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Termina este mês o “especial ano jubilar” 
dedicado a S. Paulo que o Papa Bento XVI 
instituíra, há um ano, para celebrar os 2000 anos 
do nascimento do Apóstolo. Na altura do anúncio 
do Ano Paulino, em Janeiro de 2008, na Basílica 
de São Paulo Fora de Muros, em Roma, onde está 
o túmulo desta grande figura da igreja primitiva, 
Paulo foi descrito como um “violento perseguidor 
dos cristãos” que passou a Apóstolo de Jesus e 
por Ele sofreu e morreu. A sua conversão veio 
trazer ao mundo uma guerra “de paz”, que hoje 
é tão pertinente e necessária como era no mundo 
antigo a que Paulo pregou – tem que morrer o 
“homem velho” que há dentro de cada um para 
nascer o “homem novo”, segundo o plano de 
Deus. Paulo anunciou o Evangelho sem vacilar 
perante as dificuldades, a prisão, a tortura e 
a morte, (foi martirizado no ano 67, no fim do 
reinado do imperador Nero, na Via Ostiense, a 
5Km dos muros de Roma). 
Ainda assim, parece tudo tão distante da realidade 
dos nossos dias e a imagem que se tem de S. Paulo 
é de um homem imponente e temível, algo até 
assustador. Mas a sua mensagem foi, como a de 
Cristo, acima de tudo uma mensagem de amor e o 
Ano Paulino que agora termina serviu sobretudo 
para, através da redescoberta da figura de Paulo, 
o cristão revitalizar a sua fé e a sua vida, tomando 
consciência de que também tem um papel de 
“evangelização”, não necessariamente tendo que 
ir pelo mundo, tal como o Apóstolo, mas pelo 
testemunho de vida solidária e de generosidade 
para com os seus mais próximos. Hoje, também 
vivemos uma profunda crise identidade e de 
valores, num tempo de desânimo profundo, em 
que é preciso que todos os crentes saiam do seu 
confortável “eu” para se juntarem aos que passam 
por todo o tipo de dificuldades, para com eles, em 
generosidade, partilha e solidariedade, formarem 
um fraterno “nós”, menos cómodo talvez, mas 
infinitamente mais rico em amor. 
Termina o Ano Paulino, mas enquanto cristãos 
e católicos, todos temos a responsabilidade de 
renovar continuamente essa “evangelização pelo 
testemunho” e de sermos agentes activos desse 
processo de conversão interior, que se quer de 
carácter permanente em todos os momentos da 
nossa vida. 

Marina Sequeira

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

Interpelação dos Pais Acerca dos Seus Filhos

Eis um conjunto de perguntas 
oportunas, que são uma boa 
interpelação para os Pais fazerem uma 
avaliação acerca da sua atitude para 
com os seus filhos.

1. Que podemos nós fazer, na 
qualidade de Pais, para que os 
nossos filhos se sintam bem?

2. Falamos com eles, sublinhando 
o que de bom neles existe?

3. Como definimos nós a cada um 
dos nossos filhos?

4. Manifestamos a nossa 
preferência por algum deles?

5. A que filho precisamos de 
prestar mais atenção?

6. A que aspectos damos mais 
prioridade quando falamos 
aos filhos: Estudo, carácter, 
comportamentos, valores…?

7. Que pensais acerca dos vossos 
filhos, no campo dos gostos, 
simpatias, medos?

8. Sentimos que protegemos 
demasiado os nossos filhos?

9. Quais são os temas de conversa 
mais frequentes, em casa, à mesa?

10. Quando chamais à atenção, 
que expressões usais com mais 
frequência? De censura ou de 
ajuda?

11. Valorizais os vossos filhos 
mais por aquilo que são do que por 
aquilo que fazem?

12. Qual a vossa atitude para com 
os vossos filhos, em relação àquilo 
que a sociedade de consumo, hoje, 
oferece?

13. Que é que mais vos preocupa 
acerca dos vossos filhos?

14. Não seria possível, de vez 
em quando, uma reunião com os 
vossos filhos, para planificar, rever 
o andamento em casa, etc.?

15. Que é que os vossos filhos mais 
podem estar a precisar de vós?

16. Em que coisas da casa ides 
fazendo os vossos filhos mais 
responsáveis?

17. Alertais os vossos filhos para 
a confusão de valores manifestada 
nos meios de comunicação social, 
nomeadamente, na televisão, etc.?

18. Fazeis, ou sois capazes de 
inventar um pequeno gesto de 
fé com os vossos filhos, nalgum 
momento da vossa vida familiar?
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Corpo de Deus - Deus Vivo na Nossa Vida de Todos os Dias

Símbolos da Páscoa na Festa do “Corpus Christi”

Devoções Marianas

ressurreição de Cristo, que morre pela nossa 
salvação.
É a Eucaristia que celebramos na festa do 
Corpo de Deus.
Destaca-se uma Quinta-feira para retomar 
a recordação daquela Quinta-feira, 
quando Cristo instituiu a Eucaristia, na 
Última Ceia, pedindo que fosse celebrada 
quotidianamente em sua memória.
A Solenidade do Corpo de Deus, que 
acabamos de celebrar, é toda uma 
manifestação da presença de Deus vivo na 
nossa vida de todos os dias. Ao colocar a festa 
do Santíssimo Sacramento imediatamente 
após a celebração da Santíssima Trindade, a 
Igreja revela a intenção pedagógica de nos 
ajudar a perceber a nossa fé, ajudando-nos 
a colocá-la na nossa vida diária. Por isso, 
a festa do Corpo de Deus surge já dentro 
do “Tempo Comum”, que continua a partir 
daqui. Assim, a partir de agora, a nossa 
vida quotidiana, o nosso “tempo comum”, 
conta com esta riqueza da graça, com a 
plenitude da presença do mistério de Deus, 
que professamos na Santíssima Trindade 
e que Cristo revelou e deixou presente no 

os cristãos acompanham em procissão o 
Senhor presente na Hóstia consagrada – 
o PÃO, que é feito de trigo. As hastes de 
TRIGO e as UVAS – ambos são quebrados 
ou pisados, sem serem destruídos, antes 
sendo transformados em PÃO e VINHO, 
os dois alimentos mais importantes para a 
vida dos judeus no tempo de Jesus Cristo. 
Ele também foi “quebrado” e “moído”, 
mas continua a ser a força do Seu Povo, e 
foi assim que Jesus quis que o Seu corpo 
fi casse entre nós, sob as aparências do pão 
que é partilhado na Eucaristia. O PEIXE é 
o mais antigo símbolo da era cristã. Surgiu 
na época de formação das primeiras 
comunidades cristãs, quando os seguidores 

Basílica Velha) para acomodar e receber os 
fi éis que aumentavam signifi cativamente, 
sendo solenemente inauguradas e benzidas 
em 8 de Dezembro de 1888, tendo a princesa 
Isabel ofertado uma coroa de ouro cravejada 
de diamantes e rubis, juntamente com um 
manto azul, ricamente adornado, para adornar 
a imagem, o que viria a acontecer em 1904. 
Entretanto o Santuário de Nossa Senhora 
“Aparecida” nas águas tornava-se ponto 
de grandes peregrinações. Em 1929, Nossa 
Senhora foi proclamada Rainha do Brasil e 
sua Padroeira Ofi cial, por determinação do 
papa Pio XI, sendo decretado ofi cialmente 
feriado no dia 12 de Outubro, dedicando esse 
dia à sua devoção. A 4 de Julho de 1980, o 
Papa João Paulo II, na sua histórica visita ao 
Brasil, consagrou a Basílica Nova de Nossa 
Senhora Aparecida, hoje o maior santuário 
mariano do mundo. 

