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Como sempre, Outubro é uma espécie de “ponto de 
viragem” na vida Paroquial e não só – acabadas as 
Festas de S. Miguel, acabaram de vez as férias, o bom 
tempo, os dias compridos e o Outono/Inverno está aí, 
mesmo à porta. Esta edição d’A Voz de Leça está, 
por isso, um pouco mais “cheia”, para que se possa 
dar conta de tudo o que, por cá, vai acontecendo de 
mais relevante. 
Lembramos Jorge Bento, no 5º aniversário do seu 
falecimento e, por outra razão referimos Carlos 
Santos, que também escreveu para este Jornal e hoje, 
além de jornalista, acabou de publicar a sua primeira 
obra de fi cção. Em patamares obviamente diferentes, 
estes dois nomes estão ligados a A Voz de Leça. E 
se em várias ocasiões foi aqui “comentada” a nova 
ponte móvel, umas vezes pela positiva e outras 
nem tanto, no momento em que lhe é atribuído um 
prémio internacional, só podemos fi car muitíssimo 
orgulhosos, sobretudo porque o dito galardão é 
merecido, já que acabou, efectivamente, por ser uma 
bonita obra, que muitos teremos tido difi culdade em 
“vislumbrar” durante a construção, mas que hoje 
sabemos apreciar.
Decorre o 23º Encontro de Teatro até ao fi m de 
Novembro, este ano marcado pela morte da Mª 
Emília Soares, mas o GPTL entendeu (bem) 
manter a sua agenda, homenageando, assim, a sua 
memória, de certeza como ela teria querido que 
fi zessem. Desta vez, como é tradição, de três em 
três anos, há a presentação da “Escola de Teatro”, 
com a curiosidade de os “alunos/actores” não serem 
exclusivamente jovens, tendo que pôr à prova tudo 
o que foi aprendido, até a capacidade de improvisar, 
(se é que tal é possível aprender…).
Aqui é também tornada pública a ofi cialização do 
Conselho Económico da Paróquia por parte da 
Diocese do Porto. Dele fazem parte nomes conhecidos 
da vida Paroquial, que de há muito colaboram com 
os vários Grupos em muitas das actividades levadas 
a cabo. Assumem agora funções institucionais de 
gestão, muito trabalhosas mas que, estou certa, 
desempenharão com a mesma disponibilidade e 
generosidade com que sempre responderam às 
diversas solicitações que lhes chegaram. 
Numa perspectiva mais espiritual, regista-se o fi m 
do “lausperene” Rogai, ao fi m de um ano de oração 
contínua pelas vocações e estamos quase na “Missão 
2010”, que pretende fazer de todas as vertentes 
da vida de todos, jovens ou não, doentes, pobres 
ou ricos, desempregados ou com emprego, uma 
“missão” de solidariedade, fraternidade e respeito 
entre todos, qualquer que seja a sua condição social, 
económica ou profi ssional, porque primeiro que tudo 
todos temos em comum a nossa condição humana, 
mas de Filhos de Deus.

Marina Sequeira

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

NO ANO SACERDOTAL
Sacerdotes à maneira dos Apóstolos

NO  passado  dia  19  de  Junho  do  presente  
ano,  o  papa  Bento  XVI,   proclamou  como  
ANO  SACERDOTAL,  o  ano:  Junho 
2009 a  Junho  2010.  Uma  proclamação  
que  surpreendeu  a  muitos,  mas  que  o  
Papa,  como  Pastor  Supremo,  inspirado  
por  Deus,  em  boa  hora  o  determinou  
assim.

1. O sacerdócio, uma missão.
O  sacerdócio  não  pode  ser  assumido  
como  uma  profi ssão,  mas  sim  como  uma  
missão,  que  se  assume com  entusiasmo  
dado  o  ideal  que  esta nobre  missão  
comporta.  O  sacerdote  não  é  por  isso  
um  funcionário,  é  alguém  em  missão,  em  
nome  de  Deus  e  ao  serviço  dos  homens,  
seus  irmãos.

Homem, escolhido por Deus, sabendo  
cultivar e alimentar o dom da sua vocação  
sacerdotal, por vezes no meio de tentações 
e lutas, mesmo quando se sente menos  

acolhido e até mesmo compreendido e 
criticado, o verdadeiro sacerdote, não desiste 
do ideal em que apostou.

Homem, que descobre sem cessar o valor do  
serviço generoso, agindo como verdadeiro  
“bom samaritano”, quando  é  sacerdote  de  
verdade.
Homem, que  tem  a  consciência,  de  levar  entre  
mãos,  um “ tesouro  em  vasos  de  barro”,  como  
é  a  Palavra  de  Deus  e  sinais  sacramentais.

Homem  que  leva  Deus  aos  homens  seus  
irmãos. Cada sacerdote  deve  estar  bem  
consciente  de  levar  Outro, o  próprio  Deus  
ao  mundo. O  mesmo  Papa  afi rma  que 
“Deus  é  a  única  riqueza ,  que  os  homens  
desejam  encontrar  num  sacerdote.

2. A dimensão  espiritual  do sacerdote
Normalmente temos a missão que o  presbítero 
é aquele que entrega a vida e  todas as suas 
energias aos serviço da  Igreja  e  dos  homens.

Aquilo porém,  que  se  capta  mais  depressa,  
é o trabalho exterior,  a  administração  dos  
sacramentos, os múltiplos empenhos em  
grupos, actividades, projectos educativos  
sociais. Essa é a face exterior da missão e 
da entrega.

A grande questão é o que move o coração  
dum sacerdote. Esta dimensão é tão  
importante, que se não existir ou for frágil,  
pode chegar a comprometer aquilo que se  
faz. Ninguém pode dar aquilo que não tem.
Por isso, é muito difícil, que um  
evangelizador, possa anunciar com palavras  
e obras, o evangelho, se  por dentro não  
estiver cheio de Deus.

Por tudo isto, seja esta, uma intenção muito 
especial, neste Ano Sacerdotal: pedir com 
instância a Deus, por todos aqueles que no 
sacerdócio se entregam a Deus e ao serviço  
dos homens seus irmãos.
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Festas de S. Miguel

Novo Conselho Económico Paroquial

Concluiu-se como que a parte II das Festas 
de Leça da Palmeira – na última semana de 
Julho, homenageou-se Sant’Ana e houve 
interculturalidade com o Festarte, que nos 
trouxe pedaços de outras culturas através 
dos Grupos estrangeiros que aqui estiveram. 
Entre 19 de Setembro e 18 de Outubro, um 
alargado programa marcou as festas do nosso 
Padroeiro, S. Miguel Arcanjo. Os  pontos 
mais altos aconteceram nos dias 27 e 29 de 
Setembro, com a Procissão do Padroeiro e 
a Missa de S. Miguel, respectivamente, mas 
houve igualmente concertos e música ligeira 
pela Banda Nova Honda, um Festival de 
Folclore, com a presença de vários Grupos 
“amigos” do Rancho Típico da Amorosa, a 
recriação de uma “Desfolhada Tradicional”, 
pelo mesmo R.T.A. e uma Tarde de Fados. 
Se os dois grandes momentos de carácter 
religioso foram agregadores de fi éis locais 
e forasteiros, o restante programa de 
variedades foi para todos os gostos.

