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Maio é, por excelência o mês da Mãe – de Maria, mãe 
de Céu e de todas as mães da terra, presentes ou não. 
Como a-propósito de muitas outras ocasiões, ao longo 
do ano, as campanhas de marketing há algum tempo que 
nos vêm pondo, literalmente, à frente dos olhos todo o 
tipo de sugestões de presentes para as mães – como se 
tamanho ou preço sejam sinónimos de afecto! Mas é a 
sociedade que temos, em que tudo é mensurável. Por 
todas as razões, mas também pela chamada “crise” que 
vivemos, é cada vez mais preciso “desmontar” este tipo 
de associação, para que, em especial, os mais jovens 
aprendam que nem tudo se pode transaccionar. Nesse 
sentido, a Família – que também celebrámos em Maio 
e de que as mães são uma espécie de “trave mestra” 
- é cada vez mais precisa como referência afectiva e 
espiritual, e não só na formação das crianças e jovens, 
a quem é preciso transmitir valores de respeito pelos 
outros, independentemente da idade ou situação 
económica e/ou social. No entanto, a Família não 
“cessa funções” quando os seus membros mais jovens 
atingem a idade ou a situação em que têm de assumir 
a sua própria responsabilidade civil, esquecendo 
os seus membros menos jovens - os avós - que, se 
calhar, até desempenharam um papel importante 
no apoio aos netos quando eram crianças, evitando 
que fossem “despejados” em centros ATL após o 
horário escolar. Este papel importante dos avós, na 
manutenção do “ninho familiar” para os pequenos, é 
tantas vezes esquecido por completo, quando deixam 
de ser “estruturas de apoio” fundamentais. Alega-se 
a falta de tempo para cuidar dos mais velhos, quando 
deixam de se poder cuidar a si próprios, procura-se 
alternativas, que passam, na esmagadora maioria das 
vezes, pela sua colocação em unidades de apoio, vulgo 
“lares da terceira idade”. E este processo é mais um 
testemunho que se “passa” aos mais novos, que o virão 
a aplicar, certamente, quando, no futuro, sentirem a 
sua comodidade “ameaçada”, quando os pais também 
deixarem de ser jovens e autónomos… E o exemplo, 
seguido e aplicado entre gerações, vai-se tornando 
“regra”. Por vezes, quando se fala da importância do 
papel da Família, de como é importante na formação 
das crianças e jovens, esquece-se que não se esgota 
nessa vertente e que precisa de estar igualmente 
presente no apoio e acolhimentos dos seus membros 
menos jovens, para quem já deve ser sufi cientemente 
penalizador o irem percebendo a perda de capacidades 
que acompanha o avanço da idade.
Aproveite-se a época para repensar este papel 
estruturante que se precisa que a Família recupere.
E porque Maio é, por cá, época de manifestações de 
Fé, A Voz de Leça saúda as famílias que, cumprindo 
o compromisso assumido quando pediram o Baptismo 
para as suas crianças, as acompanharam nessa 
caminhada até ao primeiro grande momento – A 
Primeira Comunhão. O “caminho” não está completo, 
mas está dado um passo importante, que se espera seja 
alicerce para um percurso mais seguro no futuro.

Marina Sequeira

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

MARIA, MÃE DA NOSSA FÉ E DA NOSSA ESPERANÇA

Maria, Mãe  da  Nossa  Fé

Diz-se por vezes,  que  os  cristãos  de  hoje, 
vibram  menos  diante  da  fi gura  de  Maria,  que  
os  crentes  doutras  épocas. Talvez  sejamos  
vítimas    dalgumas  deformações  recebidas  
acerca  da  piedade  mariana. Momentos  houve  
em que  se insistiu    dum  modo  demasiado   
unilateral,  na  missão  protectora  de  Maria,  a  
Mãe  que  protege  os  seus  fi lhos  de  todos  os 
males,  mas  sem  os  converter  a  uma  vida  
evangélica.

Alguns   tipos  de  devoção  a  Maria, não  
souberam  exaltar  Maria, como  Mãe,
Sem  criar  uma  dependência  não  de  todo  
correcta,  fomentando  uma  certa  imaturidade 
religiosa,  isto  sem  de  modo  algum  querer  
pôr  em  causa,  o  lugar  privilegiado  que  
Maria  deve ter  na  vida  cristã.

Seria  lamentável  que  nós,  cristãos, 
empobrecêssemos  a  nossa  vida  religiosa, 
esquecendo  o  dom  que  Maria  pode  e  
deve  signifi car  para  os  crentes.Uma piedade  
mariana  devidamente  entendida, nada  tem  de  
infantilismo. O  próprio  Deus  quis  encarnar  

no  seio  duma  mulher. A  partir  de  então, 
podemos  dizer  que  o  feminino  é  caminho  
para  Deus,  com  tudo  quanto  de  nobre  
representa.
   
A  Humanidade  necessita  sempre  dessa  
riqueza,   que  associamos  ao  feminino,  
porque  embora  também  essa  riqueza  se  dê  
no  homem, tem  uma  presença  muito  especial  
na  mulher,  nessas  qualidades  únicas  de: 
intimidade,  acolhimento,  solicitude,  carinho,  
ternura  e  doação. 

Sempre  que  marginalizamos  Maria  da  
nossa  vida, a  nossa  fé  fi ca  mais  pobre.  E  
sempre  que  não  reparamos  no  mais  nobre  
do  feminino,  fechamo-nos  a  caminhos  de  
aproximação  a  esse  Deus,  que  Se  nos  deu  
nos  braços  duma  mãe.

A  sua  fi delidade    entrega  à  palavra  de  Deus,  
a  sua  identifi cação  com  os  pequenos   e os  
simples, a  sua  adesão  à  mensagem  de  seu  
Filho,  a  sua  presença  materna  na  Igreja 
nascente,  e  acima  de  tudo  a  sua  missão  de  
Mãe  do  Salvador, fazem  dela ,  a  Mãe  da  
nossa  fé  e  da  nossa esperança.

Maria,  Mãe  da  Nossa Esperança

Também  Maria  foi  ressuscitada  por Deus.  
Aquela mulher  que soube  acolher  como  
ninguém,   a  salvação   que  lhe  era  oferecida  
em  seu  próprio Filho, foi  ressuscitada  por  
Deus,  alcançou  já  a  vida  defi nitiva.

Aquela  que  soube  sofrer  junto  à  cruz, a  
mágoa atroz  de  perder  o  seu  Filho,  partilha  
hoje  a  vida  gloriosa  de  ressuscitado,  e  nos  
incita  a caminhar  na  vida com  esperança. 
Maria  ressuscitada  e  glorifi cada, confi rma  
a  nossa  esperança  cristã: há  salvação  
para  o  homem. Há  uma  vida  defi nitiva  
que  se   realizou já  em  Cristo  e  que  foi  
concedida  já  a  Maria,  em  plenitude. Há  
ressurreição.

Maria  é  a  Mãe  da  nossa esperança.  
Nela  já  se  realizou  de  modo  pleno,  a  
realidade  que  esperamos  nós  um  dia,  
viver também. Mas  Maria é  sobretudo  
Mãe  de  esperança  para  os  mais  pobres  
e  os  mais crucifi cados deste  mundo. Se  
Maria  é  grande  é  porque  Deus  é  o  Deus  
dos pobres  e  do  humildes.
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S. Nuno de Santa Maria - Mais um Santo Português

Páscoa Verdadeira para o Pedro e a Maria da Ascensão

valores evangélicos, orientada pelo maior bem 
de todos, disponível para lutar pelos superiores 
interesses da Pátria, solícita por servir os mais 
desprotegidos e pobres. Assim, seremos parte 
activa na construção de uma sociedade mais 
justa e fraterna que todos desejamos.”
Este trecho da Nota Pastoral da Conferência 
Episcopal Portuguesa, a propósito da 
canonização de Frei Nuno de Santa Maria, 
às 9h33 de 26 de Abril passado, em Roma, 
contém a “mensagem” fundamental a reter 
por todos nós, seus concidadãos, a nível 
individual e nacional.