Nossa Senhora das Dores
Nossa Senhora das Dores (também chamada 
Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora 
da Soledade, Nossa Senhora das Angústias, 
Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora 
das Sete Dores, Nossa Senhora do Calvário 
ou ainda Nossa Senhora do Pranto, e invocada 
em latim como Beata Maria Virgo Perdolens, 

sacramento da Eucaristia. Como o Senhor 
nos ensinou a pedir “o pão nosso de cada 
dia”, está connosco sob a forma de pão para 
nos dizer que agora acompanha o dia-a-dia 
da Sua Igreja, alimentando a fé e sustentando 
o amor de todos os que o seguem. 
A Procissão do Corpo de Deus tornou 
Cristo presente nas aldeias e cidades do 
mundo. Mas essa presença, tal como diz S. 
Josemaria Escrivá, na homilia que proferiu 
no dia 28 de Agosto de 1964, dia do Corpo 
de Deus, “não deve ser coisa de um dia, 
ruído que se ouve e esquece. Essa passagem 
de Jesus lembra-nos que temos também de O 
descobrir nos nossos afazeres quotidianos. 
A par da procissão, deve ir a procissão 
silenciosa e simples da vida corrente de cada 
cristão, homem entre os homens, mas com 
a felicidade de ter recebido a fé e a missão 
divina de se comportar de tal modo que 
renove a mensagem do Senhor sobre a terra.” 
Mensagem de solidariedade, de fraternidade 
generosa e sincera, de partilha, humildade e 
caridade verdadeira, que se consegue apenas 
se conseguirmos ver Cristo nos outros. 

de Jesus foram perseguidos pelo Império 
Romano. Resistindo às perseguições, 
criaram um símbolo para identifi car a 
sua fé: o peixe. Escolheram-no porque 
as letras que formam a palavra “peixe”, 
em grego, são as iniciais (acróstico) de 
uma afi rmação muito importante para os 
cristãos de todas as épocas, uma confi ssão 
de fé: “JESUS CRISTO, FILHO DE 
DEUS (é o) SALVADOR”. O peixe passou 
a ser usado como senha que identifi cava os 
cristãos. Além disto, peixe foi o alimento 
dado pelo próprio Cristo ao povo faminto.

Recolha de Marina Sequeira

ou Mater Dolorosa) é um dos inúmeros 
títulos pelos quais a Igreja Católica venera 
a Virgem Maria, sendo sob essa designação 
particularmente venerada em Portugal
O culto à Mater Dolorosa iniciou-se em 1221, 
no Mosteiro de Schönau, Alemanha. Deve o 
seu nome às Sete Dores da Virgem Maria, 
causadas pelas profecias de Simeão sobre 
Jesus (Lucas, 2, 34-35), a fuga da Sagrada 
Família para o Egipto (Mateus, 2, 13-21); O 
desaparecimento do Menino Jesus durante 
três dias (Lucas, 2, 41-51); o encontro com 
Jesus a caminho do Calvário (Lucas, 23, 27-
31); o sofrimento e morte de Jesus na Cruz 
(João, 19, 25-27); recebendo o corpo do 
fi lho tirado da Cruz (Mateus, 27, 55-61) e 
observando o corpo do fi lho a ser depositado 
no Santo Sepulcro (Lucas, 23, 55-56). 
É venerada no dia 15 de Setembro, sendo 
padroeira da Eslováquia, do estado norte-
americano do Mississipi, dos municípios 
brasileiros de Juazeiro do Norte, Juquitiba em 
São Paulo, Januária e Cajazeiras, na Paraíba, 
Caruaru, Mantenópolis e Limeira e das 
comunidades italianas de Accumoli, Mola di 
Bari, Paroldo e Villanova Mondovì.
É também venerada em Malta e em Espanha.

Recolha de João Teixeira

A Eucaristia, que é o sacramento por 
excelência do mistério pascal, ocupa um 
lugar central na vida da Igreja. A Solenidade 
do dia do Corpo de Deus, onde a Procissão 
com o corpo do Senhor é uma expressiva 
manifestação de fé, exalta a Eucaristia como 
origem e clímax da Missão da Igreja. A 
Eucaristia é uma recordação da Páscoa, da 

Associados à Eucaristia, encontramos 
vários símbolos dessa Páscoa que em 
cada Eucaristia revivemos:: a CRUZ, 
símbolo visual do momento marcante 
do Cristianismo – a Paixão do Senhor. 
Embora surpreendente, pelo horror que 
era a crucifi cação no mundo antigo, a 
CRUZ, (já usada como símbolo da fé pelos 
primeiros cristãos, que faziam o “sinal da 
cruz” em si próprios e nas outras pessoas 
que acreditavam em Jesus), é o sinal claro 
do amor de Deus pela Sua criação, por 
cada um de nós. Através do sofrimento 
e morte de Jesus Cristo na CRUZ é que 
fomos resgatados por Deus do pecado 
e da morte. Na festa do Corpo de Deus, 

Nossa Senhora da Conceição Aparecida
Em meados do ano1717, chegou a 
Guaratinguetá (Brasil) a notícia de que o 
conde de Assumar, D. Pedro de Almeida e 
Portugal, governador da então Capitania de 
São Paulo e Minas de Ouro, iria passar pela 
povoação a caminho de Vila Rica (actual 
cidade de Ouro Preto), em Minas Gerais. 
Desejosos de honrá-lo com o melhor peixe, os 
pescadores Domingos Garcia, Filipe Pedroso 
e João Alves aventuraram-se no rio Paraíba 
do Sul para pescar e não tendo sorte foram 
descendo até chegarem a Porto Itaguaçu. 
Aí, João Alves apanhou, não peixe mas uma 
imagem de Nossa Senhora da Conceição 
sem a cabeça, que apanhou depois. Os três 
envolveram o achado num lenço e logo os 
peixes chegaram em abundância para os três 
humildes pescadores. 
Durante 15 anos a imagem permaneceu numa 
residência, onde as pessoas da vizinhança se 
reuniam para orar. A devoção foi crescendo 
entre o povo da região e por volta de 1734, 
o vigário de Guaratinguetá construiu uma 
capela que seria inaugurada em 1745. Em 
1822, em viagem pelo Vale do Paraíba, 
Dom Pedro I e a sua comitiva visitaram a 
capela e a imagem. Em 1834, foi iniciada 
a construção de uma igreja maior (a actual 
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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

DUPLA FACE - A POESIA E A PINTURA
Emília da Costa Moreira
OS MEUS BONECOS
António Mendes

JORGE BENTO
Fernando Rocha dos Santos  

3 de Julho

25 de Setembro

27 de Junho

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

Ciclo de Conferências “Ilustres Leceiros”
Salão Nobre da Junta, 21h30

III Jornadas de História
e Património de Leça

Salão Nobre da Junta,
10h00-13h00/15h00-18h0

4 de Julho

7 MARAVILHAS
DE LEÇA DA PALMEIRA

Visitas aos Monumentos eleitos | 
Exposições | Recriações

Datas a defi nir

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

ATRIBUIÇÃO DE GALARDÕES DE MÉRITO DA 
FREGUESIA
Salão Nobre da Junta, 16h00

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

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

11 de Julho

23 de Julho a
3 de Agosto 

CONCERTOS DE
MÚSICA ANTIGA
Capela de Ruas, 21h30
Apoio: Curso de Música Antiga da 
ESMAE

