
JORNAL MENSAL DA PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

FUNDADOR - P.e Alcino A. Vieira Santos - DIRECTOR - P.e Fernando Cardoso Lemos - ANO LVI - Número 5 - JULHO 2009 - PREÇO - 0,75 EUROS

AUTORIZADO
A CIRCULAR

EM INVÓLUCRO
FECHADO

PORTUGAL PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS

LEÇA DA PALMEIRA
TAXA PAGA

Num outro local desta edição, há uma referência às 
mudanças que se teve que pôr em prática para este 
Jornal, que, nunca é demais reforçar, é o mais antigo da 
Diocese do Porto, poder sobreviver. Além da redução 
considerável na tiragem, que se nos afigurou uma 
possibilidade real, dada a quantidade de exemplares 
de cada edição que sobravam, a que efectivamente 
interessa a quem compra “A Voz de Leça” é o aumento 
do preço, quer avulso quer da assinatura. A alternativa 
a este aumento era a suspensão da publicação – aí tudo 
se resolvia. Quase se pode dizer que até era pouco 
complicado ir por aí, mas não estariam esgotadas todas 
as possibilidades de sobrevivência do Jornal, que é 
de todos e por tal motivo se pede a esses ‘todos’ que 
ajudem.
Em termos abstractos, os aumentos podem parecer 
astronómicos – o preço do Jornal avulso sobe 50% e o 
valor mínimo da assinatura anual, 100%. Na realidade, 
avulso, passa de 0,50€ para 0,75€ e a assinatura anual, 
no seu valor mínimo, passa de 5€ para10€. Já há muito 
tempo que muitos dos que compram à porta da Igreja 
pagam mais que o preço impresso e a maioria dos 
assinantes, especialmente durante este ano, tem pago, 
voluntariamente, este valor que agora se institui. Claro 
que ninguém deixará de receber “A Voz de Leça” se, de 
todo, não puder pagar este novo preço, mas aquilo que 
se pede é um pouco mais de esforço a todos quantos 
têm ajudado a manter vivo este Jornal paroquial. Com 
o empenho de todos continuará a haver futuro para “A 
Voz de Leça”.
Há outra mudança visível nesta edição, mas certamente 
menos perceptível do que a alteração do preço – 
habitualmente, este número de antes de férias era 
de Julho / Agosto, embora os seus conteúdos fossem 
maioritariamente referentes a Julho e guardava-se para 
Setembro o que vinha a seguir. Pois se se reparar no 
cabeçalho da 1ª página, esta edição é de Julho apenas, 
e assim mais fiel à realidade nela plasmada. Após 
as férias, regressaremos com a edição de Agosto / 
Setembro. È uma alteração de ‘pormenor’, mas que se 
justifica completamente.
Não pode passar sem referência o III Mês Cultural de 
Leça da Palmeira, a decorrer desde o dia 3 de Julho, 
até 3 de Agosto, (numa iniciativa muito apreciável da 
Junta de Freguesia), onde se inclui o XXII Festarte – 
Festival Internacional de Folclore, que decorrerá entre 
os dias 25 de Julho e 3 de Agosto, trazendo a Leça da 
Palmeira não apenas as danças e cantares de Grupos 
nacionais convidados pelo Rancho típico da Amorosa, 
que é o Grupo organizador e ‘hospedeiro’, mas também 
representantes de países tão diversos como os E.U.A, 
Perú, Croácia, Moldávia, Tailândia, Brasil e Rússia 
mas também artesanato e gastronomia. Vai ser um 
pouco mais de uma semana em que esta nossa terra será 
animada de movimento, cores, sabores e sonoridades 
diferentes, para o que apenas se espera que o Verão já cá 
esteja de pedra e cal para ser tudo a condizer.

Boas férias.
Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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Reflexão
P. João Santos, SJ.

Concluindo o Ano Jubilar de S. Paulo
Prestes a findar o Jubileu de S. Paulo, o 
mundo cristão reconhece agradecido toda a 
riqueza que constituiu para todos, este ano, 
em que mergulhamos no mundo até há bem 
pouco conhecido, da vida, obras e escritos 
deste homem que foi sem dúvida o maior 
missionário de todos os tempos.

Como conclusão, remataríamos, sublinhando 
dois aspectos na vida e acção deste gigante 
do cristianismo:

1. Linhas de força da acção de Paulo:
• Um amor apaixonado por Cristo
• Uma actividade apostólica
 extensíssima
• Uma grande paixão pela Igreja
• Uma abertura surpreendente aos 
tempos novos
• Uma grande ternura pelos seus 
fiéis

Mas viveu também uma vertente profunda 
do mistério pascal:

• Excluído da Comunidade durante 
vários anos
• Perseguição vinda de todos os 
lados:
• Do Império, dos judeus e dos 
judeo-cristãos
• O abandono dos amigos
• Os riscos duma vida sempre em 
viagem: percorrendo mais de 15 mil 
quilómetros, naquele tempo.
• Naufrágios, roubos, solidão, a 
prisão e finalmente o martírio.

Homem do mundo inteiro, morrerá só, nos 
arredores da cidade de Roma.

2. Paulo, o homem da transição e da 
mudança:

• Do mundo judaico para o 
mundo grego

• Do mundo rural para o mundo 
citadino
• Do mundo simples da Palestina, 
para as Comunidades da Ásia 
Menor
• Duma Igreja fechada de judeus 
convertidos para uma Igreja 
aberta a todos os que aceitassem 
o evangelho.
• Do período dos Apóstolos para 
uma Igreja pós-apostólica, da 
segunda geração que já não tinha 
conhecido Jesus Cristo
• Duma religião ligada a um 
determinado povo, a uma religião 
ligada a toda a Humanidade.

POR TUDO ISTO, TEMOS QUE 
AFIRMAR, QUE “ O CORAÇÃO 
DE PAULO ERA O CORAÇÃO DE 
CRISTO!”
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Procissão do Corpo de Deus em Leça da Palmeira

Rancho Típico da Amorosa Reconstitui
Romaria do Senhor de Matosinhos

momento, pode ajudar cada um a ser mais 
irmão, mais amigo, mais solidário.
Além dos Acólitos, Pagens, Confrarias e 
figurantes, a Procissão do Corpo de Deus 
integrou igualmente as crianças que, este 
ano, realizaram a sua Profissão de Fé e foi 
seguida e/ou apreciada com muita dignidade 
e respeito por gentes da terra, mas também 
por muitos forasteiros, como é já habitual 
com as Procissões de Leça.

muito tradicional “Arruada de Bombos e 
Cabeçudos”, pois era assim que se iniciavam 
as grandes festas. Outros quadros, como 
os “Cantares ao Desafio”, o “Namoro à 
Carreira”, o “Vendedor da Banha da Cobra”, 
“Cenas de Taberna” e os tão tradicionais 
“Pregões” que muito caracterizavam este 
tipo de festa, foram intercalados com danças. 
A reconstituição da Romaria terminou, 
como não podia deixar de ser, com a saída 
da Procissão do Senhor de Matosinhos, 
entoando-se a melodia do “Bendito”, cantada 
em procissões ou “quando o Senhor andava 
fora.” Esta era a principal atracção e o ponto 
alto da festa. Este projecto, a exemplo de 
muitos outros, em parceria entre o Rancho 

Merece destaque mais uma vez, os tapetes 
de flores na Av. dos Combatentes da Grande 
Guerra, na Rua do Moinho de Vento e na 
Rua Oliveira Lessa, uma tradição portuguesa 
do norte do país todos os anos presente no 
percurso desta Procissão, obra de alguns 
moradores, que assim quiseram também 
contribuir para a solenidade.

Marina Sequeira

Típico da Amorosa e a Junta de Freguesia de 
Leça da Palmeira, contou com a presença de 
algum público fiel, que nunca se cansa de ver 
o R.T.A. Ainda de salientar o facto do Rancho 
Típico da Amorosa ir comemorar as suas 
Bodas de Diamante, 75 anos de existência, já 
no próximo ano. Começando de certa forma 
as comemorações desta grandiosa data, o 
R.T.A. vai levar a efeito entre o dia 19 de 
Julho e 9 de Agosto próximos, no Salão Nobre 
da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, 
uma exposição intitulada “O Traje e o Mundo 
Encantado dos Brinquedos Antigos de Leça”, 
com o espólio do grupo.

João Teixeira

No dia 11 de Junho, de calor intenso, a 
Procissão do Corpo de Deus percorreu Leça 
da Palmeira, da Igreja matriz até ao Largo 
do Castelo, onde decorreu a bênção do 
mar, trazendo Cristo aos nossos caminhos 
de todos os dias. Nestes tempos em que 
diariamente somos confrontados com 
dificuldades de toda a ordem, só a presença 
de Cristo em todos os actos do nosso 
quotidiano, e não apenas como coisa de um 

No passado dia 6 de Junho, pelas 21h30, o 
Rancho Típico da Amorosa levou a cabo 
no Salão Paroquial, a reconstituição da 
Romaria do Senhor de Matosinhos há mais 
de 100 anos. Esta reconstituição foi mais uma 
manifestação daquilo que exprime o lema do 
R.T.A. - mostrar as tradições desta terra.
Neste espectáculo foram recriados, em 
quadros, o que outrora, em dia de Romaria 
do Senhor de Matosinhos, atraía verdadeiras 
multidões, de perto e de longe, que cantavam 
e dançavam os viras, chulas e malhões da sua 
terra para amenizar o cansaço da jornada. 
Vinham cumprir as suas promessas ao Bom 
Jesus de Matosinhos. Nesta reconstituição, 
a entrada na Romaria foi feita com a 
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Programa Oficial do XII FESTARTE
O FESTARTE, na sua 12ª edição traz, este ano, a 
Matosinhos a cor, os sons, o artesanato, a gastronomia 
e a tradição de mais oito países do mundo.
Com a Croácia, a Tailândia, a Rússia, a Moldávia, 
o México, o Peru, o Brasil e os EUA., vamos à 
descoberta da saudável convivência com outras 
culturas, e mostrar a quem nos visita, a qualidade da 
nossa hospitalidade.   

Raul Mendes Neves – Presidente do FESTARTE

PROGRAMA

25 Julho a 2 de Agosto – Feira de Artesanato

25 de Julho – Sábado
11h00 – Cerimónia de hastear das bandeiras e hinos 
dos países, no Adro da Igreja Matriz de Leça da 
Palmeira (Abertura oficial do FESTARTE).

17h00 – 24h00 Feira de Artesanato

26 de Julho – Domingo
XXII Festival Internacional de Folclore de Leça 
da Palmeira
Parque Eng. Fernando Pinto de Oliveira.
11h00 – Missa na Igreja Matriz.
14h30 – Desfile Etnográfico.
15h00 – Recepção oficial, no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia de Leça da Palmeira.
15h30 – Inicio do Festival com a participação de:
• Rancho Típico da Amorosa
• Folk Ensemble KLADETS – Moscovo / Russia
• Rancho Folclórico do Mundão – Viseu
• Rancho Folclórico “Os Camponeses de Santana do 
Mato”
• Ballet Folklorico de Occidente - México 
• Asociacion Cultural Identidad Peru – Arequipa - 
Peru
• Rancho Folclorico da Corredoura – Guimarães
• Croatian Folklore Ensemble “Ostrc” – Samobor / 
Croatia
• Rancho Folclorico da Vila de Pereira – Montemor-
o-velho
• Songkhla Rajabhat University Folk Dance Troupe 
– Thailand
• Rancho Típico de S. Mamede de Infesta
• Apple Chill Cloggers – Carrboro NC - United 
States
• Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela
• GEMP – Escola e Companhia de Dança – 
Crissiumal Brasil
• Folk Group Datina – Moldavia 

15h00 – 23h00 Feira de Artesanato 
22h00 Animação Grupo Paroquial de Teatro de 
Leça da Palmeira

22h00 – Baile Folk
Inicio das oficinas de dança, na Escola E.B. 2+3 de 
Leça da Palmeira
27 de Julho – Segunda-Feira 
10h00 – 11h50 
Desfile etnográfico e animação de rua em 
Matosinhos, com a participação da Rússia, México, 
Peru, Moldávia, Croácia, Tailândia, EUA e Brasil. 
Na Rua Brito Capelo e Parque Basílio Teles.

12h00 – Recepção oficial ao FESTARTE pelo 
Ex. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos Dr. Guilherme Pinto

 Galas Folclóricas
15h00 – ALADI – Lavra  
Asociacion Cultural Identidad Peru – Arequipa - 
Peru
15h00 – Lar da Bateria Leça da Palmeira    
Apple Chill Cloggers – Carrboro NC - United States
15h00 – Lar de Santana – Matosinhos
Folk Group Datina – Moldavia 

21h30 – Santa Cruz do Bispo (Centro Social e 
Paroquial)
• GEMP – Escola e Companhia de Dança – 
Crissiumal  Brasil
• Croatian Folklore Ensemble “Ostrc” – Samobor / 
Croatia

22h00 – Animação da Feira de Artesanato com o 
grupo da Tailândia 

28 de Julho – Terça-Feira dia livre aos grupos 
presentes no FESTARTE
22h00 – Animação da Feira de Artesanato com o 
Rancho Típico da Amorosa

29 de Julho – Quarta-Feira
10h00 – 12h00 – Oficina de dança, no Adro da 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira, com os grupos da 
Tailândia e Croácia.

15h00 Gala Folclórica Sénior
 Auditório Mário Rodrigues Pereira: 
Centro Social Padre Ramos - Lavra
(Participação dos grupos visitantes)

Recitais de Musica Tradicional, nas Igrejas de: 
21h30 - Leça da Palmeira com os grupos:
• Folk Group Datina – Moldavia 
• GEMP – Escola e Companhia de Dança – 
Crissiumal  Brasil
• Folk Ensemble KLADETS – Moscovo / Rússia
• Ballet Folklorico de Occidente - México 

21h30 – Santa Cruz do Bispo, com os grupos:
• Apple Chill Cloggers – Carrboro NC - United 
States
• Asociacion Cultural Identidad Peru – Arequipa – 
Peru

21h30 - S. Mamede de Infesta com os grupos:
• Croatian Folklore Ensemble “Ostrc” – Samobor / 
Croatia
• Songkhla Rajabhat University Folk Dance Troupe 
– Tailândia  

30 de Julho – Quinta - Feira
10h00 – 12h00 – Oficina de dança, no Adro da 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira, com os grupos de 
Brasil, e Moldávia. 

20h00 – 22h00 – Festival Internacional de 
Gastronomia.
Restaurante “Os Rapazes” – Peru
Lais de Guia – Croácia
Restaurante Mauritânia Grill – EUA
Feira de Artesanato – México, Brasil, Tailândia e 
Rússia e Moldávia.

22h00 - Animação da Feira de Artesanato com o 
grupo do Brasil

31 de Julho  - Sexta-Feira
10h00 – 12h00 – Oficina de dança, no Adro da 
Igreja Matriz de Leça da Palmeira, com os grupos da 
E. U.A., Peru, México e Rússia

20h00 – 22h00 – Festival Internacional de 
Gastronomia. 
Restaurante Mauritânia Grill – Brasil 
Restaurante “Os Rapazes” – Tailândia  Lais de 
Guia – Rússia
Feira de Artesanato: Peru, Croácia, EUA e Moldávia 

22h00 – Animação da Feira de Artesanato com o 
grupo de: Moldávia 

Dia 1 de Agosto – Sábado
9h00 – 12h00 – Encontro Internacional de Etnografia 
e Folclore, no Auditório Hermano da Rocha Gomes 
/ Henriqueta Rocha Gomes

Local: Sede do Rancho Típico da Amorosa – Leça 
da Palmeira

12h30 – 16h30 Dia das Famílias
Almoço oferecido pela população de Matosinhos, 
que em sua casa irá receber os elementos 
participantes no FESTARTE. Este intercâmbio, 
pretendemos que seja, sobretudo, de amizade e de 
conhecimento de “novos” valores culturais.