Nuno Álvares Pereira, desde sempre 
conhecido por Santo Condestável, nasceu 
em Cernache do Bonjardim, Sertã, a 24 de 
Junho de 1360 e foi um nobre guerreiro que 
teve um papel fundamental na crise de 1383 
a 1385, em que havia a possibilidade da 
perda da nossa independência para Espanha, 
já que a única fi lha do rei D. Fernando era 
casada com o rei de Espanha. Apoiante do 
Mestre de Aviz, (fi lho ilegítimo de D. Pedro 
I), D. Nuno Álvares Pereira bate o exército 
espanhol, primeiro na batalha dos Atoleiros, 
em Abril de 1384, e, após o reconhecimento 
de D. João como rei de Portugal, pelas 
Cortes de Coimbra, lidera um pequeno 
exército de 6 mil homens e derrota 30 mil 
castelhanos, na batalha de Aljubarrota, que 
viria a ser decisiva na consolidação da nossa 
independência nacional.  
Foi casado com D. Leonor de Alvim, de 
quem teve três fi lhos, entre os quais D. 
Beatriz que viria a casar com o primeiro 
Duque de Bragança, (dando origem à Casa 
de Bragança). Após a morte da mulher entra 
na Ordem Carmelita, em 1423, com o nome 

A Páscoa, se verdadeiramente vivida, é 
refl exão, conversão e recomeço. Para o 
Pedro Jorge Bispo, que aos 11 anos fez 
a sua Primeira comunhão na vigília de 
Quinta-feira Santa foi uma vida nova que 
começou. Por não ter sido inscrito na 
Catequese na idade dita “normal”, (aos 6 
anos), e apesar de ainda criança, começou a 
questionar os pais sobre a razão pela qual, 
indo à missa, não podia comungar. Perante 
a insistência do Pedro, a solução encontrada 
foi a Catequese individualizada, já que o 
percurso de Catequese “normal” obrigá-
lo-ia a começar com os mais pequenos. E 
foi a Maria da Ascenção que o preparou 
para aquele momento tão importante, 
“percorrendo” os três Catecismos ao longo 
deste ano, para num dia tão importante da 
Semana Santa ser cumprido o maior desejo 

de Frei Nuno de Santa Maria. Morre no 
Convento do Carmo a 1 de Novembro de 
1431, com 71 anos.
Foi beatifi cado a 23 de Janeiro de 1918, pelo 
Papa Bento XV, que lhe consagrou o dia 6 
de Novembro. O processo de canonização, 
iniciado em 1940, viria a ser interrompido 
para apenas em 2004 ser retomado.
 
Após a cerimónia de canonização, o Papa 
Bento XVI referiu-se ao novo Santo e a todo 
o povo português:
 “Dirijo a minha saudação grata e deferente 
à Delegação ofi cial de Portugal e aos Bispos 
vindos para a canonização de Frei Nuno de 
Santa Maria, com todos os seus compatriotas 
que guardam no coração o testemunho 
do «Santo Condestável»: deste modo lhe 
chamavam já os pobres do seu tempo, vendo 
o sentido de compaixão e o despojamento 
de quem deu os seus bens aos mais 
desfavorecidos. Deixou-nos assim uma nobre 
lição de renúncia e partilha, sem as quais será 
impossível chegar àquela igualdade fraterna 
característica duma sociedade moderna, que 
reconhece e trata a todos como membros da 
mesma e única família humana. 
Em particular saúdo os Carmelitas, a quem 
um dia se prendeu o olhar e o coração 
deste militar crente, vendo neles o hábito 
da Santíssima Virgem e no qual depois 
ele próprio se amortalhou. Ao desejar a 
abundância dos dons do Céu para todos os 
peregrinos e devotos de São Nuno, deixo-
lhes este apelo: «Considerai o êxito da sua 
carreira e imitai a sua fé» (Heb 13, 7).”

Marina Sequeira 
(Recolha)

deste rapazinho, que não sonhou com um 
brinquedo sofi sticado ou um telemóvel de 
última geração – desejou receber o Senhor 
e fê-lo no dia em que se celebra a instituição 
da Eucaristia!
Com a Primeira Comunhão, o Pedro iniciou 
uma outra caminhada ao serviço do altar 
– quer ser Acólito de pleno direito e vai lá 
chegar, de certeza, pois apesar da pouca 
idade já demonstrou forte querer e sobretudo 
que sabe o que quer.
Merece igual apreço a Ascenção, que na sua 
simplicidade e discrição, sem alaridos, mas 
sobretudo pelo testemunho, exactamente 
como deve ser o trabalho do verdadeiro 
Catequista, orientou a caminhada do Pedro 
até à mesa do altar. 

Marina Sequeira

“Vivemos em tempo de crise global, 
que tem origem num vazio de valores 
morais. O esbanjamento, a corrupção, a 
busca imparável do bem estar material, o 
relativismo que facilita o uso de todos os 
meios para alcançar os próprios benefícios, 
geraram um quadro de desemprego, de 
angústia e de pobreza que ameaçam as bases 
sobre as quais se organiza a sociedade. Neste 
contexto, o testemunho de vida de D. Nuno 
constituirá uma força de mudança em favor 
da justiça e da fraternidade, da promoção de 
estilos de vida mais sóbrios e solidários e de 
iniciativas de partilha de bens. Será também 
apelo a uma cidadania exemplarmente 
vivida e um forte convite à dignifi cação da 
vida política como expressão de melhor 
humanismo ao serviço do bem comum.
Os Bispos de Portugal propõem, portanto, 
aos homens e mulheres de hoje o exemplo da 
vida de Nuno Álvares Pereira, pautada pelos 
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Agenda Cultural da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira

SEPTIMINOS -PINTURA DE GILBERTO RUSSA 

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

9 a 30 de Maio

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

AMÉLIA CARNEIRO
A. Cunha e Silva 
ANTÓNIO NOBRE
Francisco Ortigão Oliveira  
PROF. ALBANO CHAVES
Albano Chaves 
JORGE BENTO
Fernando Rocha dos Santos  

3 de Julho

25 de Setembro

13 de Junho

20 de Junho

27 de Junho

5 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

CONCERTOS DE
MÚSICA CLÁSSICA

Salão Nobre da Junta, 21h30
Apoio: Escola de Música de Leça 
da Palmeira

29 de Maio

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

11 de Julho,
3 de Outubro

CICLO TRADIÇÕES LECEIRAS
ROMARIA DO SR. MATOSINHOS 
HÁ CEM ANOS
Salão Paroquial, 21h30
Apoio: Rancho Típico da Amorosa

6 de Junho

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

Salão Nobre da Junta, 21h30
Apoio: Academia de Música Antiga 
Raquel Martins e Quarteto de 
Cordas de Música Antiga

10 de Julho

19 de Junho

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

Espectáculo Infantil | Salão Paroquial, 14h301 de Junho
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

1 de Outubro
DIA MUNDIAL DA MÚSICA

COMEMORAÇÃO DE DIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A Voz de Leça Precisa de Ajuda
Faça-se Assinante. Colabore.