10 de Julho

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

Coro do Espírito Santo Celebra Aniversário

O Coro do Espírito Santo celebrou mais um 
aniversário no último domingo de Maio – 
Dia do Pentecostes (Solenidade do Espírito 
Santo). Desde sempre o coro da missa das 
19 de domingo, é, desde Setembro do ano 
passado, o coro “residente” da missa das 
12h, que anima com muita qualidade. O 

aniversário deste ano foi, assim, especial, por 
ser o primeiro após a mudança e acabaria por 
ter outras “curiosidades”: não foi referido 
“que” aniversário, nem na celebração 
eucarística nem aqui nestas linhas, apesar 
de fi gurar o número 42 nas velas do bolo na 
hora de cantar os “Parabéns”. A razão para 

esta omissão é que não há unanimidade 
no cálculo da idade deste belíssimo coro: 
ofi cialmente terá sido o 42º aniversário, mas 
a Maria da Ascenção, um dos seus elementos 
mais antigos, recorda o Sr. Cunha, que esteve 
na sua génese há cerca de 50 anos. 
Fica para confi rmar com o próprio…
Independentemente da idade, o Coro do 
Espírito Santo está de parabéns e, até a 
sua prece cantada foi ouvida durante a 
missa do Dia de Pentecostes – um corte 
de energia na igreja matriz durava já desde 
o início da missa das 10.45, impedindo 
o acompanhamento do órgão, (além de 
provocar uma quase penumbra dentro do 
templo...). Eis senão quando, chegado o 
momento do Ofertório, ao iniciar o cântico 
“Ó Espírito Santo, Vinde lá do Alto, 
Mandai-nos a todos Vossa Luz Suave!” 
é reposta a energia e se até ali já o Coro 
cantara lindamente, dali para a frente fê-lo 
de forma absolutamente esplendorosa.

Parabéns ao Coro do Espírito Santo!  

Marina Sequeira

“Ó Espirito Santo vinde lá do alto mandai-
nos a todos vossa luz suave”



5

Faleceu a Milita - Está de Luto o G.P.T.L.P.
No passado dia 18 de Maio, faleceu Maria Emília 
Esteves Ferreira Soares, “A Milita”. Foi actriz do 
G.P.T.L. desde de 2001 até 16 de Maio de 2009, dia 
em que realizou o último espectáculo, em Gulpilhares. 
Dois dias depois deixou-nos. 
Foi uma actriz conscienciosa e responsável.
Actualmente, além de actriz, era a Secretária da 
Direcção do G.P.T.L.. Deixou-nos na flor da idade e 
com a sua partida, o Teatro em Leça da Palmeira ficou 
mais pobre e mais triste, pois a Milita era a alegria 
personificada. Junto dela não havia lugar para tristezas. 
O seu sorriso era constante, verdadeiro e contagiante. 
Ela deixou-nos corporalmente, mas continua bem 
presente no meio de nós, espiritualmente. 
É costume dizer-se que só fazem falta os que cá estão. 
Por isso a Milita faz falta, porque ela é dos que cá 
estão. 
Por tudo isto, peçamos a Deus, que lá, onde Ele a 
tenha, faça dela a nossa mensageira. 
A Milita teve um funeral condigno com a sua 
condição de mulher com letra grande, com Missa 
de corpo presente, concelebrada pelo Padre Lemos, 
nosso Pároco, e pelo Padre Marcelino, Capelão 

dos Bombeiros Voluntários de 
Matosinhos – Leça, corporação 
onde a Milita trabalhava como 
funcionária da Secretaria. O corpo 
foi transportado pela corporação 
dos Bombeiros e pelos elementos 
do G.P.T.L..
Um momento tocante, foi quando 
o corpo desceu à terra com o corpo 
de Bombeiros a fazerem guarda de 
honra. Foi de facto um funeral com 
muita dignidade, tal como a Milita 
merecia. Teve a presença de muitos 
amigos, do Corpo de Bombeiros, 
incluindo o seu Comandante e 
toda a Direcção da corporação. 
Estiveram também presentes em 
grande número, elementos do 
Grupo Paroquial de Teatro de Leça, 
alguns dos quais, já não fazem parte 
do Grupo, mas também quiseram 
prestar uma última homenagem à 
Milita. 
E termino, como sempre terminamos 
os nossos espectáculos, com uma 
salva de palmas, para a Actriz e 
Dirigente do Grupo Paroquial de 
Teatro de Leça, “Milita”.

Pelo G.P.T.L.
António Paiva

No fi nal da Eucaristia de Corpo Presente, foi lida pela voz de Agostinho 
Gonçalves (colaborador do G.P.T.) um pequeno texto que passamos a 
transcrever:

Milita
Como te atreveste a partir antes de mim, porque deixaste só os que te 
amam, e os que querem bem como eu, e de certeza muitos outros?
Porque te foste e nos deixaste aqui?

Sabes, vou ter saudades desse teu sorriso travesso e doce,
Dos teus beijos à chegada e à partida, das tuas palavras de incentivo.

A tua presença no meio dos nossos colegas e amigos, estará sempre na 
minha memória.

A actriz que foste, e a amiga que já eras.

Fechou-se o pano neste último acto da tua curta vida, mas eis-nos aqui 
aos teus pés e os aplausos desta vez são só para ti.

Nesta primavera que partiste, talvez alguns de nós, olhe e veja num beiral 
de uma casa ou num ramo de uma árvore, uma pomba branca, e vai saber 
que és tu que nos vieste visitar.

Isto não é um Adeus, mas um até breve…

Agostinho Gonçalves

A Voz de Leça, o Seu Director, Redactores e Colaboradores endereçam as 
mais sentidas condolências a toda a família e de um modo muito particular 
à “família” do Grupo Paroquial de Teatro e à sua Direcção.
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Na Cruz estava oculta a divindade,   
Aqui também o está a humanidade.   
E, contudo, eu creio e o confesso,   
Que ambas aqui estão na realidade   
E o que pedia o bom ladrão eu peço.   
São Tomás de Aquino

Cristo sacramentalmente presente 
Através do Sacrifício da Missa, pelas 
palavras da consagração, Cristo torna-se 
presente sacramentalmente sob as espécies 
de pão e de vinho. Mas está presente, de um 
modo velado.     
Ante o «Deus escondido» da Eucaristia, «a 
vista, o tacto. o gosto, nada sabem». Mas nem 
por isso é menos real a sua presença. Na sua 
passagem pela terra, Cristo afi rma ser o Filho 
de Deus, e para facilitar a fé na sua divindade 
realiza muitos milagres. No entanto, a sua 
humanidade era patente a todos: «Na Cruz 
estava oculta a divindade», somente. É 
precisamente durante a Paixão e Morte de 
Cristo quando se torna mais patente a sua 
humanidade. Pelo contrário, na Eucaristia 
oculta «também está a humanidade», E só a 
fé nos permite afi rmar que nela está presente 
Cristo de um modo misterioso, mas real.
Baseando-se nesta fé da Igreja, o Concílio de 
Trento afi rmou que «no augusto sacramento 
da Santa Eucaristia, depois da consagração 
do pão e do vinho, contém-se sob a aparência 
destas coisas sensíveis, verdadeira, real e 
substancialmente, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem». Trata-
se, pois, de uma presença real, no sentido 
mais pleno da palavra. A Eucaristia contém, 
de maneira verdadeira, real e substancial, o 
corpo e o sangue de Cristo, juntamente com 
a sua alma e a sua divindade, e portanto, 
todo o Cristo. Actualizemos a nossa fé neste 
mistério. Senhor, creio fi rmemente e confesso 
que estás realmente presente, com a tua 
humanidade e a tua divindade, sob as espécies 
do pão e do vinho!