Marina Sequeira

José Vieira e Acílio Azevedo e Gestão das 
Capelas – Bento Mário. Com a constituição 
e entrada em funções do novo Conselho, 
inicia-se um ciclo na Paróquia de Leça da 
Palmeira, nomeadamente ao nível da gestão 
administrativa, estando neste momento 
a decorrer a formação e respectiva 
informatização do Cartório Paroquial 
que muito em breve abrirá ao público 
em horário a divulgar oportunamente. O 
Conselho Económico tem a sua sala na 
antiga residência do Sacristão da Paróquia, 
onde irá funcionar também o novo 
Cartório. Para concluir, o mandato deste 
novo Conselho terminará em Dezembro de 
2010, quando se iniciará um novo triénio, 
e onde se poderá avaliar defi nitivamente a 
utilidade deste novo órgão Paroquial. 

José Eduardo Sousa

Está constituído, desde 17 de Setembro 
de 2009, o novo Conselho Económico 
Paroquial. Vulgarmente conhecido por 
Comissão Fabriqueira, com a adopção do 
novo Código de Direito Canónico, a referida 
comissão passa a designar-se: Conselho 
Económico Paroquial. Já em funções desde 
16 de Junho, só no mês passado é que foram 
efectivamente investidos, com a aprovação 
de sua Excelência Reverendíssima, D. 
Manuel Clemente, Bispo do Porto. O novo 
Conselho Económico é constituído por 
7 elementos e é presidido pelo Pároco, 
Rev. Padre Fernando Cardoso Lemos, 
sendo dividido em 3 pelouros distribuídos 
da seguinte forma: Área Financeira: 
Tesoureiro - José Eduardo Sousa e Vogal - 
Luís António Camelo; Área Administrativa: 
Secretário – Manuel Couto; Área 
Patrimonial: Património e Conservação – 
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É o título da exposição do pintor António 
Mendes, que esteve patente ao público na 
Biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos.
“ANTÓNIO MENDES, nasceu em Agosto 
de 1938, em Leça da Palmeira, onde reside. 
Autodidacta, tem por mestres todos os pintores 
que despertaram a sua atenção e sensibilidade 
para o diálogo possível com o visível e o 
obscuro e fascinante invisível”. (Do catálogo 
da exposição). Desde 1989 esteve presente 
em várias exposições e participou em diversos 
eventos onde mostrou a sua arte.
Também tem a sua acção vincada em inúmeras 
publicações como “Leça – Espelho de Memória 
e Luz”, tendo prontas a publicar algumas 
outras que apenas aguardam oportunidade.
Estamos perante um artista que pintando, entre 
outros temas, a sua tão querida terra, merece 
ser acompanhado e visitado por todos os 
amantes da pintura e de Leça da Palmeira.

Eng.º  Rocha dos Santos

Carlos Santos, conhecido jornalista do 
jornal desportivo “A Bola”, do qual é editor 
executivo e responsável pela Delegação do 
Porto, lançou a sua primeira obra de fi cção 

a solo,”A Candidata”, 
depois de ter sido co-
autor de biografi as de 
conhecidas fi guras do 
desporto
Leceiro de gema, foi 
aqui, no Auditório 
dos Bombeiros de 
Matosinhos-Leça, que 
a obra foi apresentada, 
por outro jornalista 
nosso conterrâneo, 

Carlos Machado, na presença de gente 
conhecida do futebol e do jornalismo. “A 
Candidata” passa-se nos anos 60 do século 
XX, na localidade fi ccional de Milamores, 

a cuja Câmara Municipal se candidata uma 
mulher com um perfi l especial.
Pode dizer-se que Carlos Santos começou 
o seu “caminho” na escrita n’ A Voz de 
Leça, (na breve nota biográfi ca, na contra-
capa de “A Candidata”, pode ler-se “… 
tiveram que levar com ele n’A Voz de 
Leça…”), certamente num outro tempo 
bem diferente do de hoje deste Jornal, 
mas também ele deu contributo para o que 
somos agora.
Orgulhamo-nos de o ter na nossa história e 
desejamos-lhe muitos sucessos nesta nova 
etapa da sua carreira.

A Redacção.

A “European Convention for Construction Steelwork”, organismo europeu 
que valoriza e encoraja o uso do aço na arquitectura e construção, atribuiu à 
nossa ponte móvel o “European Steel Design Award” (Prémio Europeu de 
Design em Aço, em tradução livre), uma distinção para as mais modernas 
construções de estruturas metálicas, que é atribuída de 2 em 2 anos.  A 
A.P.D.L., dona da obra, e representantes do empreiteiro de construção 
metálica, (Martifer) e dos gabinetes responsáveis de arquitectura e 
engenharia, (Motta Guedes e JNA, Nunes de Almeida Engenharia e 
Projectos, respectivamente), receberam o prémio em Barcelona, no dia 17 
de Setembro. O mesmo organismo atribuíra já, em 2008, um “Certifi cate 
of Merit”, (uma espécie de Menção Honrosa), à recuperação da ponte D. 
Luís, no Porto.
A ponte móvel custou 12,8 milhões de euros, contém 1.300 toneladas de 
aço e a sua construção demorou cerca de 10 meses.

Marina Sequeira

CARLOS SANTOS
JORNALISTA E ESCRITOR COMEÇOU N’A VOZ DE LEÇA

PONTE MÓVEL RECEBE PRÉMIO INTERNACIONAL

ANTÓNIO MENDES - NARRATIVAS
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“ILUSTRE LECEIRO”
JORGE BENTO - O GUARDIÃO DA MEMÓRIA LECEIRA

Cinco anos passaram sobre a morte deste nosso 
amigo, por isso, e demonstrando que não o 
esquecemos dedicamos-lhe a oportunidade que 
nos deram de falar sobre um ilustre leceiro.
JORGE ARMANDO, fi lho de Joaquim dos 
Santos Bento, negociante, e de Clara Oliveira 
dos Santos Bento, casados catolicamente, nesta 
freguesia e nela moradores na rua de Moinho 
de Vento; (antiga Rua de 5 de Outubro) nasceu, 
nesta freguesia de Leça da Palmeira, a 11 de 
Setembro de 1915, e foi solenemente baptizado 
na Igreja Paroquial a 24 de Outubro de 1915, 
pelo abade José Ferreira dos Santos Mondego.
Os pais completaram-lhe o nome: Jorge 
Armando Oliveira dos Santos Bento.
Fez a 1.ª e 2.ª classe no “Colégio Modelar”, de D. 

