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A VOZ DE LEÇA está de regresso, após as férias 
(habituais) de Agosto, com uma ampla reportagem, 
em palavra e imagem, sobre o FESTARTE - Festival 
Internacional de Artes e Tradições Populares, de elevado 
valor cultural que, como é habitual trouxe colorido 
e animação a Leça da Palmeira, num verdadeiro 
intercâmbio entre a nossa cultura e tradições e as que 
nos são trazidas pelos Grupos estrangeiros participantes, 
(mesmo com as preocupações relacionadas com a 
Gripe A, que terão condicionado a vinda de um ou outro 
Grupo…).
O FESTARTE integrou as festas da Paróquia, que, 
iniciadas com a devoção a Sant’Ana no fi m de Julho, 
no fi m deste mês vão ter o seu ponto mais alto, com 
a romaria a S. Miguel Arcanjo, nosso Padroeiro. Será 
um programa recheado de eventos, na linha da tradição 
Leceira antiga, quando fomos uma terra eminentemente 
rural – Moroça. Desta vertente vem o retomar da 
Procissão de S. Miguel, que percorre a zona da Amorosa, 
onde os grandes lavradores estavam localizados. É a 
maior de todas as nossas Procissões, já que integra onze 
andores representando todas as Comunidades e Capelas 
da Paróquia: S.Marçal (Padroeiro dos Bombeiros 
Voluntários de Matosinhos-Leça), S.João Bosco 
(Padroeiro do Teatros), S. Clemente de Penhas (Capela 
da Boa Nova), Santa Catarina, S. Francisco, S. Pedro 
Gonçalves Telmo (Capela do Corpo Santo), Sant’Ana, 
Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Fátima 
(Comunidade de Monte Espinho), Sagrado Coração de 
Jesus (Comunidade Franciscana) e S. Miguel Arcanjo 
(Igreja Matriz). No Dia do Padroeiro propriamente dito, 
29 de Setembro, a Eucaristia Solene com a presença de 
todas as Confrarias e Irmandades da Paróquia, marca o 
fi m das festas em honra de Sant’ Ana e S. Miguel. 
Este ano há uma particularidade a assinalar – no dia 
da Procissão, (27 de Setembro), têm lugar as eleições 
legislativas, embora não se espere qualquer tipo de 
“atropelo” entre os dois acontecimentos, visto que as 
assembleias de voto estarão concentradas na Escola 
Secundária da Boa Nova, (Av. Dos Combatentes), e 
a Procissão percorre um itinerário “do outro lado” da 
freguesia, (Av. Dr. Fernando Aroso, Rua Direita, Rua 
Óscar da silva, Av. Dr. Fernando Aroso).
E assim acaba o Verão, as férias, (para quem pôde 
ter), um tempo de ritmos mais calmos, de mais vagar, 
para ter início o Ano Pastoral, o ano Escolar, o ano de 
Catequese… O espaço adjacente à Igreja Matriz vai 
voltar a encher-se de miúdos aos sábados à tarde e 
aos domingos de manhã, antes e depois da Catequese 
– porque nem só a Escola (científi ca) é importante na 
formação de crianças e jovens, tendo a Catequese um 
papel importantíssimo nesse processo. A este respeito 
nunca é demais realçar a generosidade com que os 
Catequistas, voluntaria e gratuitamente, disponibilizam 
muito do seu tempo à sua “Missão”, porque também 
eles têm esse papel fundamental de formadores para a 
vida.
Bom ano.

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

Onde estão os Verdadeiros Mestres?
Reflexão no começo do ano escolar

Há  poucas semanas,  milhares  de  
crianças,  adolescentes  e  jovens,  vão  
invadir  de  novo, as  aulas  dos  nossos 
colégios  e  escolas.  Diariamente,  esses  
alunos  se  vão  encontrar  diante  dos  seus  
educadores  e  professores.  Mas  para  
aprenderem  o  quê?

Talvez  tudo,  menos  o  mais  importante  e  
que é  aprenderem  a  viver.
Não  caímos  na  conta  de  que  com  
frequência   estas  crianças  e  adolescentes   
que  acabam  de  receber  o  dom  da  vida,   
se  lhes   está  a  proporcionar,  “um  manual  
de  instruções  para  seu  uso, “  que  passa  
totalmente  ao  lado,  do  que  eles  precisavam  
de  aprender.

Se  seguirem  determinadas  instruções,  
estão  condenados  a  nunca  encontrarem  
a felicidade.  Nem  sequer  poderão  
suspeitar  que  é  possível  saborearem  
o   verdadeiro    gozo  da  vida,  mesmo  
sem  dinheiro  no  bolso.  Sentir-se-ao  

frustrados,  ao  não  poderem  satisfazer  
os  caprichos  da  vida.

Sem  cairmos  na  conta, vamo-los  
programando  para  a  competitividade  e  para  
a  rivalidade. Vamo-los  impelindo, para  a  
excelência  das  classifi cações, levando-os  a  
esquecerem-se  doutros  valores,  como  são  
a  autenticidade,   a  responsabilidade  e  a  
solidariedade.

Ensinar-lhes-emos  a  embarcarem  no “ 
comboio  da  vida”, que  hoje marcha  a  grande 
velocidade,  sem  lhes  dizermos  a  meta  
aonde  “esse  comboio”  os  vai  conduzir. E  
que  podem  as  novas  gerações  aprenderem 
ao comunicarem  connosco?
Que  valores lhes  estamos  nós  a  transmitir?

Como  contagiá-los,  naquilo  em  que  consiste  
o  verdadeiro  gozo  da  vida , ao  verem-nos  
mergulhados  duma  maneira  desumana,  em 
mil  assuntos  e  negócios, sem  saborearmos  
a  alegria  da  beleza  e  da  amizade?

Como  educá-los  para  a  paz, se  lhes  estamos  
a  oferecer    um  mundo  de  violência  e  
de  toda  a  espécie de  agressividade?Como  
sensibilizar  o  seu  coração, para  aquilo  que  
é  digno  e  belo, se  virem  que  para  nos 
sentirmos  vivos,  precisamos  de  experimentar  
toda  a espécie  de  drogas?

Quais  são  as  grandes  convicções,  que 
com toda  a verdade  e honradez ,  lhes  
podemos  apresentar,  como  horizonte  e  
sentido da  vida?  Que  Deus,  podem  eles  
descobrir,  no  íntimo  da  nossa  fé  e  da  
nossa  vida?