A transubstanciação 
Cremos fi rmemente que sob as espécies 
consagradas se contém Cristo inteiro, Deus 
e homem. E que além disso, esta presença 
é superior - mais real - a qualquer outra 
presença de Cristo na sua Igreja. Como nos 
ensina o Concílio Vaticano ll, Cristo está 
sempre presente na sua Igreja de muitas 
maneiras. Está quando a Igreja reza e canta, 
segundo a sua promessa: «Onde estão dois 
ou três congregados em meu nome, aí estou 
eu no meio deles» (Mt. 18. 20). Está presente 
na sua palavra, já que é Ele mesmo quem 
fala quando se lêem na Igreja as Sagradas 
Escrituras. Está também presente com a 
sua força nos Sacramentos, de modo que 
quando, por exemplo, alguém baptiza, é o 
mesmo Cristo que baptiza. Mas sobretudo, 

pontos da nossa fé mais postos em dúvida e 
discutidos nos nossos dias. Por isso, estamos 
agora mais obrigados, talvez, do que noutras 
alturas, a manifestar a nossa generosa e total 
adesão a estas verdades de fé.
Trata-se de crer e de fazer frequentemente 
profi ssão de fé em cada um dos aspectos que 
apresenta o Mistério Eucarístico. Podemos 
fazer profi ssão de fé nos dogmas eucarísticos 
utilizando as fórmulas empregadas por Paulo 
VI no «Credo do Povo de Deus», composto 
por ocasião do «Ano da Fé» (1967-XIX 
centenário do martírio dos santos Apóstolos 
Pedro e Paulo).
Creio «que a Missa celebrada pelo sacerdote 
representante da pessoa de Cristo, em 
virtude do poder recebido pelo Sacramento 
da Ordem e oferecida por ele em nome de 
Cristo e dos membros do seu corpo místico, 
é o sacrifício do Calvário, tornado presente 
sacramentalmente nos nossos altares».
Creio «que do mesmo modo que o pão e o 
vinho consagrados pelo Senhor na Santa Ceia 
se converteram no seu Corpo e no seu Sangue, 
que iam ser oferecidos por nós na cruz, assim 
também o pão e o vinho consagrados pelo 
sacerdote se convertem no Corpo e no Sangue 
de Cristo glorioso”.
Creio «que a misteriosa presença do 
Senhor, oculta naquilo que continua a 
aparecer aos nossos sentidos igual que 
antes,é uma presença verdadeira, real e 
substancia».
Creio que Cristo está presente neste 
Sacramento pela conversão da mesma 
realidade do pão no seu Corpo e pela 
conversão da realidade do vinho no seu 
Sangue, fi cando somente imutadas as 
propriedades do pão e do vinho, percebidas 
pelos nossos sentidos». E que a esta mudança 
misteriosa é o que «a Igreja chama de uma 
maneira apropriada transubstanciação». 
Creio «que na própria realidade, independente 
do nosso espírito, o pão e o vinho deixaram 
de existir depois da consagração, de modo 
que o Corpo e o Sangue adoráveis de Cristo 
Jesus são os que estão desde esse momento 
realmente diante de nós, sob as espécies 
sacramentais do pão e do vinho». Creio que 
«a existência única e indivisível do Senhor 
no céu não se multiplica, mas torna-se 
presente pelo Sacramento nos numerosos 
lugares da terra onde se celebra Missa». 
Creio que «depois do sacrifício continua 
presente no Santíssimo Sacramento que está 
no Tabernáculo, coração palpitante de cada 
uma das nossas igrejas».

Fonte:: Meditações Eucarísticas 
              José Muñoz Velasco

Recolha de António Ferreira

Presença Real
está presente no Sacrifício da Missa, tanto 
na pessoa do ministro, como, especialmente, 
sob as espécies eucarísticas. E a este último 
modo de presença se chama «real». Não 
por exclusão, como se as outras não fossem 
«reais», mas por antonomásia. Pois é uma 
presença substancial, e por ela se torna 
presente Cristo, Deus e homem, inteiro e 
íntegro.
Não se trata somente de um simbolismo. 
Trata-se de uma presença real, no sentido 
mais pleno da palavra (cfr. Mysterium lidei). 
Mas, de que maneira se produz esta presença 
real de Cristo, que supera as leis da Natureza?
A Igreja defi niu como dogma de fé que Cristo 
se torna presente neste sacramento pela 
conversão de toda a substância do pão no Corpo 
de Cristo e de toda a substância do Vinho no 
seu Sangue. E chamou «transubstanciação» 
a esta conversão maravilhosa e singular. 
Também defi niu que na Eucaristia não está 
somente o Corpo de Cristo, com todas as suas 
partes, membros e elementos que pertencem 
a um verdadeiro corpo, mas o Cristo total 
e íntegro: corpo, sangue. alma e divindade 
(cfr. Concílio de Trento). Embora devamos 
crer fi rmemente que tudo o que acabamos 
de dizer é assim mesmo, estabeleceu-se, no 
entanto. a consagração sob as duas espécies: 
para exprimir mais vivamente a paixão de 
Cristo, na qual o sangue foi separado do 
corpo; e para signifi car melhor que este 
sacramento - instituido por Jesus Cristo como 
alimento da alma - é comida e bebida, isto é, 
alimento completo. A consagração sob ambas 
as espécies corresponde, pois ao facto de a 
Missa ser a representação sacramental do 
sacrifício da Cruz, sem que isto obste a que 
tenhamos uma absoluta segurança acerca da 
presença de Cristo em cada uma das espécies. 
Uma vez realizada a transubstanciação, 
as espécies de pão e de vinho já não são o 
pão normal e a bebida normal. Sob as ditas 
espécies já não existe o que havia antes, mas 
algo completamente diferente. Sob elas está 
presente Cristo, todo inteiro, no seu próprio 
ser, mesmo corporalmente. A fé neste mistério 
levar-nos-á à convicção profunda de que Jesus 
na Eucaristia nos conhece e ama como Deus 
e como Homem . Sem duvidar em nenhum 
momento de que nos vê, nos ouve e responde 
às nossas orações com as suas graças. E 
isto até tal ponto que podemos ter com Ele 
umas relações vivas, concretas e, embora 
não sensíveis, semelhantes às que tiveram os 
seus contemporâneos. Tudo depende de que a 
nossa fé seja viva e profunda «Creio, Senhor, 
mas ajuda a minha incredulidade!» (Mc. 10. 
24).