XIX Festival Internacional S. Mamede de 
Infesta, Praça da Cidadania.
18h00 – Recepção oficial, no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia de S. Mamede de Infesta.
21h00 – Desfile Etnográfico. 
21h30 – Inicio do Festival, com a participação dos 
seguintes grupos:
• Rancho Típico de S. Mamede de Infesta – 
Matosinhos
• GEMP – Escola e Companhia de Dança – 
Crissiumal Brasil
• Rancho Folclórico de Montemor-o-Novo - 
Alentejo
• Asociacion Cultural Identidad Peru – Arequipa – 
Peru
• Ballet Folklorico de Occidente - México 
• Grupo Folclórico e Etnográfico de Arzila - Coimbra
• Songkhla Rajabhat University Folk Dance Troupe 
– Thailand
• Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo – 
Viana do Castelo
• Apple Chill Cloggers – Carrboro NC - United 
States
• Rancho Folclórico dos Moleanos - Alcobaça
• Folk Group Datina – Moldávia 
• Rancho Típico da Amorosa – Leça da Palmeira
• Croatian Folklore Ensemble “Ostrc” – Samobor / 
Croácia
• Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela 
Viana do Castelo
• Folk Ensemble KLADETS – Moscovo / Rússia

19h30 / 24h00 Encerramento da Feira de Artesanato: 

22h30 Animação da feira como Grupo do Peru e 
México

Dia 2 de Agosto – Domingo
Festival de Encerramento do FESTARTE 
Parque Basílio Teles
(Frente ao Município)
• Rancho Típico da Amorosa – Leça da Palmeira
• GEMP – Escola e Companhia de Dança – 
Crissiumal Brasil
• Rancho Fol. Camponeses da Beira Ria - Murtosa
• Asociacion Cultural Identidad Peru – Arequipa – 
Peru
• Ballet Folklorico de Occidente - México 
• Grupo de Danças e Cantares de Carragoso - Viseu
• Folk Ensemble KLADETS – Moscovo / Russia 
• Songkhla Rajabhat University Folk Dance Troupe 
–Thailand
• Rancho Típico de S. Mamede de Infesta
• Apple Chill Cloggers – Carrboro NC - United 
States
• Folk Group Datina – Moldavia 
• Grupo Regional de Moreira da Maia
• Folk Ensemble KLADETS – Moscovo / Russia
• Croatian Folklore Ensemble “Ostrc” – Samobor / 
Croatia

22h00 – Baile Folk, de despedida e encerramento 
das oficinas de dança escola E. B. 2+3 de Leça da 
Palmeira.

Mostra gastronómica na feira de Artesanato
No dia 30 de Julho a mostra gastronómica é 
destinada a famílias convidadas.
No dia 31 de Julho a mostra gastronómica é 
destinada ao público.
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Devoções Marianas

Cascatas em Leça

O Nosso Pároco
Comemorou o 81º

Aniversário

Salette apareceu no século XX, continuando, 
hoje, a ser uma das mais famosas aparições 
marianas da idade moderna.
Os dois pastorinhos, Maximino e Melânia, 
estavam num monte perto de La Salette, num 
dia muito quente, quando lhes apareceu a 
Virgem Maria. A aparição consistiu de três 
fases diferentes. As crianças viram uma luz 
resplandecente, uma bela senhora sentada numa 
pedra, e relataram que a “Belle Dame” estava 
triste e chorava, com o rosto apoiado sobre as 
mãos. Depois, levantou-se e disse-lhes:
 “Vinde, meus filhos, não tenhais medo, 
aqui estou para vos contar uma grande 
novidade!” “Se o meu povo não se quer 
submeter, sou obrigada a deixar cair o 
braço do meu Filho. É tão forte e tão 
pesado que não o posso mais. Há já muito 
tempo sofro por vós. Dei-vos seis dias para 
trabalhar, reservei-me o sétimo, e não mo 
querem conceder! É isso que torna tão 
pesado o braço do meu Filho. E também 
os carroceiros não sabem jurar sem usar o 
nome e o nome do meu Filho. São essas as 
duas coisas que tornam tão pesado o Seu 
braço. Se a colheita for perdida a culpa 
é vossa (...) Orai bem, fazei o bem. Se a 
colheita se estraga, e só por vossa causa, 
Eu vo-lo mostrei no ano passado com as 
batatinhas: e vós nem fizestes caso! Ao 
contrário, quando encontráveis batatinhas 
estragadas, blasfemáveis usando o nome de 
meu Filho. Elas continuarão assim e, neste 
ano, para o Natal, não haverá mais”

Então, eles aproximaram-se da Bela Senhora, 
que era alta e toda de luz, que não parava de 
chorar. Estava vestida como as mulheres da 
região, de vestido, avental e touca de camponesa 
e tinha uma coroa de rosas na cabeça. Sobre 
os ombros suportava uma corrente pesada e 
outra, mais leve, prendia-lhe sobre o peito um 
crucifixo resplandecente, com um martelo de 
um lado e do outro uma tenaz. 
Só cinco anos mais tarde, após uma 
aprofundada investigação, que incluiu 
estudos, conferencias, conversas e 
interrogatórios aos videntes, foi o processo  
entregue ao Papa Pio IX, sendo a aparição 
creditada e aprovada oficialmente em carta 
pastoral do bispo diocesano, sob o título 
“Nossa Senhora de La Salette”. 
A Basílica de Nossa Senhora de La Salette 
foi concluída em 1865, e designada basílica 
em 1879. É uma igreja austera, com 
uma fachada ladeada por duas torres. No 
interior da basílica, a nave é delimitada 
por duas fileiras de colunas bizantinas. 
Possui três medalhões representando as 
fases da aparição, os prantos, a mensagem, 
e a partida. A basílica também inclui um 
pequeno museu que documenta a história de 
La Salette. Fora da basílica, os peregrinos 
podem ir até ao Vale da Aparição, que ali 
está representada por estátuas em bronze. 

João Teixeira
Fontes: “A Aparição de La Salette e suas 

Profecias” de Luís Eduardo Dufaur 

Nossa Senhora de La Salette
Nossa Senhora de La Salette (em françês 
Notre-Dame de La Salette) é o nome dado 
à Virgem Maria aquando das aparições 
na montanha de Salette, Isére, nos Alpes 
franceses, a 19 de Setembro de 1846, a dois 
pequenos pastores, Maximino Giraud, de 11 
anos e Melânia Calvat, de 15. O culto de La 

Há cerca de dois anos, dei com uma cascata, (bem bonita, diga-se), naquilo a que chamei ‘sítio mais improvável’, por ser a montra de um 
cabeleireiro. Porque as cascatas são uma tradição nossa que caiu em desuso, hoje, encontrar uma que não tem a ver com o concurso que o 
RTA costuma promover, é ainda mais agradável. Pois lá esteve de novo a cascata, na tal montra, mas desta vez ainda mais completa, com a 
procissão comportando os andores dos três santos populares, e este ano, até teve pálio a cobrir o ‘Sr. Prior’. E o espaço da montra ficou pequeno 
para as três capelas com o respectivo padroeiro, a procissão mais completa, com a banda de música a acompanhar e outra a tocar no coreto, o 
fogueteiro e toda a multiplicidade de figurantes da cascata em si. 
Desta vez, descobri outra, na mesma rua, na montra de um pequeno café-bar, diria eu, outro ’sítio improvável’, mas que até teve, pela cascata, 
direito a visita de canal de televisão regional, (como me informou a dona, apareceu no Porto Canal).
Parabéns às duas proprietárias pela iniciativa.     