A  palavra  de  Cristo  continua  a  interpelar-
nos  a  todos: “não  vos  deixeis  tratar  por “ 
mestres”, porque  um  só  é  o  vosso  Mestre.” 
Para  o  cristão,  um  só  é  o  verdadeiro  
mestre: Jesus Cristo .É  olhando com  
atenção  para  Cristo,  que  aprenderemos  
a  viver  todos  mais  humanamente,  se  
queremos  transmitir  algo  de  digno  e  
valioso  às  novas  gerações.
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XII FESTARTE
Decorreu de 24 de Julho a 3 de Agosto o XII 
FESTARTE (Festival Internacional de Artes 
e Tradição Populares de Matosinhos). Tal 
como vem sendo hábito em anos anteriores, 
o FESTARTE teve o seu inicio com o hastear 
das bandeiras e audição dos hinos dos Países 
no adro da Igreja Matriz de Leça da Palmeira. 
Este ano, ao contrário de anos anteriores, o 
hastear das bandeiras realizou-se na manhã do 
dia 25 de Julho e contou com a participação 
de todos os Grupos estrangeiros presentes e 
das mais altas individualidades da Autarquia 
Matosinhense. No início da cerimónia tomou 
a palavra o Presidente do FESTARTE, Raul 
Neves, tendo dirigido uma saudação muito 
especial de boas vindas a todos os Grupos 
presentes e salientando a importância cultural 
do FESTARTE no intercâmbio de culturas. 
Usou também da palavra o representante da 
Junta de Freguesia de Leça da Palmeira e, por 
fi m, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Guilherme Pinto, que garantiu a disponibilidade 
total da Autarquia para com o FESTARTE. 
Domingo foi o dia grande do FESTARTE 
com a habitual missa solene na Igreja Matriz, 
participada por todos os Grupos Paroquiais e 
presidida pelo Rev. Padre Fernando Cardoso de 
Lemos. À tarde teve lugar o desfi le etnográfi co 
pela Avenida Dr. Fernando Aroso, seguindo-
se a recepção ofi cial na Junta de Freguesia e 
o XXII Festival Internacional de Folclore de 
Leça da Palmeira, que, para a além do Grupos 
Estrangeiros, contou ainda com a presença do 
Rancho Típico da Amorosa, Rancho Folclórico 
do Mundão- Viseu, Rancho Folclórico “Os 
Camponeses de Santana do Mato”, Rancho 
Folclórico da Corredoura – Guimarães, Rancho 
Folclórico da Vila de Pereira – Montemor-o-
Velho, Rancho Típico de São Mamede Infesta e 
o Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela 
– Viana do Castelo. À noite, teve lugar o já 
tradicional Baile Folk de Abertura, na Escola 
EB 2,3 de Leça da Palmeira. Na segunda feira, o 
FESTARTE esteve em Matosinhos onde houve 
lugar à animação de rua, seguindo-se a
recepção ofi cial na Câmara Municipal. Na 
tarde desse dia os Grupos tiverem oportunidade 
de actuar em instituições de carácter social, 
nomeadamente a ALADI (Associação 
Lavrense de Apoio ao Diminuído Mental) e Lar 
da Bataria. Terça-feira foi dia de folga, tendo o 
FESTARTE continuado no dia seguinte, com a 
Gala da 3ª Idade no Auditório Mário Rodrigues 
Pereira em Lavra, tendo a noite sido preenchida 
com os recitais de música tradicional nas Igrejas 
de Leça da Palmeira, Santa Cruz do Bispo e São 
Mamede
Infesta. Na quinta-feira teve inicio o Festival de 
Gastronomia, em que as famílias que no ano 
passado receberam os Grupos em sua casa
puderam, desta vez, saborear as iguarias que os 
Grupos deste ano nos trouxeram, num jantar que 
teve lugar na Feira de Artesanato. O FESTARTE 
não poderia terminar sem o habitual encontro de 
Etnografi a e Folclore coordenado pelo Dr. João 
Pimenta, do Gabinete de Estudos de Etnografi a 
e Folclore do Rancho Típico da Amorosa, que 
este ano teve lugar na sede do RTA. A fi nalizar 
houve ainda lugar para mais dois festivais de 
folclore: no sábado à noite, em São Mamede, 
o XX Festival Internacional de Folclore e, 
no domingo, em Matosinhos, o Festival 
Internacional de Folclore e o encerramento do
FESTARTE.

OS Grupos Participantes
Ballet Folklorico de Occidente 
Guadalaraja – México

Este Grupo chegou-nos do estado de 
Jalisco, cidade de Guadalaraja, sendo uma 
das maiores deste País da América Latina, 
com uma população a rondar um milhão e 
setecentos mil habitantes, sendo que a sua 
área metropolitana ronda os quatro milhões 
de habitantes, é a segunda maior do País 
em número de habitantes. Trouxeram ao 
FESTARTE a indústria do seu artesanato, a 
sua gastronomia, recomendada para quem 
goste de sabores picantes.

Croatian Folklore Ensemble “Ostrc”
Samobor – Croácia

Fundado em 14 de Janeiro de 1979, na 
pequena cidade de Samobor, que dista cerca 
de 25 Km da capital Zagreb. Este Grupo 
recriou artisticamente os diferentes temas da 
tradição popular, exprimiu a sensibilidade e 
as emoções contidas neste legado secular, 
que constitui a sua identidade com povo. 
Pela segunda vez no FESTARTE trouxeram 
também a gastronomia tradicional da 
Croácia, o Artesanato e os virtuosismo das 
suas interpretações musicais.

Apple Chill Cloggers
Carrboro – Estados Unidos da América

Este grupo tem como data da sua formação 
o ano de 1975 sendo seu patrono a 
Universidade da Carolina do Norte, estado de 
onde são originados. O grupo está federado 

no Orange County Arts, organização que tem 
por fi nalidade promover o desenvolvimento 
artístico desta pequena cidade da Carolina 
do Norte. O Apple Chill Cloggers levam as 
suas danças aos vários locais da região com 
particular destaque para as escolas básicas 
e superiores com a fi nalidade de expandir 
a arte que executam. Pela primeira vez 
presente no FESTARTE os Estados Unidos 
a América trouxeram da cidade de Carrboro 
o seu artesanato e uma gastronomia que nos 
surpreendeu.

Folk Ensemble Kladets 
Moscovo – Rússia

Criado em 1985 por alunos dum colégio 
da região de Moscovo, o grupo ofereceu 
um programa variado, com as suas danças 
enérgicas e acrobáticas, misturados com 
alguns gestos de ternura perfeitamente 
sincronizados em danças de amos e 
muita alegria em danças de arte circense. 
O “Kladez” é participante da época 
de programas especiais da Sociedade 
Filarmónica de Moscovo Estado, Moscovo 
Tchaikovsky Concert Hall, etc. O Grupo 
participa regularmente em programas 
televisivos e é vencedor de vários prémios 
regionais. O seu artesanato esteve bem 
representado com particular destaque para 
as “matrioscas” bem como os paladares 
sempre misteriosos da cozinha tradicional 
Russa.

Songkhla Rajabhat University 
Folk Dance Troupe – Tailândia

Este grupo chegou-nos do Sudoeste da Ásia 
e foi fundado em 1955 com a preocupação 
de manter o Thai Folkdance da região sul da 
Tailândia. O Grupo tem realizado algumas 
experiências nacionais e internacionais e 
possui instrumentos como o The Ranad, Pi-
Nai, Pi-java, Pi-Mon, Klui Piang e Pomg 
Lang com sonoridade muito particulares. 
Trouxeram a sua gastronomia famosa 
pela mistura de sabores entre o doce, o 
apimentado, o amargo e o salgado. Particular 
destaque teve o seu artesanato.

Fotos desta página gentilmente cedidas
por António Barros do R.T.A.
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para além dos Grupos estrangeiros presentes, 
contou com artesãos nacionais com 
presenças em anteriores FESTARTE, assim 
como a “Tasquinha lá de Cima” que tal como 
em anos anteriores proporcionou deliciosos 
petiscos aos visitantes. Façamos votos de que 
para a ano se possa proporcionar as mesmas 
condições a quem expõe e a quem nos visita.

O Meu Lamento
Tal como diz o povo: “Não há bela sem 
senão”, o meu lamento deste ano vai para 
o reduzido número de Grupos estrangeiros 
presentes. Mas aqui há que ter em conta dois 
pontos fundamentais: o primeiro tem a ver 
com o facto de que este reduzido número de 
participantes não é da responsabilidade da 
organização do FESTARTE que tentou por 
todos os meios que pelo menos mais dois 
marcassem presença. Inclusive chegou a ser 
hasteada a bandeira da Moldávia. No entanto, 
problemas burocráticos nos países de origem 

e a tão afamada Gripe A impediram alguns 
grupos de estarem presentes na edição deste 
ano do FESTARTE. O segundo facto, este 
positivo, e para que não fi que no ar de que 
aqueles que faltaram é que eram os bons, 
saliente-se a enorme qualidade dos Grupos 
presentes em especial o Grupo da Croácia, já 
pela segunda vez no FESTARTE e o estreante 
Estados Unidos que proporcionaram 
momentos que com certeza fi caram na 
memória de todos que com eles conviveram.

Nota Final
Não foi o melhor FESTARTE de sempre. 
Disso não restam dúvidas, mas foi o 
FESTARTE possível que com muito esforço 
e dedicação acaba sempre por ser o maior 
acontecimento cultural do Verão Leceiro. 
Esperemos que para o ano seja melhor, 
mesmo porque já nos habituamos a um rigor 
e qualidade aos quais o FESTARTE já não 
pode fugir.