Maria da Cruz Pires da Rocha, a D. Mariquinhas, 
à Rua José Falcão n.º 444, actualmente Rua 
Direita n.º 342, por onde muitas gerações 
passaram incluindo os meus pais.
Passou depois para a “Escola Pinto de Araújo”, 
ao Arnado, em que repetindo a 2.ª classe, 
completou ao fi m de 3 anos, sob a direcção 
do insigne professor Álvaro António Lucas, a 
4.ª classe (famosa 4,ª classe!), com 18 valores. 
Tinha então 10 anos.
Seguidamente, seus pais quiseram que apurasse 
os seus estudos em português e francês, no 
colégio de D. Cacilda Moreira Alves onde 
aprendeu durante 3 anos incompletos. 
Aos treze anos empregaram-no, no Porto, 
onde trabalhou no escritório, da Agência de 
Navegação e Comércio, até 1973.
Durante uns períodos, poucos, deu aulas de 
desenho, uma vez por semana, no “Colégio de 
Santo António”, da D. Cacildinha, à Rua Direita.
Com apenas 16 primaveras, despertou para a 
sociedade em que estava inserido e fundou, 
com outros rapazes, em 1931, um grupo teatral 
a que deram o nome de “Núcleo Artístico José 
Falcão”, por ter sido criado na rua em que 
moravam os fundadores. Datam desse tempo os 
seus primeiros cenários.
Como determinadas situações não lhe 
agradaram, mudou de rumo, e a partir de 1933 
fundou e dirigiu um conjunto coral que veio a 
denominar-se “Capela de São Miguel”. Durou 33 
anos e correu meio Portugal, abrilhantando, com 
boa polifonia, grandes e pequenas festividades 
religiosas, dela falando vários periódicos.
Jorge Bento era olhado pelos seus cantores 
como um pai ou irmão mais velho, pois não 
sendo fácil concitar em seu favor a simpatia, a 
confi ança e a aquiescência de 25 a 30 homens e 
rapazes, recolhia a sua confi ança e respeito, tanto 
mais que os cantores não recebiam qualquer 
gratifi cação pecuniária.
Em 1933, o avô paterno que ajudara a 
reorganizar a Confraria dos Passos do Senhor, 
esteve retido em casa com prolongada e grave 
enfermidade, manifestando aos netos o desejo 
de ver desfi lar, junto da sua porta, a sua querida 
Procissão dos Passos que naquele ano não sairia 
por difi culdades fi nanceiras.
Jorge Bento e António Jorge Bento, eram dois 
rapazes que tinham o pai para o Brasil, em 
Manaús e, no intervalo dos estudos, gostavam 
de auxiliar a mãe nos trabalhos de casa. Os dois 
irmãos ajudavam à missa e a outras cerimónias, 
na Igreja Paroquial; e, como tinham excelente 
memória auditiva, chegados a casa e entregues 
ao trabalho, repetiam os 
cânticos ouvidos no templo, 
encarregando-se cada qual da 
sua parte quando o trecho era a 
duas vozes.
A mãe rejubilava com tamanhas 
qualidades dos fi lhos!
Foi então que conhecedores do 
desejo do avô, Jorge Bento e o 
irmão António, foram pedir a 
um tio, juiz da dita confraria, 
naquele ano, para que fi zesse 
sair a procissão, pois eles com 
os primos e alguns amigos, 
cantariam o “Miserere” e os 
cânticos próprios do momento, 
evitando assim essa despesa.
Resolvidas algumas outras 
difi culdades naturais, assim se 

fez. E, no sábado, 1 de Abril de 1933, aquele 
punhado de rapazes cantava e encantava na 
Igreja Paroquial, nos exercícios preparatórios 
para a procissão do dia seguinte.
Justifi ca-se desta forma a alegria e satisfação 
com que Jorge Bento dizia que o seu grupo coral 
nasceu das Chagas de Jesus e das Lágrimas 
de Maria. Porém, este agrupamento que fora 
inicialmente de carácter ocasional, pois satisfeito 
o desejo do avô, deveria normalmente dispersar.
Mas não! Nessa altura aparece o sacerdote P.de 
Manuel Francisco Grilo que insiste com Jorge 
Bento para que o grupo continue e, com os seus 
primos reorganize a “Confraria de S. Miguel” 
padroeiro da freguesia e que se realize a sua 
festa que tinha desaparecido havia cerca de um 
século.
Jorge Bento aceita impondo uma só condição: 
a de se mandar fazer uma nova imagem de S. 
Miguel, a que actualmente preside ao respectivo 
altar e que é da autoria de Guilherme Ferreira 
Tedim.  
Em 1935, colabora com o “Rancho Típico da 
Amorosa”, e com a supervisão de Armando Leça, 
conseguiu impor-lhe um certo tradicionalismo, 
de que se estava afastando, e apresentá-lo em 
Lisboa, no “1.º Cortejo Folclórico Português”, 
de 1937. São dessa época os primeiros elementos 
colhidos entre o povo e que viriam a constituir a 
parte principal do “Cancioneiro de Leça” – 1985.
Temos aqui que destacar entre as muitas 
composições musicais o HINO DO LEÇA F.C., 
o hino do nosso Leça!
Em Maio de 1940, começou a iluminar o 
“Livro de Honra da Sociedade Humanitária de 
Matosinhos – Leça, por insistente pedido do 
prof. Manuel da Silva Araújo, fi nalizando-o e 
iniciando um outro.
Em Setembro de 1941 casou com D. Palmira 
do Sacramento Varzim e Silva, e tiveram 
quatro fi lhos: a Cecília, o Miguel, o Manuel e o 
António, vivendo numa casa na Rua Direita que, 
como dizia, era a única da rua que tinha uma 
porta e uma janela, sempre com um aspecto bem 
conservado.
Também colaborou na organização dos “Cortejos 
de Oferendas” em favor do Salão Paroquial, em 
1945, 1953 e 1960, na zona a que pertencia.
Jorge Bento foi uma espécie de assessor do pároco, 
de uma dedicação enorme à paróquia, onde 
foi um exímio colaborador nas obras da igreja, 
nomeadamente das casas dos pobres de Gonçalves 
e de Ródão, do Salão Paroquial e nas iniciativas 
pastorais. (Continua).

Eng.º  Rocha dos Santos
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(continuação)

Por pouco se deixava vencer, mas acendeu-o 
à mesma, porque a esperança nunca morre. 
Esperou e esperou, e por fi m lá surgiu alguém. 
Era um senhor velhinho, que ao chegar ao pé 
da menina, logo disparou: - “ Quem és tu, 
linda menina? Que fazes aqui sozinha? Foste 
tu que acendeste o farol? Para quê? “ –
- “ Calma, “ - disse ela – “ Uma pergunta 
de cada vez! Eu sou fi lha do Sol e da Lua, 
estou aqui para pintar o mundo, e fui eu que 
construi e acendi o farol, para chamar gente 
que me ajudasse. Afi nal, não posso fazer tudo 
sozinha! E tu, quem és? “
- “ Bem, eu sou o Arquitecto. Isso e pedreiro. 
Dá jeito, faço os projectos e trabalho a 
alvenaria, e digo-te já, sem ofensa, que para 
vir mais gente, temos de construir um farol 
maior. “ –
- “Temos? Quer dizer que me ajudas? “ –
- “ Claro que sim! Olhando em meu redor, 
penso que compreendo a tua visão, e pretendo 
participar. “ –
Desta conversa nasceu uma grande amizade, 
da qual se colheram os melhores frutos.
Escolheram um local de rochas fortes, bem 

Ao ver os seus olhos tingidos de lápis-
lazúli, rosto escorrido de lágrimas, um poeta 
apressou-se para junto do farol que o guiara, e 
ali nos penedos talhou versos solitários.
Sem que ele se apercebesse, a serpente 
marinha aproximara-se, sorrateira, dele. 
Assustando-o, silvou: - “ De onde te vem tão 
profunda mágoa, Nobre poeta, que nem o 
temor a mim daqui te afasta? “-
E o poeta contou-lhe o sucedido…
Ainda ele não tinha terminado, já a serpente 
se precipitava terra a dentro, para onde 
estava a menina com o velho caído. Ao vê-
los, a serpente chorou, e com a menina se 
lamentou. Afi nal, agora que pensava nisso, 
sentia saudades das lutas com o velho, da sua 
voz a amaldiçoa-la, e do som do seu martelo 
e cinzel sobre a pedra. Também a serpente 
aprendeu uma lição: dar valor às amizades 
enquanto se as tem.
Disse ela então à menina: - “ Se eu prometer 
tomar bem conta dele, tu prometes continuar 
a pintar, cantar, dançar e brincar por aqui? “
E a linda menina, num pranto, acedeu.
A serpente marinha velou sobre o corpo do 
velhinho até ela própria morrer, e onde jaz o 
seu corpo nasceram frondosas árvores, cujas 
copas pintadas pela menina fazem lembrar 
uma serpente marinha a nadar.
O Pai – Sol e a Mãe – Lua, comovidos, 
resolveram dar aos pintores ainda melhores 
paisagens para pintar, aos poetas melancolia 
para escrever, e aos músicos alegria para 
compor.
A linda menina, essa tornou-se invisível 
para não se apegar tanto a mais ninguém, e 
continua a inspirar quem com ela se cruza. 
Escuta-se a sua alma na Sonata Saudade de 
Óscar da Silva, a sua memória nos livros 
do seu Guardião Jorge Bento. Sente-se o 
seu misticismo no desenho da constelação 
do cisne, composto por cinco capelas locais 
(Santo Amaro na cauda, Espírito Santo no 
corpo, Santana à direita, Santa Catarina à 
esquerda, e S. Clemente das Penhas à cabeça). 
Vê-se o lampejo dos seus olhos no Farol da 
Boa Nova, a sua mágoa ali ao lado, nos versos 
de António Nobre, cravados no penedo. 
Respira-se o seu perfume entre o arvoredo 
das Quintas da Conceição e Santiago, a sua 
imaginação no Forte de Nossa Senhora das 
Neves, a sua força de vontade no Castelinho 
da praia, que já foi um Miramar. Ao restolhar 
do vento, dança lá na ponta do paredão, ao pé 
do antigo Titã que ainda nos guarda. Rejubila 
na praia, o seu riso ecoa nas rochas, enrolado 
na espuma das ondas. Em qualquer rua, o seu 
canto sussurrado incendeia-nos o íntimo! O 
nome da terra escolhida é Leça da Palmeira! 
O nome da menina, da linda menina, a fi lha do 
Sol e da Lua, que veio à Terra de um castelo 
nas nuvens… Ah! O nome dela, que nos 
arrebata… É MUSA! A MUSA LECEIRA!
Espalhem a nossa lenda!”
Está de parabéns quem o convidou, Dr. 
Luís Soares. Está de parabéns quem o 
lançou nestas andanças, o prof. A. Cunha 
e Silva. Está de parabéns quem o tem 
apoiado, o Dr. Albano Chaves; porque todos 
proporcionaram a um jovem natural de Leça 
da Palmeira a oportunidade de mostrar o que 
sabe e faz, contrariando a ideia daqueles que 
vão buscar gente de fora pagando, e que nada 
nos acrescentam.

Eng.º  Rocha dos Santos

“A MUSA LECEIRA”
visível tanto de terra como de mar, e a menina 
lá pintou um grande farol, que o Arquitecto 
projectou e construiu. Com alguma luz 
refl ectida do olhar dela, acenderam-no, para 
dar a quem quer que visse, a Boa Nova 
daquele lugar mágico e enternecedor.
Para a menina, inspirado nas histórias que 
ela lhe contava, o velho ergueu em pedra um 
castelo igual ao que ela habitara nuvens, e 
chamou-lhe “ das Neves ”, por estas também 
serem brancas.
Aos poucos, o povo foi chegando: Sapateiros 
e costureiras, lavradores e lavadeiras, fi dalgos 
estrangeiros que vinham a ares, escultores, 
poetas, pintores, músicos e escritores, todos 
eles sonhadores. E imaginem só, até foi 
preciso um cronista, para guardar as suas 
memórias! Para eles, o Arquitecto fez casas 
baixinhas, ajardinadas, de branco caiadas e 
portas e janelas verdes.
Entretanto, os viajantes marítimos 
sofriam difi culdades em aportar, devido 
à impetuosidade das águas, portanto, os 
fi dalgos opinaram que era de se construir um 
porto de mar. E foi a partir daí que a situação 
piorou…
A menina pintou o porto, o velhinho 
Arquitecto desenhou-o, mas mal começou 
a obra, deparou-se com três desafi os: O 
primeiro era a sua idade avançada, que já não 
o deixava trabalhar como dantes; o segundo 
era a força do mar, que por vezes, tão altas 
eram as suas ondas, que quase o arrastavam 
para longe; e o terceiro, pior que os outros, 
era algo que veio assombra-lo e atormentá-lo 
enquanto trabalhava.
Vinda das profundezas, gigantesca, terrível, 
dantesca, uma serpente marinha! Despertara 
com a algazarra dos navios e das obras e 
agora acossava os marinheiros e viajantes, e 
ao Arquitecto mais que aos outros. O cheiro 
peçonhento que deitava era nauseabundo e 
empestava o ar. As suas escamas brilhavam 
temíveis entre o verde e o azul enquanto 
rasgava as águas na sua senda de destruição. 
Os gritos lancinantes trespassavam os 
corações de quem os escutava. Nem barcos, 
nem gentes, nem o paredão inacabado 
resistiam a tamanha ira.
Para o velho conseguir terminar o seu 
trabalho, foi necessária a colaboração de 
vários artistas. Aprendeu ele, já idoso, a lição 
de que precisamos todos uns dos outros. 
Primeiro, veio um compositor, que tocou 
uma saudosa sonata para aplacar o mar. De 
seguida os escultores, cedendo a experiência 
de trabalhar a pedra. Depois os engenheiros, 
com uma incrível criação: um gigante de 
ferro, com possantes braços que acarretavam 
toneladas e toneladas de rocha. A este gigante 
de ferro a menina deu vida com o seu pincel, 
e baptizou-o de Titã, para que combatesse as 
investidas da serpente, que gritava aos quatro 
ventos que a deixassem dormir.
Encorajado por tamanhas amizades, o 
Arquitecto conseguiu, enfi m, concluir a sua 
obra, mas pagou o preço último. Caminhou, 
afastando-se, muito velhinho, com o Por do 
Sol às costas, deu uns passos e tombou. A 
menina acorreu-lhe, mas nem ela, nem todos 
os médicos do lugar lhe puderam valer. E 
assim, a menina aprendeu uma importante 
e dolorosa lição: que nada nem ninguém é 
eterno, e o nosso tempo tem de passar… 
Ajoelhou-se junto do seu velho amigo, e dali 
jurou não mais sair…
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E decorre já desde 3 de Outubro o XXIII 
Encontro de Teatro Leça 2009, que 
começou com a apresentação da peça 
“O Auto da Alma” pela CONTACTO - 
Companhia de Teatro Água Corrente, de 
Ovar. Seguiu-se a “6ª Escola de Teatro” 
do GPTL, no dia 10 de Outubro, onde 
os actores de todas as idades puderam 
mostrar tudo o que aprenderam desde 
Maio, em “Fim do Percurso”; “Era Uma 
Vez Um Gato”, pelo TEAGUS – Teatro 
Amador de Gulpilhares (Gaia), no dia 17; 
“O Albergue”, no dia 24, pela Associação 
Recreativa Os Plebeus Avintenses 
(Gaia) e, no próximo dia 31 de Outubro, 
a Companhia Teatral de Ramalde da 
Associação 26 de Janeiro (Porto) apresenta 
“A Gayola”. Dos quatro espectáculos de 
Novembro, dois serão da responsabilidade 
do Grupo anfi trião, que apresentará, no 
dia 7, “Leandro, Rei da Helíria” e no dia 
28, no encerramento do Leça 2009, “No 
Crepúsculo da Vida” da autoria de António 
Paiva, que também encenou. Nos dias 14 
e 21 de Novembro serão apresentadas 
as peças “Morgado de Fafe em Lisboa”, 
pela Nova Comédia Bracarense e “A 
Rua Direita”, pela Sociedade Musical 
1º de Agosto (Coimbrões). Também o 
Leça 2009 homenageia a memória da Mª 
Emília que, tal como diz António Paiva 
na apresentação desta festa do Teatro, 
“continua bem viva, em espírito, em todas 
as nossas actividades”, em especial no 
espectáculo de encerramento, no dia 28 
de Novembro, em cuja peça a malograda 
actriz iria participar. Citando o guião do 
Leça 2009, “Ela, (…), lá onde estiver será 
o nosso principal espectador”.
Está de parabéns o Grupo Paroquial de Teatro, 
que continua a mostrar o mesmo empenho e 
entusiasmo do primeiro dia e já lá vão cerca 
de 61peças representadas ao longo destes 31 
anos de vida do Grupo.

Parabéns!
Marina Sequeira

G. P. T. L. - 31º ANIVERSÁRIO e XXIII LEÇA 2009
MARCADOS PELA SAUDADE

O 31º aniversário do Grupo 
Paroquial de Teatro, celebrado 
como habitualmente no dia 
5 de Outubro, foi desta vez 
marcado pela homenagem 
póstuma à Mª Emília Soares, 
actriz e Secretária da Direcção 
do GPTL, recentemente falecida. 
Foi lembrada ao longo daquele 
dia, primeiro na romagem ao 
seu túmulo, depois através do 
descerramento de uma lápide na 
Galeria Padre Lemos, no Salão 
Paroquial, a “casa” do GPTL e 
na missa das 19horas, que foi 
também pela sua alma. Foi um 
dia um pouco triste para o Grupo, 
mas diz quem conheceu bem a 
Milita, que tiveram que celebrar, 
pois ela não quereria que o dia 
de aniversário fosse passado de 
outra forma.

ROGAI - Lausperene pelas Vocações Sacerdotais chega ao fi m

Organizada pelo Secretariado Diocesano da 
Pastoral das Vocações, começou em Novembro 
de 2008, o projecto “Rogai” – oração contínua 
pelas vocações sacerdotais durante todas as 
horas do dia, durante um ano, em todas as 
Paróquias e Instituições religiosas da Diocese 
do Porto. Porque as vocações são o desafi o 
permanente da Igreja, foi, assim, pedido a cada 

um de nós, individualmente e na vida pastoral 
da nossa Comunidade, que dedicássemos 
algum do nosso tempo a pedir “ao Senhor da 
Messe” a graça de novas vocações.
 No sentido de agilizar a organização deste 
“Lausperene”, a Diocese organizou um 
calendário, que permitiu que a cada Paróquia 
coubesse uma hora de oração por mês, entre 

as 7h e as 22h, sendo os institutos religiosos a 
assegurar as horas da noite. 
A Voz de Leça publicou, desde o início, o 
calendário de cada mês, dando especial relevo 
às horas em que coube à nossa Paróquia 
cumprir a hora de oração mês após mês, 
além de ter sempre sido anunciada essa hora 
em todas as celebrações da semana que a 
antecedia. 
Leça da Palmeira cumpriu a sua parte nesta 
“cadeia de oração”, mas a afl uência de fi éis 
nunca foi assinalável, sobretudo por parte de 
quem está mais envolvido nas actividades 
Paroquiais – nomeadamente as mais de duas 
dezenas de Grupos. Na esmagadora maioria 
das “horas de oração” de Leça estiveram 
sempre as mesmas (poucas) pessoas. Bastaram 
para cumprir o que pretendia com este 
“Lausperene” – que houvesse sempre alguém 
em oração a todas as horas do dia, portanto, 
uma pessoa apenas era sufi ciente – mas ‘faltou’ 
muita gente que não falha eventos com maior 
visibilidade.
De lamentar.

Marina Sequeira
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Informações

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

Paróquias Sábado Domingo

Horário das Missas
na Vigararia de Matosinhos

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

16h30*

18h30
17h00
16h30

19h30
18h30
18h00

19h30
18h00
19h00

19h00
17h00
19h30

16h30*

17h30

17h30

21h00

21h00

19h00
21h00
19h00
19h00

19h00

8h00

9h30
8h30
8h00
8h30

8h30

8h15

8h00

9h30

9h00

9h30
9h00

9h30

10h30

10h45**

10h00
11h00
10h30

10h30

10h00

10h00

10h00

11h00

12h00**

11h30

11h30

12h00

12h00
11h00

11h00*

11h30

11h00

11h00
11h00
11h30

18h30

19h00

19h30

19h00

19h00

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2009 – Paróquia de Leça da Palmeira 
 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 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.

INFORMAÇÕES SOBRE AS ACTIVIDADES PAROQUIAIS

Visite-nos na
Internet em:

www.avozdeleca.blogspot.com

Farmácias
de

Serviço
Outubro Dia Novembro

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

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

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

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

CUNHA

F. SILVA

MODERNA

FALCÃO

FARIA

LOPES

GRAMACHO

R.PEREIRA

SAÚDE

PARQUE

MORAIS

BELEZA

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
Outubro

Novembro
Dezembro

Dias
Dia 27
Dia 24
Dia 22

1º Domingo
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
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

Leia e Assine
A Voz

de Leça

Vigília de Orações pelas
Vocações - Outubro
Paróquias

Araújo
Custóias
Guifões
Lavra

Leça da Palmeira
Leça do Balio
Matosinhos

Padrão da Légua
Perafi ta

Santa Cruz do Bispo
São Mamede Infesta

Senhora da Hora

30/10
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 - 15:00
15:00- 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
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CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Tema do 44.º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais 2010
Foi divulgado, há dias, o tema do 44.º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais 2010: “O 
sacerdote e a pastoral no mundo digital; os novos 
meios ao serviço da Palavra”. Pode ler-se no 
comunicado que a tarefa principal do sacerdote 
consiste em anunciar a Palavra de Deus que 
se fez carne, homem, historia, tornando-se 
desta maneira sinal daquela comunhão que 
Deus realiza com o homem. A efi cácia deste 
ministério exige portanto que o sacerdote viva 
uma relação intima com Deus, enraizada num 
amor profundo e num conhecimento vivo 
da Sagrada Escritura, testemunha, em forma 
escrita da Palavra de Deus. A mensagem 
para o 44.º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais convida de maneira particular os 
padres, durante este ano sacerdotal, e depois da 
celebração da XII Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, a considerar os novos 
media com um possível grande recurso para o 
seu ministério ao serviço da Palavra. 

Congresso mundial de médicos católicos 
será em Lourdes 
A Federação Internacional de Associações 
de Médicos Católicos (FIAMC) anunciou a 
realização, do seu 23.º Congresso Mundial, de 
6 a 9 de Maio de 2010, em Lourdes, França.
Com o auspício do Pontifício Conselho para a 
Pastoral da Saúde, este Congresso-peregrinação 
terá como tema “Nossa fé de médicos”.
Na sessão de abertura participarão o Presidente 
da FIAMC, Dr. José María Simón Castellví; 
o Presidente do Pontifício Conselho para a 
Pastoral da Saúde, D. Zygmunt Zimowski; D. 
Jacques Perrier, Bispo de Tarbes e Lourdes; 
Cardeal D. Luís Martínez Sistach, Arcebispo 
de Barcelona; e D. Guyard, Bispo de Havre, 
responsável pela Pastoral da Saúde da França,.
Haverá quatro sessões de trabalho: “Os 
médicos católicos e a Igreja”, “Pais e milagres”, 
“O médico, imagem do Espírito Santo”, “A 

maternidade, uma prioridade para a Igreja”, “O 
amparo da vida humana, a fecundação in vitro, 
e os procedimentos relacionados desde o ponto 
de vista católico”. 

Brasil: Semana Nacional da Vida e Dia do 
Nascituro
A Igreja Católica no Brasil realizou, entre os 
dias 1 e 7 de Outubro, a Semana Nacional 
da Vida, cujo objectivo é celebrar a vida da 
pessoa humana, desde a sua concepção até a 
morte natural. O projecto desta Semana, que 
foi instituído pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil em 2005, é coordenado pela 
Comissão Episcopal para a Vida e Família e 
pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar. 
No dia 8 de Outubro, a Igreja celebra o Dia 
do Nascituro. O objectivo é dar destaque à 
importância do nascituro como ser humano já 
concebido que se encontra no ventre materno e 
que goza do direito à vida.

Dublin recebe 50.° Congresso Eucarístico 
Internacional
O 50.º Congresso Eucarístico Internacional 
será realizado em Dublin, Irlanda, de 10 a 17 
de Junho de 2012, com o tema: “The Eucharist: 
Communion with Christ and with one another” 
(A Eucaristia: Comunhão com Cristo e entre 
nós). Como informa o Pontifício Comité para 
os Congressos Eucarísticos Internacionais, 
o Papa aprovou a data e o tema. O tema tem 
inspiração directa no número 7 da constituição 
conciliar “Lumen Gentium”. O Presidente de 
direito é o Arcebispo D. Diarmuid Martin; o 
Secretário é o Rev. Kevin Doran, o Consultor 
da Congregação para a Educação Católica 
e secretário geral do Serviço Europeu das 
Vocações. 

Vida da Igreja Católica no Egipto
O Bento XVI elevou à dignidade episcopal o 
P. Adel Zaki, OFM, pároco da igreja “Virgem 
do Carmelo” de Boulac no Cairo. Será Vigário 
Apostólico de Alexandria da comunidade latina 
no Egipto. O Bispo eleito nasceu na cidade de 
Luxor em 1947 e foi ordenado sacerdote em 
1972. Foi secretário-geral da Assembleia da 
Hierarquia Católica do Egipto. 

Bento XVI convoca Sínodo do Médio 
Oriente 2010
No passado dia 19 de Setembro, Bento XVI 
anunciou a convocação do Sínodo do Médio 

Oriente a realizar de 10 a 24 de Outubro de 
2010, com o tema central “A Igreja Católica 
no Oriente Médio: comunhão e testemunho. 
‘A multidão dos que haviam acreditado era 
um só coração e uma só alma’ (Actos 4, 
32)”. Realizar-se-á na Cidade do Vaticano. 
O Papa afi rmou, ao anunciar a sua decisão 
de convocar este Sínodo, que “falando de 
paz, o pensamento se dirige, em primeiro 
lugar, às regiões do Médio Oriente”.
Na primeira reunião de preparação desta 
assembleia sinodal participam os Cardeais 
da Cúria Romana D. Ivan Dias, D. Walter 
Kasper, D. Jean-Louis Tauran e D.Leonardo 
Sandri, e os Patriarcas Orientais D. 
Nasrallah Pierre Sfeir, D. Emmanuel III 
Delly, D. Antonios Naguib, D. Gregorios 
III Laham, D. Nerses Bedros XIX, D. 
Tarmouni e D. Fouad Twal. O Patriarca 
D. Ignace Youssif III Younan designou 
um representante. A preparação contará 
ainda com Arcebispo D. Ramzi Garmou, 
Presidente da Conferência Episcopal 
Iraniana, e o Bispo D. Luigi Padovese, 
Presidente da Conferência Episcopal da 
Turquia, e alguns especialistas.
O tema do Sínodo do Médio Oriente 
foi escolhido pessoalmente por Bento 
XVI, depois de ter ouvido as sugestões 
recolhidas pela Secretaria Geral. Pretende 
o Papa que, antes de mais, haja uma séria 
refl exão sobre a comunhão e o testemunho 
que a Igreja está chamada a oferecer no 
contexto particular do Oriente Médio. 
Nesta assembleia sinodal haverá delegados 
ecuménicos de outras igrejas e confi ssões 
cristãs, estando em estudo que tipo de 
participação pode haver de muçulmanos e 
judeus. O Sínodo não é ‘contra’ ninguém, 
mas um espaço de diálogo que busca a 
comunhão e a paz, na justiça e na verdade. 
Nesta fase, os esforços concentram-se na 
redacção das “Orientações” (Lineamenta), 
um primeiro documento que enunciará os 
temas do Sínodo. As igrejas locais, por 
sua vez, oferecerão as suas respostas e 
comentários e, com estes, será redigido o 
“Instrumento de Trabalho” (Instrumentum 
laboris), que apresenta os temas precisos 
do Sínodo e que deverá ser publicado pela 
Páscoa de 2010.

AG / in “Voz Portucalense”

Desta vez, esta crónica é dedicada ao Coro do Espírito Santo, de 
que faço parte, que é o Coro “residente” da missa das 12 horas 
de domingo e que, ofi cialmente, tem 42 anos de vida, (apesar de, 
segundo quem sabe melhor do que eu, ter muitos mais…).
Para mantermos o nível de desempenho que nos caracteriza, com 
a interpretação de obras a várias vozes em todos os momentos da 
celebração eucarística, precisamos de mais gente. Esta escassez que 
agora se verifi ca, (se houve alturas em que a nossa sala de ensaios 
era pequena para tanta gente, agora todos se podem sentar e chega 
a haver lugares vazios…), pode ser passageira e ter a ver com o 
recomeçar após as “férias” de três meses, causadas pela supressão da 
“nossa” missa em Julho, Agosto e Setembro, mas também pode não 
ser – e aí teremos problema, mesmo!

Assim, aqui deixo um apelo/convite a quem tenha jeito para cantar e se queira juntar a nós – os ensaios são à quinta-feira, na chamada 
“antiga casa” do Sr. Luís, às 21.30. Boa Música!

CORO DO ESPÍRITO SANTO



10

AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Setembro

Alfredo Silva Ventura
José Lima de Faria

15€
10€

Palavras Cruzadas - N.º 247
Por José Soares

Horizontais: 1 - Detrator; mau uso. 
2-Viajar por mar. 3 -Bromo (s.q.); 
cortar rente; ástato (s.q.). 4 - Rente; 
escarnecer; a mulher de quem se fala. 
5 - Amarrei; as regiões superiores da 
atmosfera. 6 - Assemelhar-se a. 7 - 
Faço ligação de; idónea. 8 - Planta 
da família das teáceas; membro das 
aves; antiga porcelana do oriente. 
9 - Porco; Advertência; sorri. 10 
- Asbesto de fi bra fi na e sedosa. 
11Severidade; local com vegetação 
nos desertos.
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Verticais: 1 -Variedade de equídeo 
africano; o que representa no teatro. 
2- Porção de fazenda que sobra de uma 
peça. 3 - Índio (s.q.); substância escura 
que certos moluscos produzem e lançam 
na água para nela se dissimularem, e que 
é empregada em pintura; prata (s.q.). 4 - 
Família; partícula electricamente activa 
derivada de um átomo por perda de 
electrões; patrão. 5 - Criar ovos; fazer 
concordar. 6 - Doença cerebral que se 
manifesta por convulsões e perda dos 
sentidos. 7 - Escrava egípcia de Abraão; 
burro. 8 - Botequim; letra grega; base 
aérea portuguesa. 9 - Cidade da Caldeia, 
pátria de Abraão; distância que se vence 
sem parar; ósmio (s.q.). 10 - Pôr alerta. 
11 - Fazer escolha; de outro modo.

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

Também se receberam muitas peças de roupa 
e tudo isto será distribuido pelos pobres 
conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade

491,34€
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ajude a 
Voz de 
Leça

Torne-se 
Assinante

Donativos - Setembro
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Baptismos: Dia 5 Beatriz Maria Lopes fi lha 
de Sérgio Alexandre Lopes e Sónia Silva 
Costa. Gonçalo Silva Caçao fi lho de José 
Alexandre Cação e de Alda Afonso. Francisca 
Ramalho fi lha de Hugo Miguel da Silva e de 
Cátia Ramalho. Beatriz Viana Patela e Maria 
Viana Patela fi lhas de Pedro José Patela e de 
Sónia Viana. Dia 6 Carlos Leite Gomes fi lho 
de Carlos Gomes e de Paula Gomes. Beatriz 
Santos Barbosa fi lha de António Barbosa e de 
Filomena Barbosa. Giovanny Jacome fi lho 
de Anibal Jacome e de Maricela Perez. Dia 
12 Diogo Filipe Carvalho fi lho de Paulo José 
Carvalho e de Marta Ferreira. Maria Santos 
Silva fi lha de João Pedro Silva e de Catarina 
Correia. Dia 13 Estrela Ribeiro Rosa fi lha de 

Em certa ocasião, alguém perguntou a Thomas 
Edison (1847 – 1931) como se sentia depois de 
ter fracassado incontáveis vezes na tentativa de 
fabricar uma lâmpada. Edison, que foi autor 
de mais de 1200 inventos e “transformou” 
este nosso mundo ao aperfeiçoar as 
primeiras lâmpadas eléctricas de fi lamento 
incandescente, terá respondido mais ou menos 
o seguinte: «Eu nunca fracassei, muito pelo 
contrário. Consegui descobrir, com grande 
êxito, milhares de procedimentos de como não 
fabricar uma lâmpada».
Será uma lenda esta resposta? Não sei. No 
entanto, é um exemplo de uma resposta dada 
por alguém certamente optimista. E, segundo 
consta, Edison era um homem vivamente 
optimista. Se não fosse assim, teria desistido 
nos primeiros ensaios para criar novos 
inventos. Ser inventor não é nem nunca foi um 
ofício fácil. É preciso ter uma vontade forte, 
uma persistência de aço, uma “teimosia” cheia 
de esperança. Edison arriscou muitas vezes – e 
muitas vezes fracassou. Contudo, não deixou 
que a tentação do desânimo tivesse a última 

Helder Rosa e de Andreia Ribeiro. Dia 17 
David Magalhães Topa fi lho de Paulo Topa 
e de Raquel Magalhães. Dia 19 José Pedro 
Espassadim fi lho de Luís Espadassim e de 
Cristina Espadassim. Dia 20 Maria João Dias 
e João Pedro Dias fi lhos de Paulo Alexandre 
Dias e de Clarine Moura. Tomás Fernandes 
fi lho de João Fernandes e de Tânia da Silva. 
Erica Parracho Oliveira fi lha de Júlio Oliveira 
e de Maria Almeirinda Oliveira. José Paulo 
Ribeiro fi lho de Paulo Sérgio Ribeiro e de 
Carla Ribeiro. Diogo Filipe Ribeiro fi lho de 
Paulo Sérgio Ribeiro e de Carla Ribeiro. 

Casamentos: Dia 12 Paulo José Ribeiro de 
Carvalho e Marta Alexandra Oliveira. Dia 

palavra. Aprendeu com os seus fracassos e, de 
tanto começar e recomeçar, fez descobertas que 
ainda hoje nos são úteis.
O optimismo não é uma atitude ingénua e 
pouco realista, como muitos nos querem fazer 
acreditar. O optimismo também se manifesta 
nas derrotas e nos fracassos. Uma pessoa 
optimista sabe que a vida não é somente êxito, 
não é um mar de rosas. Sabe que a vitória não 
virá sozinha ou com pouco esforço. E sabe 
que tem de aceitar os inevitáveis fracassos e 
procurar aprender com eles, condição sine qua 
non para não se afundar no desânimo. Só não 
fracassa quem nunca faz nada.
Por outro lado, há uma faceta das derrotas que 
é importantíssima na nossa vida e da qual nos 
esquecemos com frequência. Os fracassos 
levam-nos pela mão ao conhecimento próprio. 
É muito difícil conhecermo-nos a nós mesmos, 
entre outros motivos porque nunca somos 
imparciais nesse conhecimento. Já dizia a 
inscrição esculpida no dintel do templo de 
Delfos, na Antiga Grécia: “Conhece-te a ti 
mesmo”. E apresentava esta máxima como o 

20 Filipe Carlos Magalhães Barros Rocha 
dos Santos e Raquel Marina Almeida Pereira.

Óbitos: Dia 2 Manuel Fernando Almeida 
dos Santos Dia 3 Maria dos Santos Gomes 
Marques. Mário de Pinto Justino. Dia 5 
Luana Alexandra Ferreira Mota. Dia 20 
Maria Otilia Vieira da Silva. Dia 21 Manuel 
Pinto Monteiro. Dia 22 Maria Elvira. Dia 30 
António Luís Silva Machado. Maria Amélia 
Moreira Pinto de Oliveira.

Bodas de Ouro: Dia 19 José António 
Fernandes e Florinda Pereira Fernandes.

princípio da verdadeira sabedoria. É mais fácil 
conhecer o modo de ser dos outros e aquilo 
que nos rodeia. Pelo contrário, o conhecimento 
próprio é uma tarefa árdua e sujeita a muitas 
difi culdades.
Como dizia alguém, os fracassos permitem-
nos recuperar o sentido da realidade. Colocam-
nos no lugar contingente que nos corresponde. 
Cada um de nós não é o centro do Universo, por 
muito que nos custe reconhecer esta verdade. 
Aqui, nesta Terra que agora pisamos, estamos 
de passagem, como todos  os outros que por 
cá passaram. 
Os fracassos ajudam-nos a reconhecer e aceitar 
as nossas próprias limitações, rindo-nos um 
pouco de nós próprios – maravilhoso remédio 
que mantém a nossa saúde mental. Só os loucos 
não sabem rir-se de si mesmos. Os fracassos 
evitam-nos o desgosto de descobrir um dia, 
quando nos apresentarmos diante de Deus tal 
como somos, que a imagem que forjamos de 
nós próprios não corresponde quase nada à 
realidade.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria
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Recuperar o sentido da realidade

Não se pode dizer que a gastronomia de Leça 
está mais pobre com a morte do Sr. António “das 
Francesinhas”, porque na Travessa da Agra, as 
melhores “francesinhas” das redondezas vão 
continuar a ser confeccionadas pela esposa e pela 
fi lha do Sr. António. A sua ausência física será 
sempre sentida por quantos com ele conviveram 
por via das famosas sanduíches, mas o molho 
que criou, que torna as “suas” francesinhas uma 
delícia, perdurará em sua memória.

A Voz de Leça apresenta sentidos pêsames à 
família

“Francesinha” sem Autor
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Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos

com base e capitel e mais duas embebidas no frontispício, 
em cantaria à vista.
O chão, talhado a granito, em sepulturas, outrora muradas, 
e onde jazem as cinzas de muitos dos nossos antepassados; 
com tampos em macacauba e pau cetim.
O tecto das naves, em castanho velho encerado, com 
ornatos em talha dourada. Tem setenta e cinco caixotões na 
nave central e quarenta e cinco em cada uma das laterais. 
Estes, caixotões foram colocados em 1735 e copiados pelos 
então existentes no tecto da capela-mor.
A iluminação natural faz-se por janelas rasgadas nas 
paredes, das quais por obra mandada fazer a expensas de 
D. Adelina Leite Nogueira Pinto Domingos de Oliveira, 
foram retiradas as grossas grades de ferro e substituídas por 
singelos vitrais artísticos.
Neste percurso em direcção ao altar-mor, associámo-lo à 
caminhada ou à preparação em direcção à zona principal do 
culto encontrámos, diversos altares:
À nossa direita, o Retábulo do Senhor Morto, apresenta 
a curiosidade de a mesa do altar ser um mostrador 
rectangular de linhas simples, onde jaz a belíssima 
escultura articulada do Senhor Morto (século XIX) que 
era exposta no passo do Calvário ao terminar a Procissão 
dos Passos.
O retábulo tem ao centro uma imagem da Senhora do 
Rosário e aos lados as de São José e a de S. João Baptista. 
Duas esculturas do século XVII, provenientes da Capela de 
Sant’Ana.
Do lado esquerdo o Retábulo das Almas ou da Senhora do 
Carmo, bastante trabalhado nas colunas e entablamentos, é 
uma obra do século XIX com características maneiristas.
A este retábulo preside uma belíssima escultura do século 
XX, da autoria de José Ferreira Tedim.

Depois da descrição da Igreja Matriz de Leça da Palmeira 
pelo seu exterior passamos ao interior, começando por 
apreciar o belo guarda-vento, em madeira de riga encerada.
Sobre o guarda-vento existe o coro que em tempos teve 
arcos e abóbada, sofrendo obras de modifi cação em 1873, a 
fi m de dar passagem da torre Sul para a Norte, uma vez que 
esta não pode ter escadas de acesso devido aos dois grandes 
pesos graníticos das respectivas cordas do relógio.
Interiormente encontramos um templo de três naves, com 
cinco arcos de cada lado, sobre quatro colunas em cantaria 

Nas laterais estão as esculturas de São Bento e São Brás.
Mais à frente, do lado direito o Retábulo do Senhor dos 
Passos.
Preside a este retábulo a realística imagem do Senhor dos 
Passos que sai na majestosa procissão que anualmente 
percorre as ruas de Leça da Palmeira debaixo de elevado 
respeito e devoção.
Trata-se de uma imagem com o corpo bem modelado, 
não é uma imagem de roca.
Em mísulas laterais estão duas imagens, o Senhor preso a 
coluna e “Ecce Homo”.
Do lado oposto, o Retábulo do Coração de Jesus, na 
capela que actualmente lhe é dedicada, mas outrora já o 
foi a S. José, a Santa Quitéria e também a S. Lourenço.
Salienta-se deste retábulo ensamblado em 1906, mas 
sendo uma peça do barroco a escultura do Santíssimo 
Coração de Jesus, em tamanho natural, da autoria do 
mestre Francisco Couceiro, e oferecida por D. Adelaide 
Leite Nogueira Pinto.
Nos nichos laterais a Rainha Santa Isabel feita por 
Teixeira Lopes e o Beato Nuno Álvares Pereira.
Lateralmente ao frontispício da capela-mor temos 
do lado esquerdo o Retábulo de São Miguel, onde 
encontramos a imagem do padroeiro da freguesia numa 
escultura que constitui uma verdadeira obra prima do 
mestre Guilherme Tedim, encomendada pela respectiva 
confraria em 1933. No mesmo altar, lateralmente temos 
Santo António e São João de Brito.
Do lado direito o Retábulo de Nossa Senhora de Fátima, 
onde ao centro temos a imagem da Senhora de Fátima 
esculpida por mestre Guilherme Tedim apresenta uma 
candura e transmite uma bondade das suas feições faciais 
que tocam o coração de quem a observa.
 No mesmo altar temos Santa Lúzia, advogada dos olhos, 
e o Mártir São Sebastião oriundo da respectiva capela 
que fi cava do outro lado da rua. Já sobre o altar duas 
imagens, mais recentes, dos Beatos Francisco e Jacinta.
Prosseguindo o nosso caminho chegamos à Capela-Mor, 
com o seu retábulo, muito antigo, construído em madeira 
e profusa talha dourada.
Ao centro deste retábulo um trono maravilhoso, muito 
bem concebido e executado, lateralmente temos as 
imagens de Santa Apolónia, advogada das dores de 
dentes, Santiago e São João Evangelista oriundo da 
Capela do Corpo Santo. Esta Capela-Mor tem lambrim 
em azulejo.
À entrada da Capela-Mor está a imagem da Senhora da 
Conceição, proveniente do Convento Franciscano da 
Quinta da Conceição e que será oportunamente objecto 
de uma referência própria.
Na sacristia destacamos, numa moldura a “autêntica” 
(certidão da relíquia) do Santo Lenho e a respectiva 
cruz-relicário que costuma ser levada sob o palio nas 
Procissões dos Passos do Senhor.
À saída o baptistério fechado por umas grades em ferro 
forjado com um interessante e pormenorizado trabalho. 
No seu interior para além da Pia Baptismal, uma imagem 
de Santa Isabel, prima de Santíssima Virgem.
Vê-se assim que vale a pena entrar e observar a nossa 
igreja com atenção, por isso aproveitem porque se trata 
de uma das poucas igrejas frequentemente abertas.

Antropológica