Não Deixe Morrer o Nosso Jornal
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Pólo do Mar da Universidade do Porto no Porto de Leixões

O Jardim da Nossa Alma

O Posto de Turismo de Leça na Casa da Praia

Foram inaugurados, aqui em Leça, a 30 de 
Março passado os primeiros espaços do Pólo 
do Mar da Universidade do Porto, numa 
cerimónia em que estiveram presentes, além 
do Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos, 
o Presidente da APDL e várias personalidades 
ligadas à Universidade do Porto, entre as quais 
o Reitor da Universidade, Prof. Doutor José 
Marques dos Santos. Este acto ofi cial serviu 
também para dar a conhecer o papel que este 

Ele não podia deixar escapar esta oportunidade. 
Finalmente tinha encontrado o que procurara 
com tanto empenho. O preço era fantástico 
e a casa estava em boas condições. O jardim 
abandonado fê-lo sonhar com um trabalho que 
muito o repousava. Tinha aprendido, desde 
pequeno, que cuidar das plantas era o mesmo 
que descansar. Sempre desejara viver numa 
casa com jardim, por muito pequeno que ele 
fosse. Logo que pôde, começou a trabalhar. 
Transformou aquele monte de mato, de pedras 
e de espinhos num pequeno “oásis”. Que 
gosto lhe deu esse trabalho! É verdade que 
tinha demorado o seu tempo. Mas também é 
verdade que tudo o que vale a pena nesta vida 
só se consegue com uma generosa dedicação de 
esforço e de tempo.
Certo dia, enquanto trabalhava na manutenção 
do seu jardim, passou pela rua uma senhora. 
Parou e pôs-se a olhar atentamente para as 
diversas plantas. Enquanto olhava, saiu-lhe um 
comentário como um suspiro: «Que maravilha! 

Desde há cerca de um mês, Leça da Palmeira 
tem Posto de Turismo. A “Casa da Praia”, 
(antigo armazém de equipamentos de praia 
junto à marginal), situada no gaveto entre as 
Ruas Hintze Ribeiro e António Nobre, foi alvo 
de obras de recuperação e valorização, embora 
o seu traçado original se mantenha, - foi aberta 
a antiga empena voltada a noroeste para o mar 
e criada uma nova fachada envidraçada com 
painéis de sombreamento – e é agora o Posto 
de Turismo de Leça.
Os 60 metros quadrados do espaço dividem-se 
por dois pisos e estão ao dispor de Leceiros 
e de forasteiros, nove meses e 150 mil euros 
depois do início das obras.
De segunda a sábado, entre as 9,30 e as 19h, os 
interessados poderão obter informações sobre 
as obras de Siza Vieira, o roteiro gastronómico 
de Matosinhos, monumentos, mapas, redes de 
transportes, eventos culturais e muitas outras 
coisas. 
Na cerimónia de inauguração, que teve 
lugar no passado dia 2 de Abril, além do Sr. 
Presidente da Junta e do Sr. Presidente da 
Câmara, esteve igualmente presente o Vice-
Presidente da Entidade regional de Turismo 

Pólo vai desempenhar, não apenas a nível local.
A ocupar o antigo Edifício da Sanidade do Porto 
de Leixões (junto à marina de recreio do Molhe 
Norte, em Leça), o Pólo do Mar será o berço de 
empresas vocacionadas para a investigação e 
inovação, produzidas na Universidade do Porto, 
ao mesmo tempo que oferece as suas valências 
a empresas que já operam no mercado e que 
queiram aproveitar relações privilegiadas com 
as unidades de investigação da Universidade. 
Quando as instalações estiverem a funcionar 
em pleno, o que se prevê que aconteça em 
2011, haverá, na mesma zona, um espaço para 
formação em áreas ligadas ao mar.
Na marina de Leixões estará, também, 
um barco com capacidade para navegar 
em alto mar, para apoiar as empresas e os 
investigadores. Na doca Sul, o futuro edifício 
do Terminal de Cruzeiros vai acolher vários 
grupos de investigação, o mais importante dos 
quais é o CIIMAR (Centro Interdisciplinar de 
Investigação Marinha e Ambiental). O Pólo do 
Mar incluirá, ainda, um parque empresarial, 
a construir em Esposade ou S. Gens, e uma 
residência para acolher investigadores que se 
desloquem ao Porto, que deverá ser construída 

num terreno junto à Avenida da República, em 
Matosinhos.
Nos próximos 10 anos, os responsáveis da 
Universidade do Porto esperam que o Pólo 
do Mar possa gerar “cerca de 1.700 postos de 
trabalho qualifi cados”.  

Marina Sequeira

Que coisas tão bonitas faz Deus!». Ao ouvir isto, 
o “jardineiro” não conteve uma observação que, 
naquele momento, lhe pareceu muito oportuna: 
«A senhora devia ter visto o aspecto do jardim 
quando era Ele quem cuidava disto sozinho».
É verdade que Deus faz coisas maravilhosas 
na nossa vida. Mas também é verdade que Ele 
conta com a nossa colaboração. Ele deseja que 
o jardim da nossa alma esteja sempre belo e 
limpo, e dá-nos todas as ajudas necessárias 
para que isso seja possível. Mas se nós não 
colaborarmos, respeita a nossa decisão. Se 
fi zesse o contrário, passaria por cima de um dom 
que foi Ele próprio quem nos deu: a liberdade. 
Por isso, se o jardim da nossa alma está sujo e 
desleixado, não podemos dizer que a culpa é de 
Deus. Nem podemos dizer que, ao contrário das 
outras pessoas, nós não temos jeito para cuidar 
dele.
Nos dias de hoje, existe um paradoxo muito 
grande em relação ao modo como se entende 
a liberdade. Por um lado, exalta-se este dom 

como se fosse algo absoluto e sem limites. Algo 
que permite ao homem fazer tudo aquilo que 
lhe apetece sem que ninguém o possa limitar. 
Por outro lado, custa a muitas pessoas aceitar a 
verdade evidente de que, porque somos livres, 
somos também responsáveis. Somos donos do 
nosso destino, tanto para o bem como para o 
mal. É verdade que a liberdade não é absoluta 
e está condicionada por muitos factores. Mas 
também é verdade que ela continua a ser uma 
liberdade real.
Por isso, negar a existência de dois destinos 
eternos diferentes – em nome da Bondade 
infi nita de Deus – é, na prática, negar a 
existência da liberdade. É verdade que Deus 
quer que todos os homens se salvem – mas Deus 
criou o homem livre e responsável. Portanto, é 
o próprio homem quem, com plena autonomia, 
se exclui voluntariamente da salvação de Deus. 
Se persistir assim até ao fi m, Deus respeitará a 
sua decisão.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

do Porto e do Norte de Portugal, que elogiou 
sobretudo o local escolhido numa “zona entre 
o histórico e o novo, entre o mar e a terra.”
Conforme se julgue necessário, o Posto de 
Turismo poderá vir a estar aberto ao domingo.

 Marina Sequeira
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Como Deus repousou da Criação no sétimo 
dia, também descansou da Redenção no 
Sábado.
Que signifi ca o repouso do Criador, se Deus 
não se fatiga? Há o repouso do cansaço, e 
há o repouso da confi ança. Deus descansou 
no homem, confi ando-lhe a Criação, como 
um pai descansa nos fi lhos quando os 
vê preparados para a vida, mas continua 
sendo pai, amparando-os sempre nas suas 
necessidades e difi culdades. Na Redenção, 
Deus também descansou no Homem, no seu 
Filho, o Verbo encarnado, confi ando-lhe a 
salvação do mundo.
Descansou na sua Morte por nós, que lhe 
mereceu a sua Ressurreição e a nossa, para 
toda a eternidade.
Para nós, o Sábado Santo foi um dia de grande 
tristeza, mas Nosso Senhor já tinha prometido 
aos Apóstolos que depois se alegrariam, e 
que a sua alegria permaneceria para sempre, 
porque O haviam de ver novamente, e nunca 
nos deixaria órfãos, desamparados.
E assim sucedeu: após um dia de profunda 
pena, angústia e perplexidade, veio o 
Domingo, e a sua alegria foi imensa, tão 
grande, que nem queriam acreditar em tanta 
felicidade.
Ser cristão é ser feliz. Quem não é feliz não 
é cristão.