José Eduardo Sousa

A Feira de Artesanato
Se em anos anteriores sempre fi z tema 
do “meu lamento”, as condições da Feira 
de Artesanato com os seus stands quase 
artesanais produzidos à custa do trabalho 
árduo dos responsáveis pela Feira, este ano 
terei que dizer exactamente o contrário. 
Não sendo o supra sumo dos stands, foram 
sem dúvida a melhor solução encontrada. 
Também não se pede mais do que isto. 
Stands com luz, fechados e seguros foram o 
ponto mais positivo da edição deste ano do 
FESTARTE. Sabemos bem o esforço que 
foi feito para que tal fosse possível, mas 
de facto, valeu a pena. Saliente-se ainda a 
presença de um guarda nocturno durante os 
dias em que decorreu a Feira que para além 
da novidade de ter novos stands teve ainda 
a duração de mais um dia o que diga-se em 
abono da verdade se justifi cou plenamente, 
pois não fazia sentindo terminar a Feira de 
Artesanato a uma sexta-feira. Portanto, este 
ano a Feira de Artesanato esteve patente 
durante 8 dias, sempre com muito público, e, 
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Bodas de Ouro do Sr. Jerónimo e D. Mª da Ajuda

Ilustres Leceiros

ao Sr. Jerónimo e à D. Maria da Ajuda, a 
propósito da celebração das suas Bodas 
de Ouro Matrimoniais, no passado dia 

Aqui, em Leça da Palmeira, foi colocado na 
Escola Primária Masculina, que funcionava 
junto à antiga Ponte de Pedra, no inicio da 
Rua de Óscar da Silva. Passou pela escola 
primária da Amorosa e fi xou-se na Escola da 
Praia, de onde se aposentou em 1963, com 
quarenta e dois anos de bons serviços.
Desempenhou o cargo de Delegado Escolar 
de Matosinhos durante dez anos, tendo sido 
exonerado a seu pedido. Sabemos agora que 
por motivos de saúde.
Foi louvado por várias entidades como o 
Ministério da Educação, a Direcção Geral 
do Ensino Primário, a Câmara Municipal 
de Matosinhos e a Junta de Freguesia de 
Matosinhos.
Foi agraciado com a “Ordem da Instrução 
Pública”, no grau de cavaleiro pelo Presidente 
da República, Marechal Craveiro Lopes.
Na sua acção como professor foi muito mais 
além do que a missão lhe exigia; isto é, de 
ensinar a ler, a escrever e a contar, despertando 
nos seus alunos, homens de amanhã, os 
sentimentos de generosidade, honestidade, 
lealdade e de trabalhadores, para que com 
satisfação pudessem enfrentar a vida.
Inovou o conceito de escola implementando 
as cantinas e as caixas escolares, com refl exo 
nos inúmeros benefícios proporcionados aos 
alunos mais humildes.
Foi nomeado “Cidadão de Mérito” de 
Leça da Palmeira e “Cidadão de Honra” de 
Matosinhos e homenageado pelo “Lions 
Clube de Leça da Palmeira” por tantos e tão 
elevados benfeitores concedidos a Leça da 
Palmeira no foro Cultural e Social.

18 de Agosto. Ex- Juiz da Irmandade de 
Nossa Senhora de Fátima, a que continua 
a pertencer, passou a sua “cultura” de 
participação e intervenção nas “coisas” da 
Paróquia aos seus fi lhos e não só - pai do 
Zé (‘Cantor’, antigo Acólito) e do Manuel 
Rodrigues, (Acólito e futuro Diácono) e 
avô do Tiago (Acólito).
Por tudo o que deu e continua a dar 
à Paróquia de Leça da Palmeira, 
pessoalmente e através dos seus 
descendentes, merece reconhecimento e 
A Voz de Leça saúda o casal pelos seus 
50 anos de vida em comum, estendendo 
essa saudação aos fi lhos e restante família, 
desejando que tenham muitas mais datas 
felizes como esta para celebrar pela vida 
fora.

A Redacção.

Nos seus tempos livres dedicou-se 
ofi cialmente à elaboração de preciosos livros 
didácticos para as diferentes disciplinas e 
anos escolares, pelos quais várias gerações 
aprenderam e que alguns guardam com boas 
recordações.
Assim se reconhece o valor de um homem, 
que não sendo natural desta terra aqui se 
radicou e desinteressadamente elevou da 
melhor forma que encontrou, a juventude 
em formação dando origem a homens que 
garantiram um futuro melhor, deixando-nos 
ainda aqui a sua própria família, simpática 
e de uma educação extrema como exemplo 
para a sociedade em que vivemos.

Eng.º Rocha dos Santos

Podendo ler-se a referência no “Movimento 
Demográfi co” desta edição, não podíamos 
deixar de prestar uma pequena homenagem 

ALBANO SOARES CHAVES, professor 
primário em Leça da Palmeira, foi o ilustre 
leceiro apresentado no respectivo ciclo 
de conferências promovida pela Junta de 
Freguesia e cuja apresentação esteve a cargo 
de seu fi lho Dr. Albano Chaves.
O professor Albano Chaves nasceu a 9 de 
Dezembro de 1901, em Tabuaço. Após a 
instrução primária feita na escola local, 
diplomou-se na Escola Normal de Vila Real 
em 1919, tendo sido colocado neste mesmo 
ano em Paradela – Tabuaço, onde permaneceu 
até 1930.
Neste ano após concurso para nova colocação, 
fi cou em primeiro lugar em três localidades, 
tendo optado por Leça da Palmeira, para bem 
dos Leceiros!

1987 Professor Albano Chaves
na conferência que
proferiu sobre o seu pai.
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Conta-nos o Evangelho de S. Marcos 
(Mc 10, 13-16) que as crianças eram 
apresentadas a Jesus para que as tocasse e 
abençoasse. Eram as próprias mães dessas 
crianças que tomavam esta audaciosa 
iniciativa. No seu coração – feminino e 
materno ao mesmo tempo – intuíam que o 
Mestre da Galileia podia dar aos seus fi lhos 
algo que elas não podiam dar: uma mercê 
que estava acima das suas capacidades; um 
presente que vinha directamente de Deus. 
E elas, como boas mães que eram, estavam 
dispostas a superar todos os obstáculos. 
Desejavam ardentemente, para aqueles 
que mais amavam nesta Terra, uma bênção 
vinda do Céu.
Os discípulos, ao verem aquele alvoroço 
infantil, procuravam evitar que Jesus fosse 
importunado. Era impensável que o seu 
Mestre, que tinha tanto que fazer e ensinar, 
perdesse o seu precioso tempo com aquele 
auditório barulhento e imaturo. No entanto 
– continua o relato evangélico –, vendo 
este modo de actuar dos seus discípulos, 
Jesus indignou-se. Os discípulos fi caram 

Faleceu vítima de doença prolongada o 
Senhor MANUEL FERNANDO ALMEIDA 
DOS SANTOS com 57 anos. O “Manel” 
como era conhecido nos meios paroquiais 
era um homem de trato fácil, sempre 
disponível para ajudar, nomeadamente no 
que dizia respeito à sua Confraria. Para 
além das actividades inerentes à Confraria 
o “Manel” participava também na Visita 
Pascal. Embora já debilitado pela sua doença 
procurou sempre estar presente. No dia 2 de 
Setembro o seu coração parou. Quem como 
eu teve o privilégio de viver bem perto dele 
e da sua família enquanto miúdo sabe bem 
como era a maneira de ser do “Manel”. 
Guardaremos sempre na memória o amigo 
“Manel”. Actualmente desempenhava as 
funções de Secretário da Real Confraria do 
Senhor dos Passos e ao nível autárquico 
era membro da Assembleia de Freguesia de 
Santa Cruz do Bispo. A Voz de Leça, o seu 
Director, Padre Fernando Cardoso de Lemos, 
Redactores e Colaboradores endereçam as 
mais sentidas condolências à família e muito 
particularmente à Real Confraria do Senhor 
dos Passos e Nossa Senhora da Soledade.