Confessar a nossa fé 
A doutrina católica acerca do Mistério 
Eucarístico é, desgraçadamente, um dos 
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Com esta conferência pretendeu a Junta de 
Freguesia de Leça da Palmeira homenagear 
mais uma pessoa que viveu em Leça da 
Palmeira durante um período da sua vida 
retratando através das suas pinturas alguns dos 
belos recantos desta nossa encantadora terra.
Para tal convidou prof. A. Cunha e Silva 
que esquematizou a respectiva apresentação 
começando por desafi ar o neófi to nestas 
andanças, Miguel Rocha dos Santos, que se 
saíu muito bem mostrando que há que dar lugar 
aos novos para que estas iniciativas tenham 
continuidade com qualidade, e se não atentem 
neste texto:
“Apresentar o Amigo Prof. Cunha e Silva é 
tarefa difícil. Outros de maior valia e gabarito já 
o fi zeram, por isso vi-me obrigado a pedir ajuda. 
Uns dias antes de ser convidado a apresentá-lo, 
tinha lido um conto do autor americano Howard 
P. Lovecraft que, a certa altura, me fez pensar 
nele. Atentem então neste excerto.
“ Não há muitas pessoas que saibam das 
maravilhas que aguardam para serem reveladas 
através do recordar das histórias e das visões das 
suas próprias infâncias. Enquanto crianças nós 
escutamos, sonhamos e guardamos pensamentos 
incompletos que, quando mais tarde queremos 
recordar, já nos achamos prosaicos e (…) 
sob o efeito (…) da vida. Mas alguns de nós 
acordamos durante a noite com estranhas 
aparições de colinas e jardins encantados, de 
fontes cantando ao sol, de penhascos dourados 
sobre mares murmurantes, de planícies que se 
estendem até às cidades adormecidas de bronze 
e pedra e de fantásticas companhias de heróis 
em neblina, galopando em adornados cavalos 
brancos ao longo das orlas de densas fl orestas, 
e nesse momento apercebemo-nos de que 
olhávamos através de portões de marfi m para 

em formação, na qual uma delas, agindo como 
navegador, segue um pouco mais à frente. Assim 
é o Prof. Cunha e Silva, com uma ressalva, uma 
particularidade sua. É que, quando se apercebe 
que um dos membros do seu bando tem algo 
de valor a acrescentar, uma história para contar, 
uma pintura para partilhar, um caminho novo a 
percorrer, uma terra desconhecida a desbravar, 
ele alegremente lhe cede o lugar de navegador. 
Ele ergue-se, e com ele os inspirados de Leça da 
Palmeira. E nisto reside a profunda e inequívoca 
verdade acerca deste nosso Amigo. O intenso 
desejo de dar a conhecer! Não importa como, 
desde que se prime pela qualidade.
Em jeito de conclusão, e porque já devem estar 
ansiosos por o ouvir, regresso ao conto com 
que iniciei esta intervenção, com uma pequena 
adaptação:
O Prof. Cunha e Silva “(…) [busca] apenas 
a beleza da vida. Quando a verdade e a 
experiência já não [têm] força para revelá-la, ele 
[procura-a] na fantasia e na ilusão, conseguindo 
encontrá-la na soleira da sua própria porta, entre 
as nebulosas memórias dos contos e dos sonhos 
de infância.”
Escutemo-lo…”
Então escutamos o prof. Cunha e Silva 
explicando vários trabalhos da autoria da 
homenageada e outros que considerou 
relevantes para nos explicar o percurso da 
pintora.
Maria Amélia de Magalhães Carneiro, 
nasceu em 2 de Março de 1883, na freguesia 
de Cedofeita, no Porto. Era fi lha de José 
Bernardo Dias Carneiro e de Júlia Caldas 
Moreira Magalhães Carneiro, era irmã 
de um dos mais prestigiados Presidentes 
da Câmara Municipal de Matosinhos, o 
Comendador José Magalhães Carneiro, e 
prima de António Carneiro. Iniciou-se na 
Academia de Belas Artes do Porto, tendo 
prosseguido estudos com o Mestre Júlio 
Costa. Em 1940 decidiu vir viver para Leça 
da Palmeira, para casa de sua irmã Maria 
Helena, casada com Norberto de Moura 
e Melo de Zagalo Ilharco, que vivia numa 
casa da Rua Dr. A. Cardia Pires (antiga Rua 
Central), contigua àquela em que nascemos. 
Faleceu na casa de uma outra irmã, situada 
na Rua de Brito Capelo, em Matosinhos, em 
1970, com 77 anos de idade, deixando um 
precioso e maravilhoso legado.

Eng.º Rocha dos Santos

Ilustres Leceiros
Amélia carneiro: Histórias do Rio e Mar de Leça

aquele mundo de encantamento que era nosso 
antes de sermos sábios (…)”
Ora, se o Amigo Cunha e Silva me permite a 
ousadia, eu penso que ele é sábio precisamente 
porque não deixou de ver através desses portões 
de marfi m e parece até cruzalos de vez em 
quando, aliando esta espantosa capacidade à sua 
vasta experiência de vida.
Na verdade, creio que os seus feitos nas mais 
diversas áreas, como a música, a pintura, 
a literatura e em geral a cultura da nossa 
comunidade, são fruto do trabalho não de um 
Prof. Cunha e Silva, mas pelo menos três (que 
eu tenha identifi cado…). Acompanhem-me, 
por favor, neste devaneio, enquanto aplico esta 
teoria a momentos específi cos de estudo que o 
Prof. realizou para nos dar a conhecer a pintora 
naturalista que passou por Leça da Palmeira, 
Maria Amélia de Magalhães Carneiro:
- Certo dia, Prof. Cunha e Silva físico, a três 
dimensões, percorreu a Rua Dr. Augusto Cardia 
Pires, onde morava a minha avó Brízida, para 
visitar a casa de Amélia Carneiro habitou 
temporariamente. Acompanhando-o, seguia 
o Cunha e Silva intelectual, mas na quarta 
dimensão, o tempo, percorrendo a mesma rua 
na época em que ainda se chamava Rua Central, 
em busca de elementos que lhe permitissem 
descobrir como vivia a pintora. Ambos no 
mesmo local, a trabalhar para o mesmo 
objectivo, mas em tempos diferentes;
- Numa outra ocasião, ía o Prof. Cunha e Silva 
físico de comboio, a ler, enquanto o Cunha e 
Silva intelectual vogava por entre informações, 
tentando dar-lhes ordem, procurando a melhor 
forma de as expor quando, de repente, um 
Cunha e Silva metafísico, o que está ligado às 
energias criativas, desperta a atenção dos outros 
dois para uma curiosa frase que iria ajuda-lo 
(s) a olhar claramente o seu objectivo, através 
de um prisma realmente singular. Pasmem-
se com a analogia que o nosso Amigo nos irá 
apresentar, mas que não revelo agora, para não 
estragar a surpresa!
É destas estritas colaborações que nascem 
fascinantes comunicações. O Cunha e Silva 
que temos hoje connosco é a integração destes 
três num só plano de existência, com a força e 
a imaginação para nos maravilhar com as suas 
descobertas.
No entanto, não é essa a sua única força. 
Hão-de reparar na sua expressão, a alegria e 
o entusiasmo com que fala dos temas a que 
se propõe. Também daí parte o encanto de o 
escutar.
Pode então afi rmar-se que ele tem gosto em 
viajar pelas histórias que conta, mas maior 
gosto em levar outros de viagem consigo. Com 
certeza já todos viram um bando de aves voando 
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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

Farmácias de Serviço
Junho Dia Julho

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

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

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

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

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

CONFERÊNCIAS QUE ASSINALAM
O JUBILEU DE S. PAULO - ANO PAULINO

 PARÓQUIA DIA TEMA ORADOR
Santa Cruz
do Bispo

26 de
Junho

Com o Décimo
Terceiro Apóstolo

D. Manuel Clemente
Bispo do Porto

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

Encontro de Noivos
 Mês Dias  Local

 Julho 10, 11 e 12 Salão Paroquial – São Mamede Infesta
 Outubro 16, 17 e 18 Salão Paroquial – Santa Cruz do Bispo