Foi inaugurada no dia 25 de Abril, em Santa 
Cruz do Bispo, a Casa-Museu Guilherme 
Thedim, o qual foi o mais famoso “escultor-
santeiro” de Matosinhos e ali viveu e construiu 
muitas das suas obras, ao longo de cerca de 
50 anos. O espólio da Casa-Museu foi doado 
pela família do artista e inclui correspondência 
diversa, (de que se destaca a que enviou à Irmã 
Lúcia), muitas das suas ferramentas e peças em 
diferentes fases de execução, o que permitirá 
aos visitantes apreciar também a evolução das 
obras de arte sacra, desde a sua concepção até 
à pintura fi nal. 
A ideia de criar este museu vem desde a 
exposição das obras de mestre Thedim, que a 
Câmara Municipal organizou há cinco anos, na 
sequência da qual a família doou o espólio à 
Autarquia. A Casa-Museu Guilherme Thedim 
está, assim, nas renovadas instalações da 
antiga escola da Viscondessa, integrando o 
novo Centro Cívico, no centro da freguesia.
Entre as muitas obras expostas, pode ser 
apreciada a imagem de “S. Gabriel Perboire”, 
(mártir francês estrangulado, na China, por 
difundir o Cristianismo), que deu ao autor o 1º 
prémio da 1ª Exposição Colonial Portuguesa, 
em 1934. Além desta, destacam-se igualmente 
as imagens de “Santa Ana com a Virgem”, 
do “Menino Jesus enquanto Criança”, de “S. 
João de Deus”, “S. Lourenço”, “Mártir S. 

Há muitos cristãos que não chegaram 
ao Domingo, e por isso andam tristes, 
desanimados, sem esperança, sem alegria.
Que veio dizer Nosso Senhor a S. Josemaria? 
Que ser cristão é ser feliz. Que ser feliz 
é ser santo, e ser santo é ser feliz. «Queres 
ser feliz? Sê santo. Queres ser mais feliz? 
Sê mais santo. Queres ser muito feliz? Sê 
muito santo», dizia. E vice-versa, podemos 
acrescentar: Se queres ser santo, sê feliz. 
«Alegrai-vos sempre no Senhor!», exorta-
nos S. Paulo. «Que a tua alegria seja a nossa 
fortaleza», pedimos nós, os sacerdotes, no 
Ofício divino.
Peçamos isso para todos os nossos irmãos: 
que nunca se conformem com a tristeza; 
que saibam ver em tudo a mão de Deus; que 
descubram o que há de divino e providencial 
em qualquer circunstância da vida, como 
insistia com tanta força o Fundador do Opus 
Dei. E nas horas de perplexidade, que Deus 
sabe mais, e tem direito a que confi emos 
n’Ele.
Peçamos que todos os cristãos passem do 
Sábado, descubram o Domingo, e sejam 
tão felizes como os Apóstolos e as santas 
mulheres ao descobrirem o Ressuscitado.
 

Mons. Hugo de Azevedo
Recolha de António Ferreira 

uma, em especial, imortalizou o seu nome e 
o de seu irmão mais velho, seu companheiro 
na arte santeira, José Ferreira Thedim: os dois 
esculpiram uma imagem de Nossa Senhora, 
em madeira de cedro do Brasil, com 1 metro 
de altura, segundo orientações da Irmã Lúcia, 
com quem o mestre Guilherme contactou 
directamente e até manteve correspondência, 
(para o que foi excepcionalmente autorizado 
pela Igreja, no Carmelo de Coimbra, onde 
se deslocou algumas vezes, em 1940): é 
a imagem de Nossa Senhora que está na 
Capelinha das Aparições. É essa a Imagem 
Peregrina e a que, nos dias das peregrinações, 
ostenta uma valiosa coroa em ouro, pérolas e 
pedras preciosas, onde foi encastoada, a 26 de 
Abril de 1989, a bala que atingiu o Papa João 
Paulo II, no atentado que sofreu na Praça de 
São Pedro, oito anos antes, a 13 de Maio. 
A primeira obra que executou sozinho foi uma 
imagem de “Santo António”, encomendada pelo 
Padre Grilo, de quem era amigo. A partir daí, 
Guilherme Thedim iniciou verdadeiramente 
a “carreira” de escultor de arte sacra, tendo 
produzido imagens em madeira, terracota, 
pedra ançã e mármore. Os seus trabalhos estão 
espalhados por vários países e continentes. 
Mas também na nossa igreja matriz podemos 
apreciar a sua arte – a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima e de S. Miguel Arcanjo são 
da sua autoria e foram alvo de restauro, há três 
anos, sob a orientação do Sr. Boaventura de 
Matos, (parente do Mestre Thedim). 
Guilherme Thedim morreu em Santa Cruz do 
Bispo, em 1985.

Marina Sequeira

Ser Cristão é Ser Feliz

Museu Guilherme Thedim Inaugurado em Santa Cruz do Bispo

Mas então deixamos de ser cristãos quando 
estamos tristes? Depende. Depende de quê? 
Da esperança. A tristeza sem esperança é uma 
infelicidade; a felicidade está na esperança, 
como o Santo Padre nos recordou na última 
encíclica. Sem esperança, até as alegrias são 
penas; com esperança, até o martírio é uma 
alegria.
Tu és cristão porque foste baptizado, porque 
crês em Cristo, porque amas Cristo, porque 
queres seguir Cristo. É verdade. Por isso dizes 
solenemente: - Sim, creio! Sim, renuncio ao 
pecado!
Mas crês em Cristo vivo ou em Cristo morto?
Porque há muitos cristãos que continuam a 
viver no Sábado, no dia da tristeza. Crêem em 
Cristo, amam-no, querem segui-lo, mas não 
crêem no Ressuscitado, que vive, e vive junto 
deles, que os acompanha com imenso carinho 
fraterno, paterno e materno; que os espera 
no Sacrário; que lhes dá toda a força do seu 
Espírito; que habita neles; que se lhes entrega 
todos os dias; que transforma em bem tudo o 
que lhes acontece, até quando fraquejam nas 
tentações; que gosta de cada um como fi lho 
único; que lhes fala na Sagrada Escritura, na 
Igreja, na oração, na consciência, em cada 
instante da vida; e os compreende, e perdoa 
quantas vezes for preciso; e os anima; e os 
ilumina; e os torna luz, a luz do mundo...