Até Sempre Manel

perniciosa, que faz enormes estragos no 
nosso interior e no relacionamento com 
os outros. É uma verdadeira lepra, da qual 
procede um duplo mal: afasta-nos de Deus 
e também nos afasta dos outros.
Ser criança diante de Deus é renunciar 
radicalmente ao orgulho e procurar uma 
humildade genuína. Existe uma humildade 
que não é genuína porque é sinónimo 
de acanhamento, timidez e ausência de 
personalidade. Se é verdadeiramente 
humilde, o cristão será – ao mesmo tempo 
–, profundamente audaz. Sabe que sem 
Deus não pode nada, mas também sabe 
que com Ele pode tudo. Sabe que se conta 
com a ajuda de Deus – que é Pai e é todo-
poderoso – não tem nada a temer. A vitória 
sobre o mal está garantida.
No fundo, ser criança diante de Deus é 
confi ar completamente n’Ele, aconteça o 
que acontecer, como as crianças pequenas 
confi am totalmente nos seus pais.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Está de Luto a Real Confraria do Senhor dos Passos

Ser Criança Diante de Deus
surpreendidos com esta reacção. Nessa 
ocasião, ouviram dos seus lábios um 
luminoso ensinamento que nunca mais se 
esqueceram: “Deixai vir a Mim as crianças 
e não as impeçais, porque dos que são 
como elas é o Reino de Deus. Em verdade 
vos digo: quem não receber o Reino de 
Deus como uma criança, não entrará nele” 
(Mc 10, 14-15).
Ser criança diante de Deus não é ser 
infantil, nem simplório, nem ingénuo. 
É simplesmente reconhecer a nossa 
pequenez. Reconhecer que diante de Deus 
somos muito pequenos – mais pequenos do 
que diante de nós um recém-nascido. Além 
de pequenos, somos verdadeiramente fi lhos 
de Deus. Podia não ser assim. Podíamos 
ser somente criaturas como o resto da 
criação, mas temos a dignidade de fi lhos 
de Deus. Somos – entre todas as criaturas 
visíveis – os únicos que foram criados à 
imagem e semelhança do Criador.
Ser criança diante de Deus é cortar pela 
raiz a tendência que todos temos para 
a auto-afi rmação. É uma tendência 
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A Junta de Freguesia de Leça da Palmeira 
levou a efeito uma cerimónia de entrega 
dos Galardões de Mérito da Freguesia, onde 
foram distinguidos com: 
- Galardão de Mérito Desportivo, a 
Fernando José de Oliveira Pereira que habita 
em Leça da Palmeira há vários anos, é atleta 
paraolímpico de Boccia e praticante de Vela 
adaptada. Um desportista que nunca desiste, 
sendo um exemplo de coragem, perseverança 
e espírito de conquista, ao nível humano e 
desportivo.
- Galardão de Mérito Cultural, ao Rancho 
Típico da Amorosa por se tratar de uma 
colectividade com pergaminhos que honra e 
eleva o nome de Leça da Palmeira no País e 
por esse Mundo Fora.
Não esquecermos os nossos primos 
Henriqueta e Hermano que tanto deram a esta 
colectividade.
- Galardão de Mérito Cívico, ao Padre 
Henrique Marcelino, um nosso amigo de 
há longa data, pois com ele fi zemos um dos 
primeiros cursos da Juventude Rebelde, e 
que com a sua simplicidade e modéstia é 
para todos um modelo naquilo que à acção 
cívica diz respeito. O seu espírito altruísta 
e empreendedor inspira-nos e faz-nos seus 
seguidores.
- Medalha de Honra, a título póstumo, a Jorge 
Bento, o investigador e historiador de Leça 
da Palmeira, O nosso, dos leceiros, saudoso 
amigo, de múltiplos talentos mas acima 
de tudo o cronista das memórias leceiras, 
que legou às gerações presentes e futuras 
um património documental absolutamente 
extraordinário.
Enquadrando todo este espírito artístico 
Miguel Rocha dos Santos apresentou-nos um 

assuntos a pintar, mas eles, receosos, logo lhe 
negaram o desejo: - “ Sabe-se lá o que poderia 
acontecer… ” –
A linda menina entristeceu, mas daquela 
ideia não mais se esqueceu. Movida pela sua 
curiosidade temerária, teimou e matutou em 
como empreender a sua jornada, e por fi m 
decidiu. Uma noite, enquanto a Mãe – Lua 
se ocupava a mudar de fase para Lua Nova, 
a menina pegou em quantos pincéis e tintas 
pôde, encheu como uma trouxa a fronha da 
almofada e fugiu pela janela, escalando a 
muralha de nuvem. Uma vez descida, pediu 
a um cisne que passava que a levasse às 
cavalitas, e ele logo aceitou.
Voaram grande distância, pois a Terra ainda 
era longe, e mesmo quando cá chegaram, 
longamente vaguearam, incontáveis 
vistas encontraram, centenas de culturas 
conheceram, e muitas pessoas tocaram, até 
que um dia chegaram a um lugar que só 
podia ser o seu destino. Um local de tal modo 
aprazível que a menina não pôde deixar de se 
apaixonar.
O cisne, depois de certifi car-se que a menina 
fi cava segura, quis partir, e a menina deixou, 
pois não se pode pedir a um cisne que abdique 
da felicidade de voar. Em sua homenagem, 
ela pintou mesmo no chão daquela terra a 
constelação do Cisne, para nunca o esquecer, 
e para ele saber onde procurar quando a 
quisesse visitar.
Por longos momentos, a fi lha do Sol e da Lua 
maravilhou-se com cada cristal de areia que 
ali havia, com a calma do rio, que silenciosa 
chocava com a fúria incontida do mar. Correu 
praia e penedia atrás das gaivotas e chapinou 
nas poças como as crianças gostam de fazer.
Na foz do rio brincou com os golfi nhos. Mais 
acima, outra surpresa! Um tapete de relvas, 
uns fetos, uns carvalhos, uns eucaliptos… 
Nunca tinha visto nenhuns tão belos. Aqueles 
tons de verde inimitáveis, o toque áspero 
da casca, o alcance dos ramos como que 
querendo abraça-la, a fresca essência que 
inspira a vida… Aquilo agradou-lhe tanto que 
resolveu, misturando as suas tintas, usar o 
próprio ar como tela e pintar ali mesmo mais 
árvores, criar um pequeno bosque, povoado 
de animais. Por aí continuou, a pintar novas 
árvores noutros locais, e rochas e penedos na 
praia, a cantar e a dançar e a brincar.
Certo dia, começou a sentir-se estranha, algo 
que desconhecia, saudade. Sentia-se só, e 
quanto a isso teve de agir. Lembrou-se então 
de construir um farol na foz do rio, de chama 
acesa para chamar companhia. Ora, como ela 
era pequenina, e as pedras muito pesadas, 
demorou imenso até ter o farol pronto, e 
mesmo então, este era demasiado diminuto e 
pouco visível, para ser capaz de atrair muitas 
pessoas. (continua)

Eng.º Rocha dos Santos

Galardões de Mérito de Leça da Palmeira
“A MUSA LECEIRA”

conto inédito de sua autoria e que por si só 
justifi ca a sua alma artística mas também a de 
todos aqueles que enaltecem esta nossa terra, 
e que o levou a dizer:
“Há muitos, muitos anos, quando tudo era 
simples e a magia permeava o mundo, um 
maravilhoso nascimento aconteceu.
Numa das raras ocasiões em que todos os 
astros se alinham no fi rmamento, o Sol e 
a Lua uniram-se, e no abraço do eclipse 
criaram, com o seu Amor, uma linda menina.
Se alguém tentasse descrevê-la, certamente 
seria incapaz, pois seria preciso ser-se 
deveras especial para conseguir compreender 
e por em palavras como é uma linda menina 
nascida do Amor do Sol e da Lua.
Basta dizer que o comprimento e cor do seu 
cabelo se alteravam à sua vontade, os olhos e 
timbre de voz consoante a sua disposição, e o 
tom da pele dependia de quem a via, e nunca, 
nunca envelhecia.
Na verdade, durante muito tempo ninguém a 
viu, excepto o Pai – Sol e a Mãe – Lua, que 
para tomarem bem conta do seu tesouro, a 
puseram a morar num castelo de nuvens, alto 
nos Céus, forte para a proteger, fofo para não 
se magoar. Que fascínio de castelo aquele! 
Enorme, todo branco, repleto de móveis de 
nuvem: cadeiras, mesas, armários, roupeiros, 
camas, quadros, tapetes, o que conseguirem 
imaginar. E as cortinas eram tecidas de 
gotículas de chuva minúsculas que, quando 
o Pai – Sol espreitava por entre elas a ver 
como estava a fi lha, projectava com a sua luz 
as cores do arco-íris para o interior, tornando 
o lar ainda mais surreal e sonhador. Aliás, 
uma das brincadeiras favoritas da menina 
era esconder-se pelos numerosos recantos da 
casa, só para o Pai demorar mais a encontra-
la, e pintar o castelo multi – color.
Foi assim crescendo nela o gosto pela pintura, 
e oh! como ela pintava… quadros atrás de 
quadros, do dia, da noite, do arco-íris, do Pai 
– Sol e da Mãe – Lua (muitas vezes separados, 
pouquinhas juntos), das estrelas, dos planetas, 
das aves que voavam mais alto e cantavam para 
ela… Só que, pouco a pouco, a menina foi-se 
cansando de pintar os mesmos temas vezes 
sem conta. Ansiava por conhecer o mundo lá 
em baixo, do qual apenas tinha vislumbres, e 
as histórias que lhe contavam as amigas aves.
Pediu então licença ao Pai e à Mãe que a 
deixassem ir à Terra, para explorar novos 
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Informações