Marina Sequeira

Já aqui foram apontadas as grandes dificuldades porque passou e passa A Voz de 
Leça.
Não tendo nunca tido o lucro como objectivo, a verdade é que, actualmente, o 
Jornal dá prejuízo, já que o valor que os assinantes pagam anualmente e o que se 
apura das vendas no fim das missas de sábado e domingo não chega para pagar 
metade do custo de impressão. Pairou no nosso horizonte a eventual suspensão, 
por ser insustentável manter tal estado de coisas, mas até estarem esgotadas 
todas as alternativas a essa triste solução, há que ‘lutar’ para nunca se ter que ir 
por aí. Assim, a primeira medida para reduzir custos foi a redução da tiragem, de 
1000 para 650 exemplares. O segundo ‘passo’ pede um pouco a cada leitor e/ou 
assinante – o preço avulso passa de 0,50€ para 0,75€ e a assinatura anual passa a 
ter o valor mínimo de 10€.
Há outras soluções em perspectiva, que a seu tempo e se/quando forem 
concretizadas, serão dadas a conhecer. Para já, aqui fica o que vai acontecer no 
imediato e mais um apelo à generosidade de todos, para que possa continuar a 
haver futuro para o Jornal mais antigo da Diocese do Porto.

A Equipa Redactorial

No passado dia 13 de Julho, o Padre 
Lemos, nosso Pároco e Director, 
comemorou 81 anos de vida. “A Voz 
de Leça” aqui saúda o seu Director e 
em nome de toda a Paróquia dirige-
lhe votos de Parabéns com o desejo de 
muita saúde, para que a data se repita por 
muitos mais anos.

Parabéns, Sr Abade.

PARA HAVER FUTURO, SOBE O
PREÇO D’A VOZ DE LEÇA
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Encontrou o rapaz deitado à sombra da 
árvore. Parecia submergido numa profunda 
sesta reparadora. Ao seu lado, com algumas 
azeitonas caídas da oliveira, estava um plástico 
estendido no chão. Apesar de ser consciente de 
estar a prejudicar o seu descanso, não resistiu 
à curiosidade de lhe fazer uma pergunta: 
«Como é que apanha as azeitonas?». O rapaz 
abriu os olhos e, lentamente, espreguiçou-
se sem demasiadas cerimónias. Era evidente 
que não tinha ouvido e foi necessário repetir 
a pergunta. Por fim, com um ar contrariado, 
lá se dignou responder: «É simples. Primeiro 
estendo o plástico por baixo das árvores. 
Depois, vem o vento e faz cair as azeitonas. 
Por último, junto-as todas nesta velha saca e 
vendo-as no mercado da vila». «E se por acaso 
não houver vento?» – insistiu com desejos de 
aprender. «Se não houver vento? Hum!... Mau 
ano para apanhar azeitonas».
Nos dias de hoje, não é difícil encontrar 
pessoas que, como este rapaz, se deixam levar 
sempre pelo caminho do mais fácil. Não é uma 

1. O Senhor ama a cidade 
A nove meses da minha presença nesta 
Paróquia, é com alegria que vejo vir à luz a 
Cidade de Nossa Senhora da Hora, no dia 
12 de Junho de 2009. Ao receber a noticia, 
em primeira mão, da parte do Senhor 
Presidente da Junta, de imediato me visitou 
o pensamento o Salmo 87, que começa com 
esta belíssima declaração: “O Senhor ama 
a cidade, por ele fundada”. E o Salmo 127, 
cantado nas subidas para Jerusalém, garante: 
“se o Senhor não guardar a cidade, em vão 
vigiam as sentinelas” (Sal.127,1). Deste 
modo a Boa nova da nova cidade, que ressoou 
de surpresa aos meus ouvidos, fez-se, no meu 
coração, prece de dedicação e de consagração 
ao Senhor, de toda esta cidade, que Ele tanto 
ama, guarda e protege, sob o manto de Maria, 
sua e nossa Mãe.
A todos os cristãos e pessoas de boa vontade, 
apraz-me agora reiterar com toda a confiança: 
“Deus ama a cidade”. Ama a nossa cidade, 
no sentido mais personalista, em que “as 
cidades têm vida e uma existência autónoma, 
misteriosa e profunda: têm um rosto 
característico, até diríamos uma alma e um 
destino: elas não são um amontoado casual 
de pedras, mas misteriosas habitações de 
homens e, até iria além, de certa forma as 
misteriosas habitações de Deus”. 
Na cidade, joga-se a vida das pessoas que 
nela vivem. Disse – e muito bem – o saudoso 
João Paulo II que “uma cidade é muito mais 
que um território, uma área económica 
produtiva, uma realidade política. É, 
sobretudo, uma comunidade de pessoas e, em 
particular, de famílias com os seus filhos e os 
seus problemas humanos. É uma experiência 
humana viva, historicamente enraizada e 
culturalmente distinta”.
A elevação a cidade surgirá precisamente, 
para integrar melhor as pessoas, para permitir 
que as suas capacidades tenham lugar de 
expressão, que se entrelacem com as dos 
outros, que as suas necessidades encontrem 
melhor e mais rápida resposta. Nesse sentido, 
a cidade não e apenas um facto organizacional, 
é uma comunidade humana, que nasce da 
inteligência e da vontade de encontrar um 
bem comum. A construção da cidade torna-se, 
por isso, e para todos, um imperativo moral. 

de que nada que valha a pena nesta vida se 
consegue sem esforço. Uma pessoa não 
constrói nada deixando-se arrastar pelo mais 
fácil. Para que os jovens entendam isto a 
fundo é indispensável que saibam cultivar na 
sua vida uma sólida formação cultural. Que 
procurem livremente e com iniciativa pessoal 
dedicar um tempo real à leitura de bons livros 
– sem que eles tenham de ser necessariamente 
de leitura obrigatória num determinado ano 
escolar.
A formação cultural, que exige um esforço 
sério e constante, possui um enorme peso 
na configuração e exercício da inteligência 
humana. É a compreensão profunda do 
significado da realidade que nos rodeia. E 
não convém esquecer que a palavra cultura 
está intimamente relacionada com o verbo 
latino “colo” – que significa cultivar. A cultura 
é a arte de cultivar o espírito, assim como a 
agricultura é a arte de cultivar a terra.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

a Palavra e os Sacramentos da Vida, a alegria 
e o testemunho da caridade divina, o culto 
e a cultura, capazes de amparar as pessoas, 
no seu caminho para Deus, na sua busca da 
beleza e da felicidade. O projecto diocesano 
Missão 2010 encontra, a este novo título, 
acrescida justificação e oportunidade.
Diz o último livro da Bíblia, que “no meio 
da praça da cidade, se encontra uma árvore 
de vida, que dá doze colheitas e produz frutos 
todos os meses: as folhas da árvore servem 
para curar as nações” (Ap.22,2). 
A Igreja é como essa árvore, que dá fruto, ou 
essa árvore frondosa, em que os passarinhos 
podem construir o seu ninho, mesmo 
que depois queiram voltar a voar mas é, 
precisamente, o lugar onde se pode pousar, 
por um certo tempo. Queremos, pois, que 
encontrem poiso nesta árvore da Igreja, todos 
os que procuram um oásis de vida e de paz, 
uma estrela que os norteie, na  difícil travessia 
da sua vida. 
A “Nossa Senhora da Hora” não é agora e 
apenas a imagem perfeita e protectora da 
“Mãe que está para dar à Luz”. É também a 
imagem da Igreja nova, que somos no coração 
da cidade, erguida e de pé, como “a árvore do 
belo fruto de que se alimentam os fiéis”. 

4. Nesta hora, a bênção do Senhor, para a 
nova cidade de Maria
Uma palavra particular para os autarcas, 
mas também extensiva a todos os que têm 
responsabilidades na cidade, com os seus 
diversos organismos, clubes, associações: 
considerai esta elevação a cidade como 
uma oportunidade preciosa, para fazer o 
bem e melhorar realmente esta terra em que 
vivemos. Fazei bem o bem que fazeis! Que 
o Senhor vos ilumine e apoie todos os vossos 
esforços!
Sobre todos vós e as vossas iniciativas, a favor 
de “uma nova cidade de Maria”, mais bela e 
mais humana, como também sobre as vossas 
famílias e os vossos colaboradores, sobre 
todas as pessoas e instituições da cidade, 
invoco as mais abundantes bênçãos de Deus, 
por intercessão de Nossa Senhora da Hora! 

Padre Amaro Gonçalo
Pároco de Nossa Senhora da Hora

A Arte de Cultivar o Espírito

O Senhor Ama a Cidade (Sal. 87,2)

simples manifestação de preguiça. Às vezes, 
corresponde mais a uma filosofia de vida 
muito em voga – pensar que qualquer esforço 
não prazenteiro é negativo por definição. Só se 
admite o esforço no caso de proporcionar um 
bem-estar imediato. Se assim não for, não vale 
a pena esforçar-se.
Quando esta atitude afecta os jovens, o 
assunto é mais sério. Isso porque é próprio da 
juventude olhar para o futuro com entusiasmo 
e com o desejo de fazer coisas grandes. É 
próprio da juventude não se conformar com a 
realidade das coisas e procurar melhorá-las. É 
próprio da juventude a aversão a tudo aquilo 
que cheire a imobilismo ou aburguesamento. 
Por isso, se os jovens adoptam na sua vida a 
ideia de que qualquer esforço não prazenteiro 
é negativo, perdem a juventude interior. 
Apaga-se o entusiasmo e desaparece do seu 
horizonte a esperança de viverem num mundo 
melhor e mais humano.
Na tarefa educativa dos mais jovens, é 
necessário voltar a transmitir a verdade 

Para nós, cristãos, é um desafio espiritual, que 
pode e dever ser iluminado pelo Evangelho, 
sustentado pela graça, animado pela esperança 
da vinda do Reino. 

2. O amor guarda a cidade
Num tempo de espalhada indiferença e de 
cultivada apatia e desafeição para com os 
problemas da cidade, por parte de muitos 
cidadãos, o amor de Cristo urge-nos, impele-
nos a amar cada vez mais a nossa cidade. É 
por isso que afirmamos: só o Amor guarda a 
cidade! 
Este amor não é algo de superficial e 
simplesmente emotivo, fruto porventura 
de um bairrismo provinciano. É algo de 
profundo e verdadeiramente empenhativo. É 
um sentir íntimo do coração, que se manifesta 
e concretiza no pensar com inteligência, no 
agir com determinação e dedicação, e mesmo 
no rezar com paixão e compaixão pelo bem 
comum da cidade.
Nesta perspectiva, o amor à cidade é o segredo 
e a própria alma da nossa responsabilidade 
para com ela; é a raiz viva que inspira a 
coragem da participação de todos no seu 
desenvolvimento, que não se reduz ao mero 
crescimento económico ou demográfico. 

3. A Paróquia, uma alma no coração da 
Cidade
Para nós cristãos, o caminho para uma 
cidade mais bela, isto é, mais unida, mais 
verdadeira, mais fraterna e solidária, passa 
por Jesus Cristo e o seu evangelho, como 
fonte perene de vida verdadeira e de um 
novo humanismo. Como diz o salmista: “Se 
o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam 
as sentinelas” (Sal.127,1). 
Estamos profundamente convictos de que 
não há qualidade de vida, sem vida espiritual 
de qualidade. E é, precisamente, nesse 
sentido, que a Paróquia das “Sete Bicas” se 
deve colocar, no coração da cidade, como 
“fonte” de unidade e de vitalidade espiritual. 
Queremos ser e aparecer, no coração da 
cidade, como seu oásis espiritual, como 
instância de sentido e de esperança, para a 
vida de todas as pessoas, que nela habitam.
A Paróquia continuará, no coração da cidade, 
a dar-lhe alma, a oferecer aos seus habitantes 
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No passado dia 6 de Junho, fomos a Paço 
de Sousa, à Casa do Gaiato. Mesmo atrás do 
Mosteiro de Paço de Sousa, lá se encontra a 
“Aldeia dos Gaiatos”
Primeiro visitámos a capela da Instituição, um 
templo muito simples mas muito convidativo à 
reflexão. Ali tivemos uma breve explicação de 
como funciona esta obra cristã, dada pelo padre 
Manuel António, que se dedica aos Gaiatos 
há 46 anos, não deixando de referir a falta de 
padres que queiram abraçar esta Obra com 
uma doação total, seguindo o exemplo do «Pai 
Américo», (o seu fundador, sepultado dentro 
da capelinha), nas muitas Casas do Gaiato em 

Portugal ou em África, para onde regressaria 
o Padre Manuel naquela semana. Disse ainda 
que quando vem de Benguela (África), onde 
chefia os Gaiatos, vem com os olhos «cheios de 
crianças», mas quando chega a Portugal «eles 
ficam vazios», pois lá as Casas estão muito 
mais cheias de crianças e jovens desprotegidos 
do que as Casas nacionais. O que move esta 

Esteve patente na Biblioteca da Escola E.B.2,3 de Leça da 
Palmeira uma exposição de trabalhos artísticos de reclusos 
/ alunos da Cadeia de Sta Cruz do Bispo, realizados nas 
aulas de Artes Decorativas, uma área curricular ministrada 
por docentes da Escola E.B.2,3. Foi mais uma prova de 
que para além das ‘grades’ que limitam o corpo, há mentes 
a transbordar de sensibilidade, muito para lá de rótulos e 
conotações habitualmente associadas às circunstâncias em 
que momentaneamente se encontram. 

Marina Sequeira

essa arte com o carpinteiro da Casa. Finalmente 
fomos à sala dos computadores onde os rapazes 
exploram o mundo da informática.
Depois fomo-nos divertir para o parque com 
alguns miúdos muito reguilas de lá. 
Foi espectacular este dia lá passado. A 
experiência de estar com meninos e rapazes, 
que não souberam o que é o amor de pai e 
mãe foi bastante significativo para nós. Vimos 
como estavam felizes ali, mas, lá no fundo dos 
seus olhos havia um certo vazio também…
A Casa do Gaiato é a mãe e o pai destes 
jovens: O pai personificado no sacerdote, 
e a mãe personificada nas senhoras que 
se doam totalmente para ajudar a criar os 
gaiatos. Os rapazes só saem de lá quando 
estiverem preparados para a vida, e se 
tiverem vocação para os estudos, a Casa 
dá-lhes a oportunidade de seguirem a vida 
universitária.
Foi óptimo e trouxemos de lá muito em 
que pensar: há que amar os nossos pais 
e respeitá-los, pois há muitos jovens 
que nunca o puderam fazer. Também 
trouxemos o exemplo de um amor total 
ao próximo, por parte do Padre Américo e 
dos seus sucessores, seguindo o principal 
mandamento: «Amai-vos uns aos outros, 
como Eu vos amei». Graças à generosidade 
de milhares de pessoas e do Banco Alimentar 
contra a Fome, a Casa do Gaiato tem-se 
mantido e até chega a ajudar os pobres da 
paróquia! 
Brevemente voltaremos lá para passarmos um 
fim-de-semana com eles. Queremos levar-lhes 
algo daqui, de Leça – para isso contamos com 
a generosidade de todos os Leceiros.
Um bem-haja Padre Américo! Todos devemos 
estar reconhecidos por essa alma onde não 
habitou mais ninguém, senão Deus.

O Grupo da catequese do 9º e 10º ano 
Catequistas Júlio Correia e Deolinda Correia

(Texto redigido por Gustavo Borges)

9º e 10º anos de Catequese Visitam Casa do Gaiato

Expressão Artística
Uma Outra Realidade

na Cadeia de
Santa Cruz do Bispo

Instituição são duas das práticas que Cristo 
quer que predominem nos corações dos 
Homens - o Amor ao próximo e a Caridade. 
O nosso «guia» foi o Abílio, um dos gaiatos, 
que nos levou até ao refeitório onde dois gaiatos 
se encontravam ocupados com os afazeres da 
cozinha. Lá pudemos ver um quadro muito 
bonito do «Pai Américo», que ali está como 
que a «presidir» a tudo. Junto ao refeitório 
encontra-se a antiga escola dos gaiatos. 
Seguimos para as oficinas onde se encontrava 
uma banda a tocar música, e reparamos na 
quantidade de órgãos que tinham, num piano 
muito antigo, mas valiosíssimo, na guitarra, no 
trompete, no grande bombo e nos batuques. 
Também a música faz parte da vida da Casa. 
Visitámos depois os quartos e a sala de 
convívio, a lavandaria e a piscina, já preparada 
para o Verão. Foi ali que reparámos no vale 
onde aquela pequena «aldeia» se encontra - um 
«mundo» de campos agrícolas pertencentes à 
Instituição. 
Seguimos para a casa onde estavam os mais 
pequeninos, cuidados por jovem senhora, que 
há dezassete anos se doou totalmente a esta 
obra. Estavam numa casa provisória, pois a 
«Casa-Mãe», mesmo ao lado da capela está 
em obras. A «Casa-Mãe» consiste na casa 
principal da Obra. Antes do almoço ainda 
fomos ver a vacaria onde é produzido o leite 
para consumo da Casa. Vimos ainda a estufa 
onde são produzidos muitos dos vegetais ali 
consumidos.
Há ainda um anfiteatro para festas e peças de 
teatro. Foi ali que partilhámos o almoço que 
levámos de casa. O que nos sobrou, deixámos 
para eles.
De tarde, visitámos o mosteiro de Paço de 
Sousa, mesmo ao lado da Casa do Gaiato, 
onde regressámos para uma partidinha de 
futebol com o nosso catequista Júlio e alguns 
dos nossos colegas. Terminámos a visita com a 
ida à carpintaria, de onde saiu o notável tecto 
da capela e a escadaria da «Casa-Mãe». Aí os 
rapazes que se interessarem podem aprender 
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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
 Julho 26 11:00h Missa da Festa Paroquial
 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

Visite a Nossa Página na
Internet em:

www.avozdeleca.blogspot.com

Vigília de Orações pelas Vocações Junho e Julho
Paróquias

Araújo
Custóias
Guifões
Lavra

Leça da Palmeira
Leça do Balio
Matosinhos

Padrão da Légua
Perafita

Santa Cruz do Bispo
São Mamede Infesta

Senhora da Hora

Dia 26/07
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Dia 27/07

07:00 - 08:00
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

Dia 27/08
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 28/08

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

Farmácias
de

Serviço
Julho Dia Agosto

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

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

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

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

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

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO
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CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Tráfico e comércio de seres humanos em 
todo o mundo
A Agência Fides tem desenvolvido uma 
intensa missão de denúncia deste flagelo que 
atinge actualmente cerca de dois milhões e 
meio de vítimas em todo o mundo. O tráfico 
e comércio de seres humanos destina-se à 
exploração sexual e, mesmo, a formas de 
escravatura. Estima-se que na União Europeia 
haja 500 mil pessoas nestas circunstâncias. 
Este assunto foi novamente tratado no 
“Congresso 2009: Religiosas em rede contra 
o tráfico”, que decorreu em Roma de 15 a 18 
de Junho. Presidiu D. Antonio Maria Vegliò, 
Presidente do Pontifício Conselho da Pastoral 
para os Migrantes e os Itinerantes. Associou-
se a este evento o Cardeal D. Tarcisio 
Bertone, Secretário de Estado, em nome 
Bento XVI, com um telegrama com votos 
para que esse “significativo encontro suscite 
a consciencialização renovada do valor da 
vida e um cada vez mais corajoso empenho 
em defesa dos direitos humanos e para superar 
toda forma de exploração”.

Os políticos têm de perceber importância 
da religião
Bento XVI alertou, no passado mês de 
Junho, os políticos mundiais que devem 
perceber a “importância das religiões dentro 
do tecido social de cada sociedade”. 
O Papa saudou os vários líderes religiosos 
presentes na Praça de São Pedro, que se 
reuniram em Roma para uma Conferência 
Internacional de diálogo Inter-religioso, 
promovida pela Conferência Episcopal e o 
Governo da Itália, por ocasião da próxima 
cimeira do G8.
O Papa pediu aos líderes internacionais que 
“assegurem que as suas próprias decisões e 
políticas garantam e apoiem o bem comum”. 
Recorde-se que em Julho decorrerá em 
L’Aquila uma reunião dos países designados 
como G8. Representantes das várias 
religiões encontram-se desta vez para dar 
“um rosto espiritual e ético a uma Cimeira 
que, embora política, trata de questões que 
dizem  respeito fundamentalmente a todo o 
género humano”.

Novo Secretário da Congregação para o 
Culto Divino
Bento XVI nomeou secretário da Congregação 
para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos o Padre Joseph Augustine Di 
Noia, O.P., Subsecretário da Congregação 
para a Doutrina da Fé, entretanto eleito bispo 
de Oregon City, com dignidade de arcebispo. 
Este cargo era desempenhado por D. Albert 
Malcolm Ranjith Patabendige, que Bento XVI 
nomeou Arcebispo da diocese de Colombo, 
no Sri Lanka, em substituição de Dom 
Oswald Thomas Colman Gomis, que tinha 
apresentado sua renúncia por razão de idade.
D. Joseph Augustine Di Noia, nasceu em 
Nova York a 10 de Julho de 1943, de pais de 
origem italiana. Foi ordenado sacerdote em 
1970. Em 1980 doutorou-se em filosofia na 
Universidade de Yale e ensinou teologia na 
Dominican House of the Studies durante vinte 
anos.
Em 1998, a Ordem Dominicana outorgou-
lhe o título de Magister em Sacra Theologia. 
De 1997 a 2002, foi membro da Comissão 
Teológica Internacional, que era presidida 
pelo Cardeal D. Joseph Ratzinger, e de 2002 
a 2009 foi subsecretário da Congregação para 
a Doutrina da Fé.
É membro da Pontifícia Academia de 
Teologia e da Pontifícia Academia de São 
Tomás de Aquino. É autor do livro The 
Diversity of Religions e de numerosos artigos 
e comentários, e coautor de The Love That 
Never Ends.

República Dominicana: não altera lei do 
casamento
A Assembleia Revisora da República 
Dominicana rejeitou no passado mês de 
Junho inserir na Constituição uma proposta 
que pretendia reconhecer efeitos civis aos 
casamentos realizados por todas as Igrejas no 
país e definiu o casamento só pode ser entre 
um homem e uma mulher. 
Com esta aprovação mantém-se invariável 
a faculdade outorgada pelo Estado à Igreja 
Católica, durante a assinatura em 1954 da 
Concordata, para que celebre casamentos.
A Assembleia assinalou ainda direitos e 
deveres de homens e mulheres em união 
estável. No texto se afirmou que toda pessoa 
tem direito a construir família, e que o homem 
e a mulher gozam de direitos e deveres iguais.

América Latina: XI Encontro da Rede 
Informática para a Igreja 
Terminou há dias em Bogotá, Colômbia, 
XI Encontro da Rede Informática da 
Igreja na América Latina (RIIAL). Foram 

estabelecidas linhas de acção para o 
trabalho da Comissão com o desejo de 
continuar a promover o espírito que 
anima a RIIAL. Durante os trabalhos 
foram estudadas várias linhas de acção em 
apoio à Missão Continental que todos os 
episcopados do continente iniciaram com o 
apoio do encontro de Aparecida, entre eles: 
aprofundar e difundir a espiritualidade da 
RIIAL, que é eclesial e mariana e favorece 
um encontro com Cristo vivo na sua Igreja; 
continuar o trabalho de unir as redes por 
parte das Conferência Episcopais e dioceses 
para uma maior comunicação e comunhão 
eclesial; projectar serviços digitais para a 
comunicação entre os bispos e de apoio ao 
seu trabalho pastoral; favorecer iniciativas 
de formação em todos os níveis no uso dos 
novos meios e das novas linguagens; elevar 
a qualidade dos sites católicos; favorecer 
de maneira unida campanhas sobre temas 
específicos de interesse para a Igreja. 

Venezuela: ataques à Igreja revelam 
intransigência chavista
D. Ovidio Pérez Morales, Presidente da 
Conferência Episcopal, considerou que os 
novos ataques do Governo contra a Igreja 
Católica “revelam a intransigência de 
um projecto político”. Estas declarações 
surgem como resposta às afirmações do 
Ministro do Interior da Venezuela que 
acusou os Bispos de se terem convertido em 
“partido político” que incita “ao ódio”. D. 
Pérez Morales lamentou que na Venezuela 
se pretenda “que todas as pessoas tenham 
não apenas uma camisa vermelha, mas um 
cérebro vermelho, que todos pensem como 
o Presidente”.
D. Pérez Morales denunciou ainda que as 
declarações dos porta-vozes oficiais são 
“muito lógicas e coerentes com o projecto 
que estão a levar por diante e que não 
o escondem. Um projecto centralista, 
globalizante, de tipo totalitário de raiz 
castro-comunista”. E acrescenta: “Na lógica 
de um projecto assim, algo que se saia da 
linha oficial é anatematizado, condenado, 
rotulado de falso, de mal. Por isso, 
desgraçadamente não me causaram nenhuma 
surpresa”. Reiterou que as agressões verbais 
demonstram “o fundamentalismo de um 
projecto político que revive os anacrónicos 
regimes que tanta dor e tantas lágrimas do 
século passado levaram a extermínios de 
povos, a confrontações e à guerra”.

AG / in “Voz Portucalense”

A Banda de Música é presença 
indispensável em grandes eventos de 
cariz oficial nacional, mas igualmente em 
situações de menor pompa e de carácter 

local. Numa ou noutra situação dá uma 
sonoridade alegre à ocasião. Compõe-
se basicamente de instrumentos de sopro 
(flautim, flauta, clarinete, saxofone, 

trompete, trombone e tuba), de percussão 
(caixa, pratos, bombo, xilofone) e de 
cordas (violoncelo, contrabaixo e harpa). 
Tal como as orquestras é dirigida por um 
regente.
Do seu repertório habitual fazem parte 
Marchas, Polkas, Valsas e músicas 
populares. 
As bandas militares ou civis, por vezes 
são denominadas “banda sinfónica”, caso 
em que incorporam oboés, fagotes, vários 
géneros de clarinete, trompa, tímpanos, 
gongo ou carrilhão, etc.
 

Fontes: Wikipedia
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Junho

Fernando José Bento     
Francisco Pinto Gaspar   
Júlio Martins       
Mª Alcide C. Ferreira de Sousa         
Pedro Araújo

20€
10€
  5€
10€
50€

Palavras Cruzadas - N.º 245
Por José Soares

Horizontais: 1- Objecto chato e 
circular; afeição; 2- Homem novo 
(pl); 3- apanhadeira; labrego; plutónio 
(sq); 4- Vazia; resplendor(fig); doença; 
5- A escória; rotação; 6- Partidário; 
7- Ponta de terra que entra pelo mar; 
caixão funerário; 8- Juntei; fruto da 
ateira; prep. Indicativa de limite; 
9- Designação dada a um pão doce; 
levantara; érbio (sq), 10- Entrar no 
porto; 11- Suplicar; a parte recôndita 
do inferno
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Verticais: 1- Fazer depoimento; pôr 
em silêncio; 2- Que está na cama; 
3- Estrôncio (sq); justificação que o 
suspeito faz de se encontrar fora do local 
do crime de que é acusado; prata (sq); 
4- Óxido de cálcio; gavinha; bolo de 
farinha de arroz e azeite de coco; 5- Capa 
sem mangas (pl); estímulo; 6- Abjurar o 
seu credo; 7- Da cor do céu sem nuvens; 
habilidade; 8- Alcatrão; mamífero 
artiodáctilo da fam. Dos bóvidas; rio da 
Suiça; 9- Estás, insígnia eclesiástica com 
que os bispos cobrem a cabeça em certas 
cerimónias; criminosa; 10- Indivíduo da 
mesma família; 11- Instrumento próprio 
para ver ao longe; que anda no ar.

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 ficha 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 ficha 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

Missas
16h30 Sábado
10h45 Domingo
12h00 Domingo

Tudo isto totalizou a importância de 620,34 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme as 
suas necessidades.

Dia da Caridade
Euros

220,36€
234,75€
165,23€

Donativos - Junho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A Voz de 
Leça Precisa 

de Ajuda.
Faça-se

Assinante
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Baptismos: Dia 7 Salvador Pinhal filho de 
Pedro Pinhal e de Cláudia Madureira. Maria 
Clara Coêlho filha de Edson Coêlho e de 
Karla Coêlho. Guilherme Rio Preto filho de 
Agripino Preto e de Maria Ascenção Preto. 
Beatriz da Silva Ramos filha de José Alfredo 
Ramos e de Ana Francisca Silva. Guilherme 
Silva Reis filho de Rui Reis e de Helena Reis. 
Tiago Filipe Amaral filho de Vitor Manuel 
Amaral e de Marta Amaral. João Pedro Jesus 
filho de Aníbal Jesus e de Sónia Jesus. Dia 
13 Martin Santos Nunes filho de Joel Bruno 
Antunes e de Liliana Antunes. Leonor Braga 
Pires Duarte filha de Nuno Miguel Duarte 
e de Mariana Pires. Dia 14 Gustavo Miguel 
Machado filho de Ricardo Machado e de 
Adélia Machado. Dia 20 Ana Isabel Santos 
filha de Manuel Fafiães e de Maria do Carmo 
Santos. Leonor da Costa Guerra e Clara Costa 
Guerra filhas de Luís Filipe Guerra e de Maria 

Rosalina Guerra. Bruna Festas Vieira filha de 
Rui Vieira e de Nilza Ribeiro. Miguel Maria 
Mota filho de Pedro Lago e de Maria do Carmo 
Lago. Dia 21 Ari Duarte Leite de Pinho filho 
de Nelson Pinho e de Sandra Bragança. Nuno 
Alexandre Carvalho filho de Márcio Carvalho 
e de Cátia Ferreira. Carolina Oliveira filha de 
José Oliveira e de Anabela Barbosa. Beatriz 
Lopes filha de Fernando Lopes e de Paula 
Gouveia. Lara Gomes filha de Filipe Gomes 
e de Joana Freitas. Tomás de Gouveia Sá 
Pereira filho de João Pedro Pereira e de Sandra 
Gouveia. Dia 24 Miguel Vale filho de Miguel 
Vale e de Cláudia Vale. Guilherme Ferreirinha 
filho de António Ferreirinha e de Florbela 
Ferreirinha. Dia 27 Adriano Miranda da Silva 
filho de Paulo Silva e de Ana Miranda. Dia 28 
Gonçalo Santos Costa filho de Vitor Costa e de 
Isilda Maria Costa. Dia 28 Mariana Teixeira 
fila de Rui Manuel Teixeira e de Sílvia Pinho. 

Francisco Torres filho de Daniel Torres e de 
Lucinda Torres. João Pedro Santos filho de 
Pedro Miguel Santos e de Susana Pinheiro. 

Casamentos: Dia 27 Hugo Ismael Caetano 
e Cátia Vânia dos Reis. Adriano Miranda da 
Silva e Ana Miranda.

Óbitos: Dia 4 Francisco Borges. Dia 8 
Fernando Mário Ribeiro. Dia 10 António de 
Jesus Inácio. Dia 19 António Marques Teixeira. 
José Joaquim Pereira. Abel de Sousa Esteves 
Conde. Dia 21 Clemente Pinto da Mota. Dia 
23 Diamantino Moreira da Silva. Dia 25 José 
Augusto Amaral Caiado. Dia 28 Maria Emília 
de Oliveira. Maria Isolina Maravalhas Terroso. 
Dia 29 Maria Rosário Silva.

Bodas de Ouro: Dia 21 António Monteiro 
Mendes e Maria José da Silva.

Movimento Demográfico - Junho
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
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P.e Alcino V. Santos
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Encontro de Noivos
 Mês Dias  Local

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

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
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Dias
Dia 28
Dia 25
Dia 22
Dia 27
Dia 24
Dia 22

1º Domingo
Dia 05
Dia 02
Dia 06
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
Dia 19 
Dia 16
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

Agenda Cultural da Junta de
Freguesia de Leça da Palmeira

O TRAJE E O MUNDO ENCANTADO 
DOS BRINQUEDOS ANTIGOS DE LEÇA
Espólio do Rancho Típico da Amorosa
Interpretações
Pintura de António Mendes 
Auditório da APDL 
Co-organização: Junta de Leça e C.M. Matosinhos

19 de Julho a 9 de Agosto

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

11 de Julho,
3 de Outubro

LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES
Salão Nobre da Junta, 16h00

MONOGRAFIA BILINGUE DE 
LEÇA DA PALMEIRA 
ROTEIRO 7 MARAVILHAS LEÇA
ACTAS DAS CONFERÊNCIAS
DE LEÇA DA PALMEIRA

25 de Julho

19 de Setembro

26 de Setembro

OUTROS EVENTOS

FESTAS DE SANTANA  E  XII FESTARTE 
Apoios: CM Matosinhos, Rancho Amorosa e Paróquia de Leça

III MÊS CULTURAL DE LEÇA DA PALMEIRA3 de Julho a
3 de Agosto

23 de Julho a
3 de Agosto 

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

A nossa cidade ganhou esse estatuto oficial há 25 anos. Como diz 
Guilherme Pinto, actual Presidente da Câmara Municipal, é “uma 
cidade composta por duas faces da mesma moeda e que só em conjunto 
funcionam: Matosinhos e Leça da Palmeira”. Das comemorações fazem 
parte inúmeros eventos e, agora sim, pode dizer-se que Leça está a ter 
e a ver a sua importância nesta ‘parceria autárquica’ verdadeiramente 
reconhecida. Só falta mesmo cultivar o hábito saudável de referir a 
cidade pelo nome completo e verdadeiro: Matosinhos-Leça.

Marina Sequeira

MATOSINHOS-LEÇA
UMA CIDADE COM 25 ANOS
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Faz parte das tradições leceiras, chegado o mês 
de Junho, comemorar os Santos Populares, 
com mais forte incidência no S. João, sendo 
imprescindível para além dos bailaricos, fazer 
a cascata
Nas cascatas leceiras sobressaem as dos 
senhores José Moreira, nosso vizinho, e do 
João Soares. Duas cascatas movimentadas, com 
grande pormenor, representando cenas e pessoas 
da vida local, feitas com todo o cuidado e com a 
preocupação de tudo registar.
Não sabemos dizer como começaram as 
cascatas, mas que se trata de uma tradição muito 
antiga disso não temos dúvidas, pois já a nossa 
mãe Brízida contava como em casa do nosso 
avô Joaquim Rocha, era hábito armar a cascata.
Somos de opinião que as cascatas originais 
pretenderiam representar a cidade do Porto vista 
do lado de V.N. de Gaia, e que não será por acaso 
que os fabricantes dos bonecos ou “santinhos”, 
também conhecidos por “ mascateiros”, se 
situam em freguesias daquela cidade, como é o 
caso do mais conhecido actualmente, o senhor 
Zé Tuta.
Estes artífices escoavam os seus produtos para 
a cidade do Porto provavelmente tendo-os 
feito chegar a Leça, através da venda na Feira 
da Louça, durante as Festas do Senhor de 
Matosinhos.
O cenário estava montado pois podemos 
facilmente dizer que a topografia do Porto se 
assemelhava à de Leça da Palmeira, e com as 
figuras representativas ali à mão nada faltou, 
embora a rapaziada começasse por montar 
e desmontar a cascata à porta de casa com o 
intuito de pedinchar “um tostãozinho para o 
Santo António”, a fim de juntar alguns cobres e 
assim comprar mais uns bonecos, outros havia, 
como no nosso caso, em que a cascata era feita 
numa “caseta” existente no quintal, para o que 
cobríamos o espaço com carvalhos que íamos 
buscar para os lados de Camposinhos e com 
musgo apanhado na presa da Ramalhona, e 
areia fazendo as ruas, dávamos largas a uma 
manifestação artística com o seu quê de “naief”.
Assim lá no alto não podia faltar a igreja com o 
trono para os santos, ocupando cada um deles 
a posição central até ao seu dia. Cá em baixo 
um lago com água, talvez representando o rio 
Leça, que por vezes até com repuxo, e em volta 
“jorra” que o nosso pai Moisés, ia buscar à linha 
de Leixões. Uma ponte, emitando a de Pedra, 
as lavadeiras, a azenha do moleiro, o pescador; 
um pouco mais acima um castelo, nem mais 
nem menos o Forte de Nossa Senhora das 

Neves e estrategicamente colocados no espaço 
lá apareciam as figuras representando as artes, 
tradições, usos e costumes – o polícia a prender 
a leiteira, o sapateiro, um moinho de vento, uma 
“rifa”, bailarico popular um largo, que bem 
poderia ser o das Icas, onde não falta o homem 
a subir ao mastro tentando ganhar o prémio que 
está lá em cima - um bacalhau, uma regueifa e 
uma garrafa de vinho.
A parte agrícola também aqui não era esquecida 
e lá aparece o homem da croça, o pastor e os 
seus rebanhos de ovelhas, etc.
Que mais queremos para dizer que uma cascata 
tradicional representa Leça da Palmeira da 
igreja até ao mar? Atrevemo-nos a responder, 
nada, pois está cá tudo.
No caso do sr. João Soares, que foi um artista 
de inegáveis qualidades, nas horas vagas da sua 
profissão de alfaiate, dedica-se a fazer bonecos, 
casas e tudo mais que uma cascata insere.
Esta costumava ser visitada por numerosas 
crianças e por individualidades ligadas à vida 
artesanal, etnográfica, etc. A sua casa era um 
verdadeiro museu da “sua” arte. De resto herdou 
o jeito e a cascata de seu pai, Francisco Soares, 
portageiro da APDL e que se evendiciou com as 
miniaturas de barcos.
 Devemos aqui dizer que o sr. João Soares faleceu 
em 2006, e que de seu pai nos recordamos de ver 
sempre de canivete, esculpindo pequenas peças 
para os seus barcos, dos quais possuímos um.
Também queremos referir aqui a cascata do sr. 
José Moreira que ao longo dos anos vai recriando 
os diferentes espaços de Leça, como a própria 
praia, com farol, castelinho as barracas das 
banheiras e as dos banhistas. A igreja de Leça e a 
Procissão dos Passos; a Capela do Corpo Santo, 
etc. O sr. José Moreira procurou sempre nas suas 
representações dar-lhe autenticidade e verdade 
histórica chegando as procissões a parecerem 
as do tempo do António das Cardosas, com 
os estandartes, os anjinhos, os andores, as 
confrarias e até a banda de música, e todas com 
o traje que antigamente era obrigatoriamente 
usado com todo o rigor nas procissões leceiras, 
com fato preto e sapatos a condizer.
O Rancho Típico da Amorosa tem vindo a 
efectuar o concurso anual das cascatas e que 
permite manter acesa a chama da tradição que 
cada um de nós leceiros não deve deixar apagar.
Eu, por mim respondo, fazendo todos os anos 
a minha cascata de modo tradicional com 
“santinhos” de barro procurando divulgar esta 
tradição, e para que conste aqui fica o registo de 
algumas destas cascatas.
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