Sebastião” e de “Nossa Senhora de Fátima”.
Guilherme Ferreira Thedim nasceu em S. 
Mamede do Coronado, a 27 de Fevereiro de 
1900, numa família de escultores-santeiros 
de longa tradição e veio viver para Santa 
Cruz do Bispo nos anos 30 do século XX, em 
razão do seu casamento e ali viveu e trabalhou 
durante meio século, na Rua do Chouso, onde 
estava localizada a sua ofi cina. Sem qualquer 
formação académica, tem imagens religiosas 
em todas as capelas e igrejas do concelho e 
em muitas outras espalhadas pelo País e pelo 
mundo inteiro. Nas imagens de Nossa Senhora 
de Fátima há um cunho muito pessoal que as 
identifi ca imediatamente com o seu autor e 
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Leça da Palmeira e o Rio Leça, nas Artes, nas Letras 
e nas Ciências, é o titulo de uma obra composta por 
quatro volumes e cujo primeiro teve, só agora, o 
seu lançamento após várias peripécias. São seus 
autores Albano Chaves e António Mendes, aquele 
há muito ligado ao mundo das letras e este ao da 
pintura.
Para nos referirmos a esta obra nada melhor do 
que transcrever as palavras do prof. A. Cunha e 
Silva na respectiva apresentação, e que foram as 
seguintes:
“Não passou ainda muito tempo que retratei 
a musa de Leça. Musa que tem na cabeça um 
esplendor!... No tronco um coração de mel!... A 
seus pés, passeiam todos os trilhos, alvoreceres e 
poentes.
Quando parecia que esta ditosa Senhora musa 
já estava saturada da sua existência, séculos de 
semeadura de tradição oral e escrita, séculos de 
inspiração de aguadas sobre papel ou óleo sobre 
tela; quando o crepúsculo da sua vida apontava para 
uns olhos cansados de focar a objectiva do antigo 
caixote fotográfi co “Kodak”; ou ainda quando uns 
dedos trémulos e esguios de tanto exercício ao 
piano, nos antigos Erard, já se atrapalham entre 

Nossa Senhora de Caravaggio
No princípio do século XV, vivia em Caravaggio, 
(a 38km de Milão), Giannetta Vacchi, uma 
jovem muito devota de Nossa Senhora. Contra 
sua vontade, casou com Francisco Varoli e dele 
suportou todo o tipo de maus tratos. A 26 de Maio 
de 1432, o marido agride-a brutalmente e ordena-

Da cabeça da musa com esplendor, retiraram 
os poetas, os pecadores; dos pés da musa 
os pintores, pescadores (de imagens) que, 
habituados às águas, meteram os seus pés e 
os pés dos cavaletes nos riachos, nos rios, nas 
águas salgadas e doces, nas areias molhadas.
Por tudo isto, o livro Leça da Palmeira e o Rio 
Leça nas Artes, nas Letras e nas Ciências tem 
cabeça, tronco e membros. É um livro que 
caminha, que sente emoções, que racionalmente 
pensa. O escritor vestiu-lhes a roupagem, o 
pintor deu-lhes um rosto, um olhar, é nos olhos 
que está o espelho da alma. Estes são os retratos 
dos retratados.
António Mendes e Albano Chaves acabam de 
doar aos leceiros as suas terras, as suas águas, as 
suas praias, as suas ruas, as suas vielas, as suas 
gentes, as suas memórias, e a musa encoberta 
pelas águas mil do mês de Abril andará por aí 
a inspirar leceiros e visitantes, não só os que 
andam na rua, mas também aqueles criadores 
infi nitistas que fl utuam na lua”.
Palavras estas de uma beleza tão sublime a 
corresponder ao teor do livro.
Ficamos ansiosos à espera dos restantes 
volumes.

 Eng.º Rocha dos Santos

apareceu e deixa a sua própria imagem impressa 
num tecido de pouca qualidade, (fabricado a partir 
do cacto), que deveria deteriorar-se no prazo de 20 
anos, mas que não mostra sinais de deterioração 
até ao presente. É venerada no Santuário de Nossa 
Senhora de Guadalupe, no México e a sua festa é 
celebrada a 12 de Dezembro.

João Teixeira
Fontes: Internet

Devoções Marianas

Leça da Palmeira e o Rio Leça

as teclas brancas e pretas e trocam os sustenidos 
pelos bemóis, eis que a madame aparece toda 
espampanante no arquivo emocional leceiro – 
O Indiciário Onomástico – em bom estado de 
conservação, disponível para dançar a polka ou dar 
as cartas do bridge com as amigas, na velha “sala 
de visitas” de Leça da Palmeira.
Esta ressurreição deve-se ao dom de dois 
patriarcas do nosso tempo – o pintor António 
Mendes e o escritor Albano Chaves – que 
desceram à rua, despiram as casulas e, antes de 
bater a porta ao rés da rua, colocaram o báculo 
de pernas p’ró ar, por causa das bruxas. De 
telemóvel na mão e sapatilhas Reebok calçadas, 
andaram por aí, pelas travessas e vielas, bateram 
aos portões, às vidraças das casas de Leça e, 
onde não havia gente para dar nada, apanhavam 
uns restitos, uns estilhaços, os destroços que a 
musa deixou algures esquecidos e ao deus dará! 
Remexeram papéis bafi entos, abriram gavetas 
e gavetões, consultaram a Internet e mandaram 
e-mails.
Resultado deste labor: com tanto restolho a musa 
acordou estremunhada: 
- Que andarão a fazer estes dois? E fi cou a saber 
que:
Um, o António Mendes, de pena dourada, a 
fazer retratos leceiros; o outro, a “retratá-los”. 

lhe que vá, sozinha, apanhar feno. Giannetta 
obedece, confi ando em Deus e na intercessão da 
Virgem Maria e dirige-se a um campo chamado 
“Mazzolengo”, distante de Caravaggio. Quando 
percebe que não conseguirá carregar o feno, invoca 
a ajuda de Nossa Senhora. Aparece-lhe, então, uma 
Senhora esplendorosa com um manto azul e um 
véu branco sobre a cabeça - é Maria Santíssima que 
lhe diz: “Ouve atentamente, minha fi lha: o mundo, 
com suas iniquidades, havia excitado a cólera do 
céu. Mas eu intercedi pelos míseros pecadores. 
Vai comunicar a todos que devem jejuar(…) 
Vai, fi lha, e manifesta a todos a minha vontade”. 
Giannetta não se acha digna desta missão por ser 
pobre e desconhecida, mas a Senhora encoraja-a e 
abençoa-a e, antes de desaparecer, deixa no chão as 
suas pegadas. De regresso à aldeia, por onde passa, 
a jovem vai narrando a quem encontra tudo o que 
viu e ouviu. Surge uma fonte no local da aparição 
e começam os milagres. Ali viria a ser construído 
o majestoso Santuário de Nossa Senhora de 
Caravaggio hoje existente.

Nossa Senhora de Guadalupe
Nossa Senhora de Guadalupe é um culto mariano 
originário do México, que teve origem na aparição 
da Virgem Maria a um pobre índio da tribo Nahua, 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, em Tepeyac, noroeste 
da Cidade do México, a 9 de Dezembro de 1531. 
Uma “Senhora do Céu” apareceu a Juan Diego, 
identifi cou-se como a mãe do verdadeiro Deus, 
fez crescer fl ores numa colina semi-desértica em 
pleno inverno, para Juan Diego levar ao bispo, que 
exigira uma prova de que efetivamente a Virgem 
havia aparecido. Nossa Senhora manda Juan dizer 
ao Bispo que construa um templo no lugar onde 
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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
Maio Dia Junho

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

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

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2009 – Paróquia de Leça da Palmeira 
 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Maio 31 12:00h Missa de Aniversário do Coro do Espírito Santo
 Junho 11 12:00h Missa do Corpo de Deus
 Junho 11 16:00h Procissão do Corpo de Deus
 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.
5 – A Profi ssão de Fé realizar-se-á no dia 7 de Junho 
pelas 9.30 h.