ARAÚJO
LEÇA DO BALIO
Capela Stª Ana
Lar do Comércio
LEÇA DA PALMEIRA
C. Monte Espinho
C.  Franciscanos
MATOSINHOS
Santo Amaro
C. Padre Grilo
Cruz de Pau
Lar Stª Ana
S. MAMEDE INFESTA
Capela da Ermida
St Antº do Telheiro
STª CRUZ DO BISPO
Est. Prisional
CUSTÓIAS
Esposade
GUIFÕES
C. Sagrada Família
PADRÃO DA LÉGUA
PERAFITA
LAVRA
SENHORA DA HORA
Hos. Pedro Hispano

Paróquias Sábado Domingo

Horário das Missas
na Vigararia de Matosinhos

* Só se celebra de Outubro a Julho
** Nos meses de Julho, Agosto e Setembro celebra-se às 11h00

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30

17h30

21h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

19h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00
11h00
11h30

18h30

19h00

19h30

19h00

19h00

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2009 – Paróquia de Leça da Palmeira 
 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Setembro 27 16:00h Procissão de S. Miguel
 Setembro 29 19:00h Missa de S. Miguel
 Outubro 5 12:00h Missa de aniversário do Grupo Paroquial de Teatro
 Outubro 12 21:30h Procissão das Velas do Monte Espinho  
 Novembro 1 17:30h Missa do Dia de Todos os Santos
 Novembro 2 19:00h Missa dos Fiéis Defuntos
 Novembro 15 9:30h Compromisso das Pagens do Monte Espinho
 Novembro 22 12:00h Compromisso de Todos os Grupos da Paróquia – Dia de Cristo Rei
 Dezembro 5 16:30h Compromisso dos Acólitos
 Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ

1 – O Compromisso das Acólitos da Igreja Paroquial será realizado 
no Sábado anterior ao 1º Domingo de Dezembro.
2 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e Pagens deverão 
estar presentes em todas as cerimónias enumeradas no mapa de 
actividades.
3 – As Confrarias e Irmandades deverão usar sempre Laço 
Branco, excepto nos dias 1 e 2 de Novembro onde deverão usar 
Laço Preto.
4 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e Pagens deverão levar 
“velas” acesas na Procissão de Velas do dia 12 de Outubro.

INFORMAÇÕES SOBRE
AS ACTIVIDADES PAROQUIAIS

Vigília de Orações pelas Vocações Setembro e Outubro
Paróquias

Araújo
Custóias
Guifões
Lavra

Leça da Palmeira
Leça do Balio
Matosinhos

Padrão da Légua
Perafi ta

Santa Cruz do Bispo
São Mamede Infesta

Senhora da Hora

Dia 28/09
12:00 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 - 15:00
15:00- 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Dia 28/09

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00

Dia 30/10
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 - 15:00
15:00- 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Farmácias
de Serviço
Setembro Dia Outubro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

Dia

FALCÃO
R.M. Vento
L. Palmeira

MODERNA
R.B.Capelo
Matosinhos

LOPES
R.B.Capelo
Matosinhos

GRAMACHO
R.P.Araújo
L. Palmeira

R. PEREIRA
R.B.Capelo
Matosinhos

PARQUE
Av.R.A.Henri.

Matosinhos

SAÚDE
H.R.Ribeiro
L. Palmeira

FARIA
R.Rob.Ivens
Matosinhos

J. MORAIS
Pr. Ant. Sérgio

Matosinhos

F. SILVA
Norte Shopping

Matosinhos

CUNHA
R.S.Roque
Matosinhos

BELEZA
R.Cor. Alberto
Laura Moreira

L. Palmeira

Endereço

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA

Reunião de Preparação
Dia da semana

3ª Feira 
(quarta do mês)

Local
Salão Paroquial

Sala 1

Dia do mês

1º e 3º domingo
de cada mês

Baptismo

Meses
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Dias
Dia 22
Dia 27
Dia 24
Dia 22

1º Domingo
Dia 06
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
Dia 20
Dia 18
Dia 15
Dia 20

Horário

21.30horas

Horário
Outubro a Junho

12.45horas

Horário
Outubro a Junho

11.45horas

PREPARAÇÃO BAPTISMOS
PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2009

Mais informações em: http://pwp.netcabo.pt/encnoivos

Encontro de Noivos
 Mês Dias  Local

 Outubro 16, 17 e 18 Salão Paroquial – Santa Cruz do Bispo

Leia e Assine
A Voz de Leça



9

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Bento XVI e a vocação dos Sacerdotes e Avós
No passado dia 26 de Julho, Bento XVI, a 
passar férias em Les Combes d’Introd, Vale de 
Aosta (Alpes italianos), no “Angelus”, falou 
da vocação dos sacerdotes e dos avós. Das 
palavras do Papa destacamos: 
“ (…) Hoje, neste esplêndido domingo em que o 
Senhor nos mostra toda a beleza da sua criação, 
a liturgia prevê como página evangélica o 
início do capítulo 6 de João, que em primeiro 
lugar apresenta o milagre dos pães – quando 
Jesus deu de comer a milhares de pessoas com 
somente cinco pães e dois peixes; e depois o 
outro prodígio do Senhor, que caminha sobre 
as águas do lago na tempestade; e por último, 
o discurso em que Ele se revela como “pão da 
vida”. 
Ao narrar o “sinal” dos pães, o evangelista 
sublinha que Cristo, antes de distribuí-los, 
abençoou-os com uma oração de acção de 
graças. O verbo é eucharistein e faz referência 
directamente à narração da Última Ceia, em 
que, de facto, João não refere a instituição 
da Eucaristia, mas o lavar dos pés. Aqui, a 
Eucaristia fi ca como antecipada no grande 
sinal do pão da vida.
Neste Ano Sacerdotal, recordamos que 
especialmente nós, os sacerdotes, podemos ver-
nos neste texto de João, tomando o lugar dos 
apóstolos, quando dizem: “Onde poderemos 
encontrar pão para toda esta gente?” E ao 
ver o anónimo jovem que tem cinco pães de 
cevada e dois peixes, também a nós surge 
espontaneamente a pergunta: “Mas o que é isso 
para uma multidão tão grande?”. Por outras 
palavras: quem sou eu? Como posso, com os 
meus limites, ajudar Jesus na sua missão? E 
o Senhor dá-nos a resposta: precisamente ao 
colocar em suas “santas e veneráveis” mãos 
o pouco que são, os sacerdotes se convertem 
em instrumentos de salvação para muitos, para 
todos.
Um segundo ponto de refl exão nos é dado pelo 
dia de hoje, memória dos Santos Joaquim e 
Ana, pais de Nossa Senhora e, portanto, avós 
de Jesus. Esta celebração leva a pensar no tema 
da educação, que tem um lugar tão importante 
na pastoral da Igreja. Em particular, convida-
nos a rezar pelos avós, que na família são os 

depositários e com frequência as testemunhas 
dos valores fundamentais da vida. A tarefa 
educativa dos avós sempre é muito importante, 
ainda mais quando, por diferentes razões, 
os pais não são capazes de garantir uma 
adequada presença junto dos fi lhos na fase de 
crescimento.
Confi o à protecção de São Joaquim e Santa 
Ana todos os avós do mundo, enviando-lhes 
uma bênção especial. E que Nossa Senhora, 
que, segundo uma bela iconografi a, aprendeu a 
ler as Escrituras sentada no colo de sua mãe, os 
ajude a vivifi car sempre a fé e a esperança com 
os mananciais da Palavra de Deus”.

Brasil: seminário sobre informação religiosa
Realizou-se em S. Paulo, nos dias 8 e 9 
de Setembro de 2009, um seminário sobre 
informação religiosa que tem os jornalistas 
como principais destinatários. Foi uma 
iniciativa do Instituto Internacional de 
Ciências Sociais com o apoio da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Cultura, Educação 
e Comunicação Social da CNBB e da 
Arquidiocese de São Paulo. Este seminário, 
com o tema Informação Religiosa de 
Qualidade, como responder à demanda 
dos consumidores, debateu maneiras de 
se aprimorar e enriquecer a cobertura 
informativa dos temas religiosos, levando em 
conta que o Brasil é um país de expressiva 
maioria católica.
O evento teve lugar na sede do Instituto 
Internacional de Ciências Sociais, no centro 
da maior cidade do Brasil, e contou com a 
presença de diversos profi ssionais de várias 
partes do Mundo assim como com a presença 
de D. Raymundo Damasceno Assis, presidente 
do Conselho Episcopal Latino-Americano.

Espanha: Caritas disponibiliza ajuda 
internacional
A Direcção da Caritas Espanhola aprovou 
projectos no valor de 670 mil euros para jovens 
e idosos na Mauritânia e em vários países 
da Europa do Leste: projecto de inserção 
sócio-profi ssional para jovens na Mauritânia; 
projecto para promover na Sérvia a construção 
da paz e a convivência entre a população 
juvenil; programa de integração de jovens 
com defi ciência mental na Ucrânia; projecto 
de apoio para pessoas de idade sem recursos 
na Arménia. Estes são quatro dos projectos 
aprovados pela Direcção da Caritas Espanhola 
no último mês, com um fi nanciamento total de 
670 mil euros, como se pode ver na sua página 
web. A ajuda mais importante, no valor de 
505 mil euros, será destinada a fi nanciar um 
ambicioso projecto de formação profi ssional 

para jovens desfavorecidos no bairro de Dar 
Naim, em Nuakchot, na capital da Mauritânia. 
É programa educativo que a Caritas Mauritânia 
começou a desenvolver em 1993 e através 
do qual, além de oferecer formação para o 
emprego aos jovens acolhidos pelo projecto, 
oferece-lhes orientação e acompanhamento na 
busca de um futuro profi ssional. Bor, Zajecar, 
Zemun e Hrtkovci são os lugares onde a Caritas 
Sérvia realiza um projecto de sensibilização 
dirigido a promover entre os jovens os valores 
da convivência e a construção da paz e ao 
qual a Caritas Espanhola decidiu oferecer 25 
mil euros. Trata-se de um trabalho da máxima 
transcendência numa zona que foi cenário, nas 
últimas décadas, de graves confl itos étnicos e 
inter-religiosos.

Egipto:  A Igreja egípcia chora morte de 
Madre Marie Georgette Habashy
A Igreja católica no Egipto perdeu uma de 
suas fi guras principais: Madre Marie Georgette 
Habashy, a ex-Superiora geral das “Irmãs 
Egípcias do Sagrado Coração de Jesus”, 
irmã de sua Beatitudine Antonios Naguib, 
Patriarca de Alexandria de Rito copto católico. 
Madre Marie Georgette teve uma vida plena 
de amor por Deus e pelas pessoas, sem 
nenhuma distinção entre escolas, frequentadas 
em grande parte por muçulmanos, fundou 
conventos e locais de retiro no Alto Egipto, na 
região do Delta e na região de Suez. Graças a 
ela, diversas jovens encontraram a sua vocação 
e foram enviadas para missões no exterior, em 
especial ao Sudão, Líbano e Tunísia.
Madre Marie Georgette conquistava com 
o seu sorriso todos que buscavam ajuda, 
especialmente os mais necessitados e as 
famílias em difi culdades.

Bento XVI recupera de uma queda
O Papa foi submetido a uma pequena cirurgia 
ao pulso direito, no passado mês de Julho, em 
consequência de uma queda acidental. Segundo 
um comunicado do médico pessoal do Papa: 
“o Santo Padre, caindo acidentalmente em 
sua residência, sofreu uma fractura no pulso 
direito. Foi submetido a uma operação de 
redução e osteossíntese com anestesia local”. 
Acrescenta o médico que “as condições do 
Santo Padre em geral são boas”. Segundo o 
cirurgião, o Papa poderá voltar a utilizar a mão 
direita com normalidade dentro de um mês.  O 
Papa não terá nenhum problema para recuperar 
totalmente as funções da mão e, “com uma 
adequada terapia de reabilitação poderá 
inclusive voltar a tocar piano”. 

AG / in “Voz Portucalense”

A Banda de Coimbrões é o tema deste “Cantinho” a propósito da 
sua presença, já habitual, a acompanhar a Procissão de S. Miguel 
Arcanjo, a que se segue um pequeno concerto no adro da Igreja 
Matriz.
Fundada em 1916, foi dirigida por Manuel Salgueiral durante 
47 anos. Após a morte do Maestro, em 1963, a Sociedade 1º de 
Agosto (sua designação ofi cial) foi dirigida por vários outros 
maestros. Actualmente presidida por D. Mafalda Ferreira, a 
Banda é formada por cerca de 50 músicos, na sua maioria jovens 
estudantes no Conservatório de Música e tem recebido o precioso 
apoio da Autarquia de Gaia, que lhe atribuiu a Medalha de Mérito 
Municipal em 1997. 
Curiosamente, a sede social da Sociedade Musical 1º de Agosto 
fi ca na Rua Senhor de Matosinhos, em Gaia…

Sociedade Musical  1º de Agosto - Banda de Coimbrões
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Julho

Anónimo
António Amaral
António Crista
Armanda Baptista de Sousa
Arqª Sofi a Sá
Joaquim Lopes Mesquita
Luciliana Ferreira da Silva
Luís Almeida
Mª de Lurdes Pacheco
Mª Fernanda Duarte
Mª Fernanda Felício V. Guimarães
Zulmira Mª Soares Cadilhe

30€
10€
 10€
10€
20€
10€
25€

  10€
15€
20€
10€
10€

10€
8€

  10€
10€
15€

Palavras Cruzadas - N.º 246
Por José Soares

Horizontais: 1- Margem; Cicatriz, 2 
- Macho da cabra; pássaro da família 
dos turdidas, com plumagem preta, 
muito comum em Portugal(pl.) 3 - 
detesta; o miar de muitos gatos 4 - 
rejeitara; nome de mulher 5 - Nome 
de letra; dou consentimento; 6 - 
Entrega; acto de travar; rádio(s.q.); 
7- Agradecido; progenitor; 8- Cólera; 
convenção; 9 - Arma branca de 
lâmina curta e larga, com dois gumes; 
arruinar; 10 - Corrente de água; 
desejar; 11 - Uma das cinco partes do 
mundo; discursa
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Verticais: 1- Endinheirado; fl anco; 
2 - Comida mal feita; o mesmo; 3 - 
Parte de uma casa onde se guarda o 
vinho; perigoso 4 - Ânimo (interj.); 
engolir com avidez e sem mastigar; 5 
- Mentira (fi g.); juntei; 6 -Samário(sq); 
respeita; actínio (sq); 7 - Possui; 
invoca; 8 - Série de feitos aventurosos 
ou heróicos; onda; 9 - Graúdo; escora; 
10 - Uso corrente; cintilar 11 - Membro 
das aves; o maior número 

FICHA DE ASSINANTE

Nome: _____________________________________________________________________________

Morada: ____________________________________________________________________________

Código Postal: ______-____    Localidade: _________________________

Email: ___________________________________   Telefone: _______________________

       Sim, desejo tornar-me assinante do Jornal “A VOZ DE LEÇA”  

Data: ____/ ____/_______ (dd/mm/aaaa)                                               Assinatura

                     _____________________________________________
                                                                              

Preencha devidamente esta fi cha e entregue na 
Sacristia da Igreja Paroquial ou se preferir envie-nos 
para a morada acima, acompanhado de cheque ou 
vale postal para pagamento da assinatura anual.

Nota: Após  a entrega da presente fi cha receberá o Jornal no mês 
seguinte via CTT

Jornal “A Voz de Leça”
Igreja Paroquial de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso
4450-665 - Leça da Palmeira

Tudo isto totalizou a importância de 959,00 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme as 
suas necessidades.

Dia da Caridade

625,00€

334,00€

Donativos - Agosto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ajude a Voz de Leça
Torne-se Assinante

Mª Luísa Passos S. Osório Moreira
Manuel Brito S. Manada
Nélson Pedraz
Ramiro Ribeiro Valentim
Raúl Reina Ramos

Pagamentos em Agosto

Donativos - Junho
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Baptismos: Dia 5 Rodrigo Carvalho Madeira 
fi lho de Pedro Manuel Madeira e de Manuela 
Carvalho. Guilherme da Silva fi lho de 
Maximiano Teles da Silva e de Maria José da 
Silva. Miguel Guilherme e Francisco Manuel 
de Almeida Ferreira fi lhos de Luis Ferreira e 
de Ana Velha de Carvalho. João Luis Gomes 
de Almeida fi lho de Luis Alberto Almeida e 
de Cararina de Almeida. Tiago Jorge Marinho 
fi lho de António Jorge Marinho e de Maria 
Fernanda Soares. João Nuno Oliveira fi lho de 
João António Oliveira e de Carla Bastos. Dia 
11 Isabel Sotto Mayor fi lha de João Eduardo 
Sotto Mayor e de Ana Maria Sotto Mayor. 
Leonor Pinho da Conceição fi lha de Júlio 
Conceição e de Claúdia Pinho. Dia 19 Maria 
Inês Pires da Cunha fi lha de Paulo Alexandre 
Cunha e de Rute Pires. Iris Santos Marçal 
fi lha de José Armando Marçal e de Verónica 
Marçal. Luisa Santos Freitas fi lha de Paulo 
Jorge Freitas e de Anabela dos Santos. João 
Meneres Ferreira fi lho de Carlos Ferreira 
e de Inês Ferreira. Tiago Cardoso fi lho de 

Baptismos: Dia 2 Íris Sofi a Ferreira fi lha 
de Sandro Ferreira e de Andreia Vieira. 
Rodrigo Maio fi lho de Hugo Maio e de 
Raquel Conceição. Francisca Sousa Gomes 
fi lha de Nuno Ricardo Gomes e de Ana 
Mafalda Sousa. Leandro Monteiro fi lho de 
Hugo Monteiro e de Paula Lacerda. Carolina 
Fernandes fi lha de Norberto João Fernandes 
e de Andreia Ribeiro. Dia 8 Bruno Daniel 
Martins fi lho de Bruno Miguel Martins e de 
Maria José Soares. Lucas Negreiros fi lho 
de Pedro Negreiros e de Cristina Negreiros. 
Dia 16 Rodrigo Ramalho fi lho de António 
Ramalho e de Cristina Rodrigues. Ana Clara 
Oliveira fi lha de António Alfredo Oliveira 
e de Ana Paula Fernandes. Leonor Sofi a 
Matos Leal fi lha de Carlos Leal e de Mónica 
Matos. Guilherme Pinho fi lho de Cláudio 
Pinto e de Maria Miranda. Martin Santos 
fi lho de Décio Santos e de Fátima Santos. 

Carlos Cardoso e de Alexandra Cardoso. 
André Soberano Fernandes fi lho de António 
Fernandes e de Ana Sofi a Soberano. Diego 
Bateira Pina fi lho de Vitor Manuel Pina e de 
Esmeralda Susana Bateira. Rafael de Oliveira 
Barbosa fi lha de José Miguel Barbosa e de 
Andreia Barbosa. Carolina Alves fi lha de 
Marco Alves e de Claúdia Gonçalves. Leonor 
Pinto Oliveira fi lha de Carlos Manuel Oliveira 
e de Joana Oliveira. João Amorim dos Santos 
fi lho de Alfredo dos Santos e de Lara Raquel 
Amorim. Pedro Miguel Beco fi lho de Jorge 
Beco e de Paula Raposo. Leonor Barros 
Rodrigues fi lha de Ricardo Rodrigues e de 
Maria Helena Rodrigues. Dia 26 Mafalda 
Pacheco fi lha de Paulo Pacheco e de Cristina 
Santos. Mafalda Andrade fi lha de Rui Manuel 
Andrade e de Lidia Gonçalves. Santiago 
Alves fi lho de Rui Filipe Alves e de Teresa 
Carvalho. Dia 27 Matilde Marques Midões 
fi lha de Paulo Filipe Midões e de Marta de 
Carvalho. Benedita Pinto fi lha de Pedro Nuno 
Pinto e de Márcia Giz. 

Alexandre Ribeiro fi lho de Sérgio Ribeiro e 
de Cristiana Marques. Maria João Lino Moura 
fi lha de Bruno Filipe Moura e de Ana Paula 
Lino. Beatriz Silva fi lha de Helder Silva e de 
Andreia Almeida. Pedro Miguel Silva fi lho 
de Helder Silva e de Andreia Almeida. Diogo 
Filipe Silva Ramalho fi lho de Paulo Jorge 
Ramalho e de Rosa Catarino. Marta Almeida 
Ribeiro fi lho de Diamantino Pinto e de Maria 
Inês Almeida. Sofi a Santos Goms fi lha de 
Tiago Gomes e de Aranna Callegaro. Dia 
22 Lourenço Dias Carneiro fi lho de Daniel 
Filipe Carneiro e de Maria Filipa Dias. Dia 
23 Carolina Maria dos Santos Oliveira fi lha 
de Carlos Manuel Oliveira e de Ana Filipa 
Maia. Dia 29 Gonçalo Miguel Nova fi lha 
de Bruno Nova e de Carmelia Costa. Ana 
Magalhães fi lha de Carlos Carrilho e de Ana 
Isabel Carrilho.  

Casamentos: Dia 3 António Miguel Tebary 
Kittler e Cátia Margarida Martins. Fernando 
Manuel Santos e Filipa Amorim. Dia 4 Pedro 
Nuno Coelho da Cunha Folha e Débora Paula 
Cabral Arruda. Dia 11 Daniel Fernando 
Pérola e Raquel Gama. Dia 18 Rui Pedro da 
Silva Mucha e Sónia Ferreira. Carlos Filipe 
Alves Cardoso e Alexandra Cardoso. 

Óbitos: Dia 2 Manuel Maria de Carvalho. 
Dia 6 José Manuel Rocha dos Santos. 
Dia 9 Maria Carmen Nogueira Paiva. Dia 
23 Justiniano Marques. Dia 24 Fernando 
Moreira de Oliveira. Dia 25 Alice de Oliveira 
Dias. Dia 30 Maria Isabel Marques da 
Fonseca Monteiro. 

Bodas de Prata: Dia 14 Inocêncio Soares e 
Fátima Soares.

Bodas de Ouro: Dia 30 Policárdio Pina e 
Margarida Amélia Fernandes.

Casamentos: Dia 1 João Paulo Leite e Joana 
Rocha Leite. Jorge Augusto Neves e Maria 
de Lurdes Rego. Dia 8 Ricardo Manuel 
Oliveira Fernades e Patrícia Valente Lopes 
Pontes Fernandes. Dia 9 Filipe Alexandre 
Gonçalves e Marta Filipa Marques. Dia 22 
Helder Filipe Ferreira e Catarina Raquel 
Leite Amorim. 

Óbitos: Dia 4 José Pascoal Tereço. Dia 
5 Olivia da Cruz Almeida Soares. Dia 10 
Joaquim Romão Trindade  dos Santos. Dia 
21 Maria Angela Teixeira Leite. Armando 
João Teixeira. Dia 22 Jorge Honorato de 
Almeida Marinho.

Bodas de Ouro: Dia 18 Jerónimo Gonçalves 
e Maria da Ajuda Rodrigues Moleiro.

Movimento Demográfi co - Julho

Movimento Demográfi co - Agosto

PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA
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Agenda Cultural da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira

Interpretações
Pintura de António Mendes 
Auditório da APDL 
Co-organização: Junta de Leça e C.M. Matosinhos

12 de Setembro a
4 de Outubro

EXPOSIÇÕES - Salão Nobre da Junta

OS MEUS BONECOS
António Mendes25 de Setembro

DEBATES E CONFERÊNCIAS
Ciclo Temático de Palestras
Salão Nobre da Junta, 21h30

MOMENTOS DE BAILADO
Centro Franciscano (Capela de 
Ruas), 21h30
Apoios: Escola de Ballet de Leça, 
Centro Franciscano

3 de Outubro

LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES
Salão Nobre da Junta, 16h00

ROTEIRO 7 MARAVILHAS LEÇA

ACTAS DAS CONFERÊNCIAS
DE LEÇA DA PALMEIRA

19 de Setembro

26 de Setembro

Programação sujeita a alterações
Informações e Inscrições:
Junta de Freguesia de Leça da Palmeira
Av. Dr. Fernando Aroso, 371 - 4450-665 Leça da Palmeira
Telf: 22 999 70 30 - Fax: 22 999 70 36
E-mail: lecapalmeira@hotmail.com - Site: www.junta.pt

Lançamento do Livro sobre Óscar da Silva
“Romanceiro de Leça para Piano Solo e Oito Cenários”, 
de A. Cunha e Silva
Salão Nobre da Junta, 21h30

1 de Outubro
DIA MUNDIAL DA MÚSICA

COMEMORAÇÃO DE DIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
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Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos

Integrado no ciclo de visitas às “Sete Maravilhas de Leça da 
Palmeira” guiámos, com grande orgulho, a convite do Dr. 
Luís Soares da Junta de Freguesia, a referente à nossa Igreja 
Matriz.
Na preparação da referida visita consultámos diversa 
documentação que nos permite referir que em Leça da 
Palmeira terá existido primitivamente um templo de pequenas 
dimensões, e que durante muito tempo se julgou poder ser 
idêntico à Igreja Românica de Cedofeita, até pelas ligações a 
D. Mafalda, sua patrona, que em 1222 doou os seus direitos 
(impostos) sobre a nossa igreja ao Convento de Arouca.
Contudo, segundo informação do Sr. Padre Lemos, quando 
de uma das últimas obras, foram postas a descoberto nas 
paredes laterais da Capela – Mor duas janelas antigas, em 
tudo semelhantes às existentes na Capela de Santa Catarina, 
o que o levou a concluir deverem ser do templo primitivo, 
e logo o nosso primeiro templo poder ser idêntico àquela 
Capela.
O templo primitivo nunca seria grande quer pela dimensão 
do povoado quer ainda porque em Leça sempre houve muitas 
capelas; nomeadamente a da Boa – Nova (oratório de São 
Clemente das Penhas, antes de 1369), de Santa Catarina, de 
Sant’Ana, do Corpo Santo, da Senhora de Piedade ou do 
Espírito Santo, de São Francisco, do Ruas ou do Sagrado 
Coração de Jesus, para além das desaparecidas, de São 
Sebastião (em frente à igreja) de São Roque (em Gonçalves), 
da Senhora da Apresentação ou da Ponte, e da Nossa Senhora 
das Necessidades, à entrada do Convento da Conceição.
A construção da Igreja Matriz de Leça da Palmeira não 
apresenta um estilo defi nido, pois foi evoluindo na sua forma 
ao longo dos anos, sendo “…tradição que a mandou fazer o 
Senhor Rei Dom Sebastião”. Assim respondeu em 1758, o 
nosso pároco as “Memórias Paroquianas” ordenados pelo 
Marquês de Pombal.
Assim, partindo de um pequeno templo já antes de 1222, 
existente no mesmo local, encontramos referência, cerca de 
1570, à construção da capela-mor, com o tecto apainelado, 
o corpo da igreja de proporções similares às de hoje, com 
duas naves laterais mais baixas que a central, obrigando a 
um telhado com três águas, com menor pé-direito, sacristia 
só com o compartimento que dá acesso à capela – mor. 
Campanário do lado sul, em muro baixo com um sino ou 
dois.
 Em 1648, conforme registado na padieira da porta de acesso 
à sacristia, foi a capela – mor e frontispício revestidos a 
azulejos tricolores.
Em 1681, foi construída a capela, actualmente do Sagrado 
Coração de Jesus, à data dedicada a São José (depois de Santa 
Quitéria e de São Lourenço) a mando do Abade Manuel de 
Oliveira, para sua capela mortuária e de seus sucessores, 
conforme lápide existente na parede da mesma.
Esta capela tem uma cripta, fazendo-se o acesso por uma 
escada de pedra através de uma abertura no pavimento. 
Contava-se que no tempo do Abade Mondego a cripta teria 
sido aberta e ao fundo da escada estaria um esqueleto na 
posição de sentado. Ora já no tempo do Sr. Padre Lemos a 
cripta voltou a ser aberta e de facto os ossos do esqueleto lá 
estavam tendo sido acondicionados da forma e com o respeito 
que merecem e depositados no esquifo respectivo.
Em 1735 foram efectuadas grandes obras tendo sido desfeitas 
paredes laterais e refeitas com quatro palmos de largura, 

apeada a cimalha da nave central e construídas novas paredes 
até à altura necessária para dar saída à água, fi cando o telhado 
com duas abas iguais. Foram colocadas as partes de cantaria 
na fachada e quatro pirâmides nos quatro cunhais.
A sacristia é aumentada para sul e a torre existente, a sul, é 
elevada até ao algeroz e daí para cima tem três sineiros.
Existe uma placa na sacristia referindo estas obras como 
tendo sido realizadas em 1790, o que está errado pois o padre 
que as mandou fazer faleceu em 1744.
Entre 1735 e 1737, foi construída pela respectiva confraria, a 
Capela do Senhor dos Passos.
Entre 1770 e 1778, foi feita a ampliação da capela-mor e a 
elevação do arco cruzeiro, o que motivou a perda dos azulejos 
aí existentes, bem como dos caixotões do tecto que passou a 
ser em abóbada revestida a madeira e com um bonito remate 
de talha dourada.
Em 1812, de referir o melhoramento da torre sineira que 
passou a ter quatro sinos.
Em 1873, temos a grande reforma mandada fazer por João 
Pinto de Araújo, o mesmo que mandou erguer o miramar 
(castelinho) na foz do rio Leça e que hoje se encontra na 
nossa praia.
Construiu-se a torre norte, com relógio e um único sino. 
Foram rebocadas as paredes, colunas e arcos revestidos 
fi ngindo o mármore, bem como as paredes da capela-mor.
Foram mandados fazer dois portais mais ao fundo da igreja, 
para receberem dois retábulos.
Entre 1903 e 1931, foi acrescentado um salão a nascente da 
sacristia velha.
Em 1937, foram substituídos todos os taburnos (tampos) no 
pavimento e os grandes envidraçados em volta da igreja.
De 1945 a 1970, já no tempo do Sr. Padre Alcino Vieira, 
verifi cou-se o grande restauro da igreja, começando pelas 
paredes exteriores que foram devidamente rebocadas. O 
telhado revisto. As colunas e arcos picados e limpos, e tecto 
restaurado, restituindo-os à origem. Os púlpitos apeados e o 
baptistério, remodelado.
 Do altar-mor foi removida a imagem da Senhora da 
Conceição de Leça da Palmeira. Reformado e enriquecido 
todo o retábulo - mor, onde se repôs o sacrário até aí no altar 
do Senhor dos Passos.
O trabalho do retábulo do altar – mor foi feito pelo mestre 
Guilherme Thedin.
De 1979 em diante, já com o Sr. Padre Lemos, temos a difícil 
missão de conservar todo o património paroquial, sendo tão 
difícil construir como conservar. Contudo, neste período foi 
feito todo o arranjo do adro, foram colocados mostradores de 
horas nas duas torres, e carrilhão de seis sinos na torre norte.
De referir que esta nossa igreja também tem provocado 
manifestações de arte tais como: um desenho feito por um 
súbdito inglês em 1826, no qual se representa um templo 
com portal manuelino, um cruzeiro e a capela de Sant’Ana, 
o que nos lavaria a concluir tratar-se de uma representação 
da Igreja Matriz; mas conversando com o Dr. J. Varela 
surgiu a hipótese de ser a igreja do Convento da Quinta da 
Conceição, o que merece ser analisado. Também os artesãos 
Sr. Macedo da Silva, de Gonçalves e Mestre Zé Cartaxo nos 
presentearam com belos exemplares de maquetas da Igreja; 
isto para além da representação medalhistica da autoria do 
Mestre Manuel Nogueira.
Visto o edifício em si, o interior fi ca para outra oportunidade.

Antropológica