Leia e Assine a
Voz de Leça

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
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Dias
Dia 23
Dia 28
Dia 25
Dia 22
Dia 27
Dia 24
Dia 22

1º Domingo
Dia 07
Dia 05
Dia 02
Dia 06
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
Dia 21
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 2009Vigília de Orações pelas Vocações Junho e Julho

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 25/06
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
20:00 - 21:00

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
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CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Itália: Bispos reiteram a fi rme defesa da 
vida 
A Assembleia Plenária dos Bispos, realizada 
em 25 de Maio, reiterou a fi rme defesa da vida 
por e advertiu para os riscos da eugenia como 
resultado da interpretação de uma recente 
modifi cação de uma lei sobre fecundação 
artifi cial. Os Bispos italianos afi rmam: “Não 
podemos calar o risco servil da eugenia que 
poderia insinuar-se nos nossos costumes como 
resultado da interpretação da lei 40/2004 que 
forçosamente avança no plano da praxe e da 
jurisprudência”. O presidente da Conferência 
Episcopal Italiana explicou que “há mais de 
um mês vimos um série de esforços de nossos 
leigos que, seguindo o lema “livres para viver”, 
procuram aprofundar e fazer próprias as razões 
pelas quais morrer não pode converter-se num 
direito que qualquer um invoca para si mesmo 
ou para outros”. E sublinhou: “Se existisse 
a partir da nossa legislação uma perspectiva 
deste tipo que logo chegasse à mentalidade 
comum, as consequências seriam fatais antes 
de qualquer coisa no plano dos autênticos 
direitos humanos que constituem a base da 
inteira civilidade”.

Caritas concretiza em Gaza a esperança de 
Bento XVI 
Os responsáveis pela Caritas de Jerusalém 
estão na primeira linha de ajuda à população 
da Faixa de Gaza, onde levam diariamente 
a mensagem de esperança que Bento XVI 
deixou na Terra Santa. A Caritas de Jerusalém 
continua com a sua obra de assistência e apoio 
às famílias pobres, afectadas pelo confl ito e 
com difi culdades económicas. A Caritas de 
Jerusalém investiu 1,4 milhões de euros na 
Faixa de Gaza em ajuda alimentar, cuidados 
médicos e formação, ajudando mais de 10 mil 
famílias que vivem em condições extremas. Há 
outro lado, não menos importante da ajuda da 
Caritas: ofereceu próteses a numerosas pessoas 
mutiladas pela guerra, proporcionando-lhes 
a possibilidade de viver uma vida normal, 

voltando às suas actividades diárias e sentindo-
se úteis às suas próprias famílias e à sociedade.

Coreia do Sul: beatifi cação de 124 mártires 
Após seis anos de trabalho, a Comissão para 
a promoção das causas de beatifi cação e 
canonização da Conferência Episcopal Sul-
coreana (CBCK) concluiu a fase de instrução 
do processo de beatifi cação de 124 mártires 
coreanos e de um sacerdote mortos durante 
a perseguição anticristã do século XVIII e 
XIX. A respectiva documentação, mais de 12 
mil páginas, foi enviada à Congregação para 
as Causas dos Santos. Os 124 mártires foram 
mortos entre 1791 e 1888. Recorde-se que o 
catolicismo chegou à Coreia no século XVIII e 
teve um início singular. A Coreia, de facto, não 
foi evangelizada por missionários estrangeiros, 
mas essencialmente por leigos coreanos. O 
primeiro século cristão do país (1784-1884) foi 
marcado por duríssimas perseguições.
 
Timor-Leste resiste à legalização do aborto
Timor-Leste está sob pressão das Nações Unidas 
pelo facto de as suas leis que penalizarem o 
aborto, mesmo no caso de estupro e incesto.  O 
novo código penal, que entrará em vigor neste 
mês de Junho, continua a penalizar a prática do 
aborto, embora inclua uma excepção para os 
casos em que a saúde da mãe esteja em perigo. 
As organizações “Família Católica” e o 
“Instituto dos Direitos Humanos” advertiram 
que apesar do apoio geral em Timor Leste para 
a contínua criminalização do aborto, muitas 
organizações não-governamentais, como a 
Alola Foundation e a Rede Feto, com o apoio 
do Fundo de População das Nações Unidas e 
do Fundo para Criança das Nações Unidas, 
têm pressionado as autoridades para leis mais 
liberais para o aborto. 

Irlanda: abusos a menores
Em Maio passado, foram denunciados abusos 
a menores praticados em instituições católicas. 
O juiz da Suprema Corte da Irlanda apresentou 
um extenso documento da Comissão para a 
Investigação de Abusos a Crianças. Sobre este 
assunto, o Cardeal D. Seán Brady espera que 
esta denúncia “ajude a curar as feridas das 
vítimas e a enfrentar os erros do passado”. A 
Conferência de Bispos Católicos da Irlanda 
publicou no seu site: “A Igreja Católica está 
decidida a fazer tudo que for necessário 
para ser um lugar seguro para as crianças”. 
O Cardeal afi rmou que está “entristecido 

e profundamente envergonhado”. Sobre a 
denúncia, afi rmou que ela “lança luz sobre 
um período obscuro do passado” e a sua 
publicação “é um passo importante e bem-
vindo no estabelecimento da verdade, dando 
justiça às vítimas e assegurando que tais 
abusos não voltem a acontecer”.

Turco que tentou assassinar João Paulo II 
quer ser português  
Em entrevista ao jornal italiano “La 
Repubblica”, o turco Ali Agca, que tentou 
assassinar o Papa João Paulo II na Praça de 
São Pedro, em Roma, em 1981, pretende obter 
a nacionalidade portuguesa. Na entrevista 
publicada na semana passada, Ali Agca, 
que ainda se encontra preso, revelou que 
iniciou o processo para pedir a nacionalidade 
portuguesa porque o Papa “explicou que o 
atentado (ocorrido a 13 de Maio) constituía o 
famoso terceiro segredo de Fátima”. Ali Agca, 
muçulmano, ex-membro do grupo terrorista 
turco Lobos Cinzentos, espera sair da prisão 
dentro de “alguns meses”, pretendendo 
converter-se à religião católica e ser baptizado 
na Praça de São Pedro, em Roma, para 
proclamar a sua nova fé “perante os media de 
todo o mundo”.

Espanha: posição dos Bispos sobre “pílula 
do dia seguinte”
Em resposta à lei que permite a compra em 
farmácias da pílula do dia seguinte sem a 
necessidade de receita médica, a Conferência 
Episcopal Espanhola tomou a seguinte posição 
na sua página web, com o título “O aborto com 
pílula também é um crime”.  Pode ler-se: “A 
Secretaria Geral da CEE , por indicação expressa 
do Comité Executivo, reunido em 14 de Maio 
de 2009, perante as surpreendentes medidas 
que permitem a venda sem prescrição médica 
de fármacos com possíveis efeitos abortivos e 
eventuais sequelas negativas para a saúde das 
mulheres ou meninas que os utilizem, publica 
novamente as orientações que a Conferência 
Episcopal emitiu a este respeito”: La píldora 
del día siguiente, nueva amenaza contra la vida 
(Asamblea Plenaria, 2001); Sobre la “píldora 
del día siguiente” (Subcomisión Familia y 
Vida, 2000); Con la píldora también se mata  
(Comisión Permanente, 1998); El aborto 
con píldora también es un crimen (Comisión 
Permanente, 1998).

AG / in “Voz Portucalense”

Quando, em 2005, fui convidada pela 
Ângela Soares a integrar o Coro “Espírito 
Santo”, tinha acabado de concluir o 5º grau 
do Curso de Piano, pelo que foi um desafi o 
totalmente novo para mim. Aos poucos 
fui “entrando no ritmo”, ambientando-
me aos cânticos e a tudo o que tem a ver 
com a animação coral das celebrações 
eucarísticas.

Comecei a assumir algumas responsabili-
dades dentro do Coro, “segurando as 
pontas” sempre que necessário e ajudando 
sempre que possível e da melhor forma que 
consegui.
Entretanto, há cerca de um ano atrás, 
surge-me novo desafi o: assumir o Coro Os 
Pastorinhos, das missas de sábado às 16h30. 
Foi um convite que me foi endereçado 
pelo P.e Lemos e que aceitei prontamente, 
mas depois, confesso ter fi cado um pouco 
assustada: sempre tive jeito para crianças, 
mas assumir semelhante responsabilidade 
era algo completamente diferente. Comecei 
cedo a ter noção do que este Coro me ia 
exigir: força de vontade, mas sobretudo 
(muita) paciência.
No início comecei a fi car algo desanimada. 
Estava à espera de maior afl uência, mas num 
“dia bom”, havia no máximo 20 crianças. 
Entretanto, pude contar com a colaboração 
da minha mãe e da Isabel Lopes, mãe de 

uma das crianças, do 2º catecismo, e, 
depois, com o José Eduardo Sousa, do 
Milium. Os quatro lá conseguimos cativar 
mais as crianças, tanto que já chegaram a 
estar 43 crianças numa missa, (por pouco 
não ultrapassaram o “recorde” (45) do 
Milium, quando este era o Coro infantil 
da Paróquia!). Ver o nosso “trabalho” 
reconhecido pelos muitos elogios que 
já me dirigiram é uma sensação óptima, 
mas direcciono-os directamente para as 
crianças, pois são elas que dão uma outra 
cor às celebrações, todos os sábados (no fi m 
das quais têm sempre a sua pequena “doce 
recompensa” pelo bom comportamento e 
desempenho).
O sentimento de realização pessoal que 
sinto em ambos os Coros é imenso, e, 
quando ambos entrarem “de férias”, vou 
estar a contar os dias para poder voltar aos 
dois.
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Maio

Ana Maria Lopes       
António Acílio Antunes Azevedo     
António Pereira de Amorim     
Isabel Lopes         
Mª Irene Silva Aroso     
Mª Júlia M Campos Belo      
Maria Alice Costa    

10 €
15 €
20 €
20 €
15 €
7,5 €
10 €

Palavras Cruzadas - N.º 244
Por José Soares

Horizontais: 1 – Untar com parafi na. 
2 – Proferir um discurso; seis mais um. 
3 – Lutécio (s.q.); estímulo; preposição 
indicativa de carência. 4 – Rochedo 
(Brasil); a unidade; abandonado. 5 
– Tasca; senhor (pop.). 6 – Aragem; 
pata. 7 – Coloração; tira a alguém 
por violência ou fraude a propriedade 
de alguma coisa. 8 – Neptúnio (s.q.); 
letra grega; unidade de trabalho do 
sistema C.G.S. 9 – Caminhavas; 
compartimento principal de uma casa; 
gemido. 10 – pardacento; escavação 
longa para conduzir águas de rega. 11 
– Bisbilhotice.
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Verticais: 1 – Que abrange várias 
ciências ou artes. 2 – joeira; tornar opado. 
3 – Letra grega; prover de aba; anuência. 
4 – Pedra de altar; érbio (s.q.); catedral. 
5 – Proferir; aqui está. 6 – Enguia; em 
as; pássaro. 7 – renque; saltar. 8 – Elas; 
poeira; cólera. 11 – Derramamento de 
sangue para fora dos vasos que o devem 
conter (pl.).

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

Missas
16h30 Sábado
10h45 Domingo
12h00 Domingo

Tudo isto totalizou a importância de 621,63 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme as 
suas necessidades.

Dia da Caridade
Euros

226,72€
191,21€
203,70€

Donativos - Maio

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 3 Miguel Francisco Leitão 
Mendes fi lho de Ilídio José Fernandes e de 
Susana Maria Fernandes. Nuno Gonçalo Sá 
Pereira fi lho de Nuno Miguel Pereira e de 
Liliana Oliveira. Júlio André Costa Fraga fi lho 
de Paulo Jorge Fraga e de Paula Cristina Fraga. 
Leonor Nogueira Alves fi lha de José Augusto 
Alves e de Patrícia Nogueira. Dia 17 Luana 
Beatriz Torres fi lha de Jaime Alberto Torres e 
de Marta Silva. Mariana da Costa Mota fi lha 

de Paulo Vicente Mota e de Mónica Mota. 
Bruna Raquel Martins fi lha de Rui Miguel 
Martins e de Cristiana Martins. Francisco 
Correia fi lho de Fernando Felgueiras e de 
Teresa Teixeira. Dia 24 Martin de Sousa fi lho 
de Manuel de Sousa e de Neuza Simões. Pedro 
Alves de Sousa e Sofi a Alves de Sousa fi lhos 
de António de Sousa e de Patrícia de Sousa. 
Salvador Pinhal fi lho de Paulo José Pinhal e 
de Cláudia Liliana Madureira.

Óbitos: Dia 9 Maria Armanda Lima e Silva. 
Dia 14 Gonçalo Pereira da Silva. Dia 18 
Maria Emília Esteves Ferreira Soares. Dia 20 
António Salvador Mendes Barreiro.

Bodas de Ouro: Dia 17 Avelino Leite 
Magalhães e Ana Francisca da Costa. Dia 24 
Joaquim da Costa Maia e Adelaide Dias Silva. 

Bodas de Diamante: Dia 2 Bernardino da 
Silva e Maria Teresa de Abreu Silva.

Movimento Demográfi co - Maio
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
Fundador:
P.e Alcino V. Santos
Director:
P.e Fernando C. Lemos

Redactores:
Marina Sequeira
José Eduardo Sousa
Composição Gráfi ca:
Gráfi ca Firmeza, Lda.
Impressão:
Gráfi ca Firmeza, Lda.

Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; Filipe 
Pacheco; João Teixeira; Eng.º Rocha 
dos Santos; Eng.º António S. Ferreira; 
Mariana Sequeira; António Paiva e 
Paulo Nova 

Propriedade:
Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Leça da Palmeira
Contribuinte N.º: 503 837 601
Nº Registo: 100162
Nº de Empresa: 200161
Nº de Depósito Legal: 99560/96
Tiragem: 1000 exemplares

Editor:
P.e Fernando C. Lemos

Crianças que Fizeram a Profi ssão de Fé em 7 de Junho de 2009
CATEQUISTA: COELHOSO
• Ana Rita Tavares da Silva
• Beatriz Leal Herbert
• Diana Isabel de Sousa Brandão
• Maria Leonor Fonseca Sousa Pinguicha
• Sofi a Cardoso Pinto
• Carlos Miguel da Silva Dias
• Ezequiel Filipe Oliveira Marques
• Francisco Espogeira do Couto
• Mário Jesus Trabuco Pereira

CATEQUISTA: ANA, NUNO, PEDRO MACHADO, 
SANDRA E CÂNDIDA (CAPELA)
• Ana do Carmo Figueiras 
• Ana Sofi a da Encarnação 
• Ana Sofi a Leite Pinho 
• André Filipe da Ramos 
• António Manuel Tavares Matias 
• Bárbara Penhor Duarte Cidade 
• Bruno Filipe Pereira Resende 
• Diogo Manuel Araújo 
• Diogo Fernandes Gonçalves 
• Eva Sofi a Laranja da Torre 
• Fátima Andreia Martins Melim 
• Francisca Filipe Machado Bessa 
• Hugo Miguel Carvalho Glória 
• Hugo Miguel Dias Barreiro 
• João Ramos da Freitas 
• Luis Miguel Sequeira Ramos 
• Maria Ana Pedroso Tavares 
• Maria Ana Piteira Silva 
• Maria Francisca Duarte Loureiro 
• Maria Inês Gama Santos 
• Maria Inês Martins Moreira 
• Maria Isabel Alvarenga Freitas 
• Maria Teresa Oliveira Lemos 
• Mariana de Freitas Santos 
• Patrícia Alexandra Oliveira Pereira 
• Pedro Henrique Marçal Araújo 
• Pedro Valentim Osório 
• Rodrigo Manuel Carneiro Felgueiras 
• Susana Azevedo Rodrigues 
• Teresa Trindade Amaral Nabais 
• Tiago Teixeira Rodrigues 
• Vasco Oliveira Rosa

CATEQUISTAS: JOAQUIM E PEDRO
• Ana Beatriz Pinto da Silva
• Ana Cristina da Silva Correia
• Ana Francisca Paquete Cunha
• Ana Rita Ferreira Matias
• Ana Rita Moreira Amarante
• Benedita Campos de Sousa Barros e Mendes
• Daniela Sofi a Amorim Ramalho Macedo
• Joana Rafaela Rodrigues Vidal
• Rita Cristina Pires de Oliveira
• Sofi a Santiago Lucas Crista
• André Henrique da Silva Faria
• Bruno Domingues Pereira
• Hugo Filipe da Cruz Ferreira
• João Filipe Salgado Barbosa
• Paulo Alexandre Rio Preto
• Rui Filipe Ribeiro da Silva
• Telmo Dias Marrão

Profi ssão de Fé - Sinal de Uma Comunidade Viva
renovação não era possível: continua 
a haver Catequistas, que voluntaria e 
desinteressadamente acolhem esta gente 
tão jovem, numa missão de apostolado, 
hoje, e há as Famílias, que ao quererem 
Catequese para as suas crianças, dizem 
“presente” no seu papel de primeiros 
formadores. A Festa do Corpo de Deus, 
que celebra a memória da Páscoa, a 
Eucaristia, quer-nos Comunidade viva 

e empenhada na partilha, cabendo aqui, 
mais uma vez, o apreço ao trabalho 
desses Catequistas, que são, por si só, 
testemunhos de generosidade e doação 
aos outros. 
A Procissão do Corpo de Deus, que 
integrou todas as crianças que fizeram 
a sua Profissão de Fé, foi, ainda mais, 
uma manifestação de Cristo vivo nesta 
Comunidade. 

Ano após ano, por esta altura, as 
celebrações da Primeira Comunhão e da 
Profissão de Fé são uma manifestação 
visível de que somos uma Comunidade 
viva e em renovação. O número 
considerável de crianças que continua a 
ter preparação espiritual na catequese, 
nos diferentes pólos da nossa paróquia 
é disso prova, mas também de outras 
duas realidades, sem as quais a dita 
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Continuando com o mercado municipal de 
Matosinhos devemos referir para além da 
qualidade do projecto, com uma concepção 
que levou ao emprego de tecnologias à 
data inéditas, mas que a direcção técnica 
da construção da responsabilidade do 
Eng.º Luís José de Oliveira permitiu, com 
mestria, transformar uma obra arrojada 
pioneira, apoiada à semelhança do que já se 
fazia noutros países, na aplicação de novos 
materiais como o betão armado; numa obra 
admirada, alvo de curiosidade dos técnicos 
que a visitavam.
A construção dos arcos parabólicos foi feita 
recorrendo a pontes rolantes para o deslize 
da cofragem respectiva, algo inédito à data, e 
que fez uma vez mais salientar as virtudes da 
engenharia portuguesa.
Tudo no mercado de Matosinhos se tornou 
racional desde o projecto que teve que contar 
com as difi culdades económicas e ainda com 
os efeitos infl acionistas consequente da II 
Guerra Mundial, levando inclusivé ao estudo 
da abóbada ao pormenor máximo de modo a 
obter as secções mais económicas e com um 
mínimo de ferro, alvo de racionamento e cujo 
uso era alvo de um controlo muito rigoroso.
Contudo, os efeitos estéticos não encareceram 
a obra pois foram judiciosamente obtidos 
pelo estudo racional da planta em conjunto 
com os alçados e cortes de forma e conseguir-
se volumes harmoniosos e originais.
Proporção nas superfícies, harmonia de 
linhas e de cores, variedade de volumes, 
são os recursos que a arquitectura moderna, 
valendo-se das possibilidades de certos 
materiais novos e relativamente económicos 
contrapõe às custosas concepções artísticas 
dos estilos antigos, nestes edifícios de 
carácter utilitário.
Os grandes pavilhões, apesar de constituírem 
a maior parte das vezes objectos de 
arquitectura autónomos, tornaram-se pela 
sua escala monumental símbolos na cidade, 

caracterizando a área em que se inserem. No 
contexto dos anos 40, já não se mostrariam 
“monumentais” no sentido historicista da 
representação de determinado poder, mas 
uma perspectiva funcionalista, que garantia 
o bem estar da colectividade.
A abóbada rasgada por ritmadas cortinas de 
luz, trás uma atmosfera rica em contrastes, 
conferindo uma grande espacialidade ao 
edifício.
No Mercado de Matosinhos pôs-se em 
prática a mais consequente exploração das 
novas possibilidades do betão, directamente 
noutros modelos já realizados na Europa; 
tendo afi nidades com o Mercado de San 
Augustin, na Corunha, e o Mercado dos “Les 
Halles Centrales de Reims”, em França. Mas 
outros projectos nacionais se lhe assemelham, 
nomeadamente o Pavilhão de Exposições no 
Cais de Gaia, demolido em 2002. O Projecto 
do Mercado de Chaves e o do Bom Sucesso, 
embora este com outro desenvolvimento.
A colaboração entre artistas foi uma vez 
mais exemplo, também neste edifício; pois, a 
convite do ARS – arquitectos, foi proposta à 
Câmara Municipal de Matosinhos a execução 
de dois painéis cerâmicos para a frontaria 
principal a que viriam a juntar-se outros dois 
laterais com o brasão do concelho da autoria 
do ceramista matosinhense Américo Soares 
Braga, com o curso das Belas Artes do Porto 
e fazendo parte do grupo + Além.
No interior da loja situada no canto sul da 
fachada principal, utilizada durante anos 
como posto de turismo, teve um fresco 
da autoria de Augusto Gomes, e que 
infelizmente se “pôs ao fresco”.
Perante esta panorâmica resta-nos sugerir 
uma visita ao Mercado Municipal de 
Matosinhos pois o mesmo tem motivos de 
sobra que merecem ser vistos no seu aspecto 
estético, mas também os comerciantes são de 
uma simpatia impar para quem sabe respeitá-
los.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos