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

 Junho 5, 6 e 7 Salão Paroquial – Perafi ta

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

Visite-nos em
www.avozdeleca.blogspot.com

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
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Dias
Dia 26
Dia 23
Dia 28
Dia 25
Dia 22
Dia 27
Dia 24
Dia 22

1º Domingo
Dia 03
Dia 07
Dia 05
Dia 02
Dia 06
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
Dia 17
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 2009
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CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Aniversário do Pontifi cado de Bento XVI
No passado dia 19 de Abril completaram-se 
quatro anos de pontifi cado de Bento XVI. A 
este propósito, o director da Sala de Imprensa 
da Santa Sé escreve: “Há um ano, Bento XVI 
festejava seu aniversário e o aniversário de sua 
eleição enquanto se encontrava nos Estados 
Unidos e se dirigia aos povos do mundo a partir 
da tribuna das Nações Unidas. Depois viajou por 
outras latitudes: em Julho esteve na Austrália 
para reunir-se com os representantes dos jovens 
do mundo; em Setembro, na França, em Paris 
e Lourdes, pontos de referência da cultura e da 
espiritualidade europeia; e faz poucas semanas, 
na África, para infundir esperança a povos 
desejosos de recuperação e a iniciar o caminho 
de um novo Sínodo continental”. Recordou 
que brevemente o Papa estará na Terra Santa 
para falar de reconciliação e de diálogo entre as 
grandes religiões e a paz no mundo. Lembrou 
também o “grande Sínodo sobre a Palavra de 
Deus”, que em Outubro passado congregou 
no Vaticano bispos de todo o mundo, “um 
verdadeiro tempo de graça para a Igreja, e pela 
riqueza de uma catequese e um magistério 
espiritual que enriquece e nutre quem quer que 
abra seus ouvidos para escutá-lo”. Resume este 
pontifi cado do seguinte modo: “levar Deus aos 
homens e os homens a Deus, o Deus que se 
manifestou no rosto de Cristo, e traduz a fé em 
diálogo, em força de unidade e em testemunho 
de caridade activa”.

Itália: Diocese de Nápoles vai criar banco de 
microcrédito
O Arcebispo de Nápoles, Cardeal D. Crescenzio 
Sepe, vai oferecer o salário de um ano e parte das 
suas economias pessoais para pôr em andamento 
o fundo de um banco diocesano que concederá 
microcréditos a pessoas necessitadas. Este 
anúncio é feito numa carta pastoral intitulada 
Onde compraremos o pão?,  apresentada no 
inicio de Abril. Esta iniciativa pretende responder 
à crise actual e concretamente a “emergências de 
jovens desempregados e daqueles que perderam 
ou vão perder os seus postos de trabalho”. 
Pode ler-se na carta pastoral: “Oferecer uma 
oportunidade àqueles que buscam o pão é 
a única maneira que temos para enfrentar o 
desemprego e a nova pobreza, contribuindo com 
a reestruturação do tecido social num momento 
no qual a economia não oferece oportunidades”.

Bento XVI intercede pelos países pobres de 
África
O Papa, antes da cimeira dos G20, escreveu 
ao primeiro-ministro britânico, anfi trião do 
encontro, pedindo-lhe para interceder junto 
dos outros líderes mundiais que não esqueçam 
os países pobres de África. O Papa quis falar 
em nome daqueles “cuja voz tem menos força 
no cenário político”, mas que “sofrem mais os 
efeitos maléfi cos de uma crise da qual não são 
responsáveis”. Bento XVI referiu o que observou 
na sua recente viagem apostólica a África: “Tive 
a oportunidade de ver pessoalmente a realidade 
da pobreza extrema e da marginalização, que a 
ameaça agravar-se de forma dramática”. 

China: polícia prendeu bispo católico 
A política chinesa prendeu no passado mês de 
Abril D. Jia Zhiguo, Bispo de Zhengding. A 
notícia é veiculada pela Agência Assanheis. 
Segundo esta fonte, cinco polícias  
entraram na casa do Bispo e levaram-no para 
lugar desconhecido. A razão de mais esta prisão 
de D. Jia Zhiguo prende-se, segundo se supõe, 
por se negar a fazer parte da igreja “ofi cial” e o 
facto de trabalhar com o Bispo D. Jang Taoran 
que recentemente deixou a igreja “ofi cial” para 
voltar à plena comunhão com Roma.
Os católicos locais temem pela saúde de D. 
Jia, de 74 anos, muito enfraquecido por prisões 
anteriores.

Iraque: cristãos preocupados com falta de 
segurança
Os cristãos do Iraque estão preocupados com o 
anúncio da retirada das tropas dos países aliados, 
porque neste momento o maior problema do país 
radica na falta de segurança. O exército e a polícia 
iraquiana ainda não têm capacidade para garantir 
a segurança. Deste problema se tem feito eco o 
Arcebispo caldeu-católico de Kirkuk, D. Louis 
Sako. Há dias em Viena, Áustria, onde esteve a 
convite da Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) e das 
organizações Christian Solidarity International, 
afi rmou: “Sob o regime de Sadam tínhamos 
segurança e carecíamos de liberdade; hoje temos 
liberdade, mas o problema é a segurança”. 
Afi rmou: “Queremos conviver em paz com os 
muçulmanos iraquianos”. 
Lembrou que a comunidade cristã do Iraque 
sofreu especialmente nos últimos cinco anos e 
advertiu sobre o perigo do desaparecimento do 
cristianismo no país, depois de dois mil anos de 
presença. 

Mensagem da Santa Sé aos Budistas
Estreitar vínculos de cordialidade, partilhar 
alegrias e riquezas espirituais
Por ocasião da festa de Vesakh, o Conselho 
Pontifício para o Diálogo Inter-religioso enviou 
uma mensagem aos Budistas, de que destacamos 
aspectos relevantes.

“A próxima festa de Vesakh/Hanamatsuri 
oferece uma feliz ocasião para vos apresentar 
sentidas felicitações e os mais cordiais votos: 
que esta festa traga mais uma vez alegria e 
serenidade aos corações de todos os budistas, 
em todas as partes do mundo. Esta celebração 
anual oferece aos católicos a oportunidade de 
saudar os amigos e os vizinhos budistas e de 
reforçar, desse modo, os vínculos de amizade já 
existentes, e criando outros. Estes vínculos de 
cordialidade permitem-nos partilhar as nossas 
alegrias, esperanças e riquezas espirituais. (…) 
Torna-se cada vez mais claro que podemos 
contribuir, na fi delidade às nossas respectivas 
tradições espirituais, não só para o bem estar 
das nossas comunidades, mas também para o 
de toda a comunidade humana. 
A pobreza pode ser de dois tipos diferentes: 
uma “que se escolhe” e uma “que se deve 
combater” (Bento XVI, Homilia, 2009/1/1). 
Para um cristão a pobreza que deve ser escolhida 
é a que permite caminhar nos passos de Jesus 
Cristo. Fazendo assim um cristão torna-se 
disponível a receber as graças de Cristo que, 
de rico que era, se fez pobre por nós, para que 
nos tornássemos ricos por meio da sua pobreza 
(2 Cor  8,9). Nós entendemos esta pobreza 
primariamente como um esvaziamento do 
próprio eu, mas vemo-la também como uma 
aceitação de nós próprios pelo que somos, 
com os nossos talentos e os nossos limites. 
(…) Ao mesmo tempo, “há uma pobreza, 
uma indigência que Deus não quer e que deve 
ser ‘combatida’; uma pobreza que impede as 
pessoas e as famílias de viverem segundo a 
própria dignidade, uma pobreza que ofende a 
justiça e a igualdade e que, como tal, ameaça 
a convivência pacífi ca” (Bento XVI, Homilia, 
2009/1/1). Além disso, “nas sociedades 
ricas e prósperas, existem fenómenos de 
marginalização, pobreza relacional, moral e 
espiritual: trata-se de pessoas interiormente 
desorientadas, que vivem diversas formas de 
mal-estar apesar da prosperidade económica” 
(Mensagem Dia Mundial da Paz 2009, n. 2).
Enquanto nós, como católicos, refl ectimos 
deste modo no signifi cado da pobreza, estamos 
também atentos, caros amigos budistas, à 
vossa experiência espiritual. Desejamos 
agradecer-vos o vosso brilhante testemunho 
de desapego e de contentamento com o que 
se tem. Entre vós, monges, monjas e muitos 
leigos devotos abraçam a pobreza “por 
escolha”, que nutre espiritualmente o coração 
humano, enriquecendo de modo essencial 
a vida com uma perspectiva mais profunda 
sobre o signifi cado da existência e mantendo o 
empenho de promover a boa vontade de toda a 
comunidade humana”. 

AG / in “Voz Portucalense”

O Género Musical “ORATÓRIO”
O Oratório é uma composição musical cantada, de temática religiosa, semelhante à ópera, com coro, solistas e árias, mas distinguindo-se 
destas por não ser encenada. São exemplos deste género musical “Messias” (obra concebida para a Páscoa, embora se tenha tornado tradição 
executá-la durante o Advento, é a mais famosa criação de Friedrich Händel e uma das mais populares obras corais do mundo ocidental e narra 
a vida de Jesus) e “Judas Maccabeus”, do mesmo autor, a “Paixão Segundo São Mateus” e a “Paixão Segundo São João” (ambas versam a 
Paixão de Cristo), de Bach, “Juditha Triumphans” de Vivaldi, “A Criação” (oratório dividido em três partes, baseado no Livro do Génesis) e 
“As Estações”, de Franz Joseph Haydn e “A Infância de Cristo”, de Hector Berlioz.

Händel Haydn Berlioz Bach Vivaldi
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Abril

António Moreira da Silva      
Dr. João Maria Leão       
Engº Fernando Rocha dos Santos   
Estela C. Fortunato Magalhães    
Francisco T. Silva   
Gabriela F. Fortunato Magalhães  
Iria Raposo     
Jorge Sequeira       
Mª Celeste S. Ramos     

7,5€
60€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€

Palavras Cruzadas - N.º 243
Por José Soares

Horizontais: 1 – Base aérea 
portuguesa; ouro falso. 2 – Espécie 
de gibão; casa de campo. 3 – Asa 
do nariz; branquear ao sol. 4 – Em 
partes iguais; existir; unidade das 
medidas agrárias. 5 – Ruténio (s.q.); 
estás. 6 – Escândio (s.q.); criminosa; 
nome antigo de nota musical 
que hoje se chama dó; partir. 7 – 
Protactínio (s.q.); gemido. 8 – Nome 
de letra; parceiro; pronome pessoal. 
9 – Fazer roque no jogo de xadrez; 
acto de acenar. 10 – Dividir ao meio; 
de bronze. 11 – Gemido de pombo 
ou de rola; pedra de altar.

SO
L

U
Ç

Ã
O

:
H

or
iz

on
ta

is:
 1

 –
 O

ta
; o

ur
op

el
. 2

 –
 C

ot
a;

 v
ila

. 3
 –

 A
le

ta
; c

or
ar

. 4
 –

 A
a;

 
se

r; 
ar

e.
 5

 –
 R

u;
 é

s. 
6 

– 
Se

; r
é;

 u
t; 

ir.
 7

 –
 P

a;
 a

i. 
8 

– 
Em

e;
 p

ar
; t

u.
 9

 –
 R

o-
ca

r; 
ac

en
o.

 1
0 

– 
M

ea
r; 

er
il.

 1
1 

– 
A

rru
lh

o;
 a

ra
.

Ve
rt

ic
ai

s:
 1

 –
 O

ca
; e

sp
er

m
a.

 2
 –

 T
ol

a;
 m

oe
r. 

3 
– 

A
te

ar
; p

ec
ar

. 4
 –

 A
t; 

ur
a;

 a
ru

. 5
 –

 Á
s;

 p
r. 

5 
– 

U
m

; e
l; 

m
á;

 rh
. 7

 –
 C

r; 
rá

. 8
 –

 O
vo

; e
ta

; c
e.

 
9 

– 
Pi

ra
s;

 it
er

a.
 1

0 
– 

El
ar

; u
ni

r.1
1 

– 
La

re
ira

; o
lá

.

Verticais: 1 – Vazia; líquido segregado 
pelo aparelho sexual masculino. 2 – 
Cabeça (pop.); triturar. 3 – Infamar; errar. 
4 – Astato (s.q.); larva que se cria nas 
feridas dos animais; sapo do Amazonas. 
5 – Carta de jogar; prasimídio (s.q.). 
6 – Algum; artigo antigo; imperfeita; 
ródio (s.q.). 7 – Crómio (s.q.); nome 
que os antigos egípcios davam ao sol. 
8 – Germe (fi g.); letra grega; cério 
(s.q.). 9 – Fogueira onde antigamente se 
queimavam os cadáveres pl.); repete. 10 
– Prender-se com as gavinhas; unifi car. 
11 – Pedra em que se acende o lume, nas 
casas rústicas; onda.

Missas
16h30 Sábado
10h45 Domingo
12h00 Domingo

Tudo isto totalizou a importância de 511,31 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme as 
suas necessidades.

Dia da Caridade
Euros

124,25€
250,00€
137,06€

Donativos - Abril

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

1
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Leia e
Assine a
Voz de
Leça
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Baptismos: Dia 4 Rodrigo de Meneses 
fi lho de Paulo Miguel Meneses e de Carla 
Paula Meneses. Dia 5 Gonçalo Carvalho 
fi lho de Pedro Nuno Carvalho e de Cláudia 
Gonçalves. Renato Alexandre Gonçalves 
fi lho de Sérgio Jorge Gonçalves e de Tânia 
Reis. Nuno Miguel Cerqueira fi lho de 
Augusto da Silva e de Lúcia da Silva. Erica 
Estrela Marques fi lha de Vítor Hugo Marques 
e de Sandra Braga. Dia 11 Carlos Alexandre 
Ramos fi lho de Paulo Jorge Ramos e de 
Luísa Ferreira. Dia 12 Angélica Oliveira 
Marques fi lha de Esmeraldo Marques e de 
Filomena Silva. Rodrigo Mendes Lopes fi lho 
de Alvano Lopes e de Liliana Lopes. José 

Miguel Santos fi lho de Joaquim José Santos 
e de Luísa Maria Santos. Bernardo Sá Faria 
fi lho de Vasco Sá Faria e de Ana Cardoso. 
Dia 18 Ana Pinto Martins fi lha de Duarte 
Martins e de Márcia Sousa. Fábio André 
Oliveira fi lho de Paulo Jorge Oliveira e de 
Ilda Oliveira Antunes. Dia 19 Ana Catarina 
Oliveira fi lha de Alberto Oliveira e de Maria 
Joaquim Oliveira. Dia 25 Rodrigo Candeias 
Santos fi lho de Carlos Santos e de Lígia 
Maria Candeias. Matilde Brandão Almeida 
fi lha de Vítor Almeida e de Cláudia Brandão.

Casamentos: Dia 18 João Carlos da Silva 
Marques e Maria Alice Correia Cardoso.

Óbitos: Dia 1 Palmira do Sacramento Varzim 
e Silva. Dia 6 António de Sousa Rosa. Dia 
8 António José Barros Lopes. Dia 11 Nair 
Borja Barbosa Mendes. Dia 12 José Ricardo 
da Silva Cardoso. Dia 15 Carminda Maria de 
Jesus. Rufi na Lopes Regufe. Edmar da Costa 
Paiva. Dia 18 Ilídio Monteiro Dias. Dia 21 
Manuel Pereira Mendes de Abreu. Dia 24 
Maria José Mendes Gonçalves.

Bodas de Prata: Dia 5 Alfredo Sousa e Ana 
Paula Sousa.

Movimento Demográfi co - Abril
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; Plácido 
Santos; Eng.º Rocha dos Santos; 
Eng.º António S. Ferreira, P.e Rodrigo 
Lynce de Faria; Mariana Sequeira 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 do 3º Catecismo que Fizeram a 1ª Comunhão em Maio de 2009
CATEQUISTA: MARIA ALICE SILVA  (3.5.2009)
• Ana Isabel Meireles Sá Pereira
• Bruno Miranda Lencastre Monteiro
• Carlos Augusto Ferreira Santos
• Daniela Alexandra Vieira Costa
• Diogo Filipe Pires Almeida Silva
• Fábio Amaral Brites
• Inês Marques Lopes
• Luís Filipe Eusébio Matos
• Margarida Santos Magalhães
• Maria de Fátima Cardoso Machado
• Miguel Trindade Campos
• Ricardo Jorge Silva Laiginhas
• Soraia Filipa Almeida Ramalho
• Stefany Avani Dantas Araújo

CATEQUISTA: EDUARDO SILVA  (3.5.2009)
• Ana Rita Pontes Azevedo
• André Manuel Lopes Alves
• Beatriz Costa Modesto
• Carolina Maria da Conceição Silva
• Daniela de Sousa Lopes Rodrigues Fernandes
• Diogo Moreira Gonçalves
• Duarte Pereira Monteiro
• Helena Pinto da Costa
• Inês Silva Oliveira
• Inês Sofi a Pinto Antunes
• Ivo Miguel da Conceição Silva
• Joana Catarina Costa Fraga
• João Manuel Fernandes Teixeira
• João Paulo Melo Carvalho
• Miguel Ângelo Monteiro Silva

CATEQUISTA: ANTÓNIO SILVA  (10.5.2009)
• Ana Catarina Gomes Oliveira 
• Ana Odete Silva Jorge
• André Filipe Cardoso de Castro 
• Bruno Miguel Baptista da Costa Sousa 
• Henrique Jorge da F. e Sousa Pinguicha, 
• José Pedro Nunes Ribeiro 
• Leonardo Filipe Rodrigues Ribeiro 
• Miguel Joaquim Dias Monteiro Assunção 
• Paulo Severo Rodrigues Reguengo 
• Pedro Daniel Figueiredo Viana Correia.
• Vera Lúcia Santos Ribeiro Gomes 

CATEQUISTA: LUISA BARROS  (10.5.2009)
• Anabela Nora Lopes
• Ana Cláudia Santos Costa
• Ana Rita Sousa Santos
• Catarina Rocha Tavares
• Juliana dos Santos Correia
• Lisandra Isabel Sousa Rodrigues
• Maria Leonor Oliveira Rocha
• Sancha Campos de Sousa Barros e Mendes
• André Filipe  Duarte Teixeira
• Bernardo Manuel Pereira Santos
• Fábio André Antunes de Oliveira
• Francisco de Oliveira Ferreira Borges
• Francisco Rafael Alves Marques
• Gonçalo Felicio Vieira Guimarães Fontes
• João Filipe da Rocha Ferreira
• Pedro Miguel Barbosa Azevedo
• Rúben Filipe da Rocha Ferreira
• Tiago André Marques Oliveira
• Tiago Daniel da Silva Morim
• Tiago Filipe Areias Queirós

Vigília de Orações pelas Vocações Maio e Junho
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 24/05
13:00 – 14:00
14:00 - 15:00
15:00- 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Dia 25/05

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00

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
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O mercado de Matosinhos é por si só um ícone 
no horizonte próximo quando os leceiros olham 
para o outro lado das instalações portuárias.
Assim tal edifício levou-nos a uma vez 
mais, abordarmos e desenvolvermos um 
tema de interesse local num trabalho teórico 
da disciplina de Reabilitação de Edifícios 
superiormente ministrado pelo Arquitecto 
Manuel Cerveira Pinto do Curso de Mestrado 
Integrado que frequentámos na Universidade 
Fernando Pessoa.
Ora, o mercado municipal esteve desde 1855 
destinado a nascer em Leça da Palmeira para o 
que foram feitas várias diligências ao longo do 
tempo, até que em 1884, a Câmara deliberou 
a construção da praça do mercado que fi cava 
localizado do lado poente do actual com uma 
forma quase triangular. Porém, esta construção 
nem todos satisfazia pois para além dos preços 
elevados de aluguer das barracas também as 
condições de segurança deixavam a desejar.
Deste modo em 1939 a Câmara decide lançar 
um concurso de ideias para um novo mercado, 
o qual abrangeria os terrenos entre a Rua de 
Conde S. Salvador e Avenida Marginal para 
o que houve que proceder à expropriação de 
vários prédios nomeadamente a antiga Capela 
de Santo Amaro localizada junto à actual 
entrada principal do mercado e cuja frontaria 
se encontra a ser reposicionada à saída da ponte 
móvel num arranjo urbanístico de organização 
do espaço.
O concurso foi ganho por um gabinete do 
Porto, o ARS - arquitectos, propriedade 
dos arquitectos Cunha Leão, Morais Soares 
e Fortunato Cabral e que na época foram 
autores de imensos trabalhos em Matosinhos, 
nomeadamente o projecto do Hotel Porto Mar 
e o de diversos edifícios de habitação e o de 
algumas fábricas de conservas.
Apesar de o projecto ter sido adjudicado em 
1939 ao gabinete ARS – arquitectos a obra só 
foi iniciada em 1944 por difi culdades surgidas 
com as expropriações.
O mercado municipal tem a sua fachada 
principal voltada para Leça da Palmeira, é 

disposto em dois pavimentos, aproveitando 
o declive do terreno, sendo o inferior para 
a zona do peixe e o superior mercado geral 
(hortaliças, frutas, etc.). Esta divisão é 
marcada por um atravessamento transversal 
automóvel de serventia aos dois pisos 
permitindo a descarga de todas as mercadorias 
a partir do interior.
A cobertura da nave é constituída por uma 
abóbada parabólica delgada, em betão, dividida 
por lanternins de vidro assentes sobre peças pré-
fabricadas. Tem 38metros de corda, 11 metros 
de fachada e 7cm de espessura, apoiando-se 
em vigas com a forma de arcos parabólicos 
que constituem a estrutura resistente de todo o 
edifício.
O estudo desta abóbada foi conseguido de 
forma a obter no cálculo as secções mais 
económicas com um mínimo de ferro, então 
muito infl acionado pela situação de confl ito 
que constituía a II Guerra Mundial, o que 
levou até a que fosse equacionada a hipótese 
da construção provisória de uma cobertura 
em madeira, o que felizmente não foi 
concretizado pois as vantagens económicas 
eram insignifi cantes.
O nosso mercado constitui uma magnífi ca 
demonstração das possibilidades da arquitectura 
moderna e foi construído pelo empreiteiro 
matosinhense Luís José de Oliveira, sob a 
direcção técnica do Eng.º Luís José de Oliveira 
Júnior. Obra arrojada e pioneira apoiou-se à 
semelhança do que já se fazia noutros países, 
na aplicação de novos materiais como o betão 
armado.
Debaixo do piso superior estão localizadas 
as arrecadações, as instalações frigorífi cas e 
outras. No seu contorno tem lojas independentes 
voltadas para o exterior.
O mercado foi inaugurado em 1952, com toda 
a pompa e circunstância pelo então Presidente 
da República General Craveiro Lopes, e 
ainda hoje se mantém cerejado, operacional 
acolhendo e convidando todos aqueles que 
gostam de se abastecer de produtos frescos e 
de qualidade.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos


