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Nesta edição é recordado, de forma especial, o 
Padre Alcino Vieira dos Santos, antigo Pároco 
de Leça e fundador deste Jornal, a propósito do 
aniversário do seu falecimento. Lembrá-lo traz-me 
sempre à memória uma preparação para a Páscoa, 
na minha infância, em que o Padre Alcino explicou 
de uma forma que não mais esqueci, o verdadeiro 
sentido da Páscoa na vida dos cristãos. Falava para 
crianças e perante o nosso ‘nervoso miudinho’ 
antes da confi ssão, questionou todos e cada um 
sobre as limpezas especiais que, nesta época, era 
costume fazer-se nas casas e ali comparou o nosso 
‘coraçãozinho’ infantil com a ‘casa’ que era preciso 
também ‘limpar’ das coisas menos boas. Foi uma 
forma tão simples, mas tão exacta de explicar o 
verdadeiro sentido da Páscoa, a que vivemos – se não 
houver Páscoa dentro de cada um, de nada servirão 
os rituais.
E porque recordamos o fundador d’ A Voz de Leça, 
não podemos deixar de refl ectir sobre o actual 
momento, fazendo com que seja tema deste editorial, 
pela segunda vez consecutiva. 
Este jornal vive uma situação difícil em termos de 
sustentabilidade económica e, pela primeira vez em 
mais de vinte anos, a hipótese ‘suspensão’ paira no 
nosso horizonte. Dar lucro nunca foi objectivo e 
sempre se tentou evitar a publicidade como forma 
de sobrevivência, apenas aderimos à chamada 
‘publicidade institucional’  – duas vezes por ano, 
(pelo Senhor de Matosinhos e pelo Natal), a Câmara 
Municipal patrocina a publicação do respectivo 
cartaz ofi cial, na última página. 
Há cerca de 25 anos, a publicação d’ A Voz de Leça 
esteve suspensa por falta de equipa redactorial – hoje, 
a falta é tão fundamental como essa, mas bem mais 
complicada de suprir, especialmente nos tempos de 
crise que vivemos. O preço a que é vendido, avulso, 
é de apenas €0,50, mas vende-se pouco e há muitas 
assinaturas mensais de apenas €5. Poder-se-á dizer 
que pagar esse valor anualmente é melhor que nada. 
É verdade, mas é tão pouco! 
Se não quisermos ver extinguir-se o Jornal mais 
antigo da Diocese do Porto, todos temos que ajudar 
A Voz de Leça – nós, Paroquianos  Leceiros, que 
o fazemos há anos mas que também pagamos 
assinatura anual e todos vós, também Paroquianos, 
também Leceiros.
Temos que manter acesa esta luz, para que haja 
futuro para A Voz de Leça!

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA

www.avozdeleca.blogspot.com - vleca@sapo.pt - avozdeleca@gmail.com
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

A Nossa Páscoa é Cristo
1. PÁSCOA,  SIGNIFICA  “PASSAGEM”

Páscoa é uma palavra que signifi ca “passagem.”. 
Foi assim que as primeiras gerações  cristãs  
entenderam  a  Páscoa,  como  a  “passagem 
“  de  Cristo,  da  morte  à  vida.,  e  que  nos  
convida  a  nós também, a  “passar”  duma  vida  
gasta  a  uma  vida  renovada.

Por isso, a Páscoa, não é apenas uma  festa  
litúrgica. A ressurreição de Cristo,  celebra-se  
sobretudo  na  nossa  vida,  passando  a  uma  vida  
mais  renovada. As  narrações  das  aparições  
no  evangelho, insistem  precisamente,  nessa 
transformação  que  se  produz  ao  encontrar-se  
com  o  Ressuscitado.

Esses  homens  aferrolhados  dentro  de  
casa,  depois  da  morte  do  Mestre,  fazem  
a  passagem  da  angústia  á  paz,  do  medo  à  
alegria, da  cobardia  ao  anúncio  valente  do  
evangelho.

E  qual  é  a  “passagem “ que  nos  precisamos  
de  fazer?  Que  direcção  deve  tomar  a  
mudança  pascal  nas  nossas  vidas?,  A  uns,  
será  pedido, passarem  duma  vida  dispersa, 
a  uma  vida  mais  coerente; passarem  duma  
atitude  passiva  a  uma  atitude  mais  dinâmica  

e  criativa. Para outros, será, a passagem 
duma  pessoa  agressiva a  uma  atitude  mais  
acolhedora,  duma  pessoa  confl ituosa,   a  
uma  atitude  mais  tolerante.  Para alguém, 
Páscoa,  pode  ser,   um  apelo  a  passar  de  
individualista  a  generoso  e  solidário,   de  
antipático  a  mais  amável.

Dum  modo  ou  doutro,  a  todos  nós, a  Páscoa  
faz-nos  este  pedido: renovar  a  nossa atitude  
perante  Deus. Passar do medo  à confi ança,  da  
fuga  à  entrega,  da  distracção  à  concentração  
e  ao  encontro  com  Deus  na  oração.
Celebrar  a  Páscoa,  é  viver  em  nós,   um  
processo  de  renovação

2. VIVER,  RESSUSCITANDO

Nós,  os  cristãos,  ao  falarmos  de “ 
ressurreição, “com  frequência  falamos da  
nossa  própria  ressurreição,  logo  a  seguir  à  
nossa  morte.Mas  esquecemo-nos  que  esta  
ressurreição  de  Cristo,  é  ao  mesmo  tempo  
o  ponto  de  partida,  para  vivermos  desde  já, 
duma  maneira  nova,  e  com  um  renovado  
dinamismo.
 Quem  entendeu   o  que  signifi ca  a  
ressurreição  do  Senhor,  sente-se  impelido  a  
viver  já  nesta  vida  a entrar  num  processo  de  

ressurreição,morrendo  para  tudo  o que  nos  
desumaniza.

Não  podemos  esquecer  que  o  pecado, não  
é  apenas  ofensa  a Deus. É  uma  atitude  
que  vai  minando  em nós  o  amor, apaga  a  
alegria  interior  e  mina  a  nossa  dignidade  
humana. Por  isso,  viver  “ressuscitando”, é  
fazer  crescer  em  nós  a  vida,  libertarmo-
nos  do  egoísmo  estéril,  e  iluminar  a  nossa  
existência  com  uma  nova  luz.

O  primeiro  sinal  desta  vida  renovada é  a  
alegria. A  alegria  que  sentiram  os  discípulos  
“ao  verem  o  Senhor”.  Uma  alegria  que  não  
brota  do  prazer das  coisas  que  possuímos.  
É  uma  alegria  diferente, porque  brota  de  
dentro  de  nós,  e  que  tem  a  sua  origem  
na  confi ança total  num  Deus  que  nos  ama,  
como  se  mais  ninguém  existisse.

Páscoa  é  um  convite  a  vivermos  num “ 
estado  de  festa”,  mesmo  no  meio do combate  
que  é  a  vida. Termino  com  as  palavras  dum  
grande  cristão  do  século  V: “ Se  desejas  
curar  as  feridas, Ele  é  o  médico;  se  estás  
sedento, Ele  é  a  fonte;  se  necessitas  de  
ajuda, Ele  é  a   força;  se  estás  faminto  Ele  
é  alimento.”
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Aos 56 anos, A Voz de Leça Precisa de Ajuda de Todos

As Memórias de Março em Leça da Palmeira

António Ferreira Gomes disse, em 1953, 
“Por ele a freguesia manifestará as 
suas aspirações e anseios, dirá das suas 
iniciativas e realizações. Este Boletim será 
a consciência da Paróquia de Leça, posta 
em letra de forma.”. 
Como sempre aconteceu ao longo deste mais 
de meio século de vida do jornal, a Equipa 
que tem hoje a seu cargo a responsabilidade 
de assumir os destinos d’ A Voz de Leça 

primeira há 56 anos (Março de 1953) e a 
segunda há 13 (27 de Março de 1996). 
Quem, de entre os leitores de “A Voz de 
Leça”, leceiros ou não, poderá esquecer 
(ou desconhecer – os mais jovens) a fi gura 
impar do Reverendo Padre Alcino Vieira 
dos Santos, que foi em Leça da Palmeira o 
dedicado pastor de almas durante 33 anos?
Foi ele que imaginou e fundou este nosso 
Jornal como um padrão de comunicação e 
diálogo, entre o pároco e o paroquianos e 
destes entre si, pois no Jornal sempre houve 
espaços quer de informação noticiosa, local 
ou outra, quer de cultura religiosa, moral e 
cívica. 
O Reverendo Padre Fernando Cardoso de 
Lemos, Pároco de Leça da Palmeira desde há 

procura ter constantemente presentes 
aquelas palavras do Sr. Bispo, na certeza de 
que tudo faz para manter viva a chama deste 
Jornal. 
No entanto, nas comemorações deste 
aniversário, enquanto seus responsáveis, não 
podemos deixar de assumir que, como em 
todos os aspectos de uma sociedade em crise, 
também A Voz de Leça passa por grandes 
difi culdades económicas. Hoje, se o Jornal 
se tem mantido, muito se deve ao empenho 
pessoal do nosso Pároco e Director, Padre 
Fernando Cardoso  de Lemos, que nunca 
deixou apagar esta luz, (…).
Apelamos pois aqui, perante a Comunidade 
Paroquial, à ajuda de todos, num esforço 
comum para manter vivo o nosso Jornal ‘A 
Voz de Leça’: precisamos de mais assinantes 
e que mais jornais sejam vendidos à porta 
da Igreja, (...). Precisamos que todos 
contribuam de uma forma efectiva. Só 
assim poderemos continuar a ser “o eco 
permanente do marulhar profundo e vário 
da vida Paroquial”. (…)”

A Equipa Redactorial

30 anos e, por inerência, Director de ”A Voz 
de Leça”, com uma equipa de paroquianos 
redactores e colaboradores, tem continuado 
dedicadamente a edição e publicação deste 
mensário paroquial.
Em 23 de Março último, em Missa de 
Acção de Graças, foram postas sobre o 
altar do Senhor as duas grandes intenções – 
a Fundação do Jornal e a Memória do seu 
Fundador.
Fica, porém ao “cuidado de todos os 
paroquianos” a responsabilidade da 
manutenção do seu Jornal “A VOZ DE 
LEÇA”!...  

Filipe Pacheco

A VOZ DE LEÇA entrou já no seu 57º ano de 
vida, que celebrámos no dia 22 de Março, 
com a alegria própria de um aniversário.
Mas o futuro não se afi gura muito risonho 
para esta publicação que é o Jornal mais 
antigo da Diocese do Porto. Por isto aqui 
reiteramos o apelo feito à comunidade 
presente na missa de aniversário:
“(…) somos todos responsáveis, enquanto 
Paroquianos, por preservar esta “Voz”. D. 

Como sabemos, Leça da Palmeira tem um 
Jornal Paroquial – “A Voz de Leça”. Na 
“vida” dum jornal há por vezes efemérides 
de tal signifi cado que é quase pecaminoso 
votá-las ao olvido; são acontecimentos, 
circunstâncias, épocas que marcam 
profundamente o decurso da sua existência.
“A Voz de Leça”, na sua condição de 
Jornal de reduzida tiragem, humilde mas 
não de menor dignidade no circuito da 
comunicação social (regional e paroquial), 
tem também, entre as muitas motivações 
para a sua actividade, dois acontecimentos 
tão ambivalentes quanto inesquecíveis: - a 
sua fundação e a morte do seu fundador. 
Ambos ocorrem no mesmo mês, embora à 
distância de algumas dezenas de anos - a 

Ajude a Voz de Leça
Faça-se Assinante



4

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

O SISTEMA POLÍTICO: SISTEMA ELEITORAL
Paulo Morais 

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  

Maio (dia a defi nir)

3 de Julho

25 de Setembro

13 de Junho

20 de Junho

27 de Junho

5 de Junho

DEBATES E CONFERÊNCIAS
Debates do Clube dos Pensadores

Salão Nobre da Junta, 21h30

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

29 de Abril,
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
FEIRA DO LIVRO
Junta de Freguesia
Apoio: Agrupamento de Escolas de Leça e Sta. Cruz Bispo

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

20 de Abril a
1 de Maio

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

22 de Maio,
10 de Julho

3 de Abril,
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

Espectáculo de Bailado | Centro Franciscano
(Capela Ruas), 21h30
Apoio: Escola de Ballet de Leça da Palmeira

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, 14h30

25 de Abril
DIA DA LIBERDADE

29 de Abril
DIA DA DANÇA

1 de Junho
DIA DA CRIANÇA

1 de Outubro
DIA MUNDIAL DA MÚSICA

COMEMORAÇÃO DE DIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Actividades culturais e desportivas | Salão Nobre
e Complexo Desportivo da Bateria, manhã
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Escolhidas as 7 Maravilhas de Leça

Exposição Colectiva de Pintura

As 7 Maravilhas de Leça da 
Palmeira foram, fi nalmente, 
conhecidas no passado dia 13 de 
Março. Uma cerimónia deste tipo 
está, normalmente, rodeada de 
enorme expectativa, mas, neste caso, 
dado que todos os monumentos a 
concurso são “nossos”, havia apenas 
curiosidade em saber quais os mais 
votados – afi nal todos são exemplos 
do muito que temos em termos 
de património. A ocasião contou 
com a presença do Sr. Presidente 
da Câmara, Dr. Guilherme Pinto, 
do Sr. Presidente da Junta, Dr. 
Pedro Tabuada além do júri e 
dos representantes das entidades 
que tutelam os monumentos que 

estiveram a concurso, (Câmara Municipal de 
Matosinhos, Paróquia de Leça da Palmeira, 
APDL e Capitania do Porto de Leixões). 
Entre as 7 escolhidas estão a nossa Igreja Matriz 
e a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, 
maravilhas autênticas desta nossa terra.
As outras cinco são: o Farol da Boa Nova, 
o Museu e Quinta de Santiago, o Titã do 
Molhe Norte, a Quinta da Conceição e a 
Casa de Chá da Boa Nova.
A votação on-line decorreu durante 2 meses, de 
7 de Janeiro a 7 de Março, tendo-se registado 
mais de 1000 votos - entre os entrados via 
Internet e os recolhidos entre os mais de 600 
alunos das Escolas EB 1 de Leça, que votaram, 
em boletim individual, após um conjunto 
de acções de sensibilização nos respectivos 
estabelecimentos de ensino. 
A cerimónia incluiu momentos de poesia, 
a cargo do pintor e poeta Leceiro António 
Mendes e de Conceição Pires, bem como o 
anúncio de projectos futuros relacionados 
com a temática das 7 Maravilhas de Leça da 
Palmeira e que passam por um roteiro das 7 
Maravilhas e exposição dos trabalhos que os 
alunos das Escolas do 1º Ciclo realizaram a 
este propósito.
Independentemente dos monumentos 
escolhidos, o objectivo mais importante foi, 
de certeza, conseguido – que os mais novos 
conheçam o que a sua terra tem de belo e, 
conhecendo, aprendam a gostar e a preservar 
como “seu património e parte importante da 
sua identidade.”

Marina Sequeira 

De 28 de Março a 11 de Abril, decorreu no Salão Nobre da Junta de 
Freguesia a já habitual Exposição Colectiva de Pintura, integrada na 
Agenda Cultural da nossa Autarquia. Foram apresentados os trabalhos das 
mais de duas dezenas de alunos do Atelier Livre de Pintura, orientado pelo 
pintor Alfredo Barros, que funciona nas instalações contíguas ao Jardim 
de Infância da Junta.
Quem visitou a exposição pôde apreciar trabalhos com muita qualidade, 
apesar de realizados por pintores amadores, com as mais variadas 
profi ssões, os quais, tal como os próprios referem no folheto de 
apresentação da mostra, praticam a arte “como lazer” numa “pausa nos 
compromissos do dia-a-dia de cada um (…). 
O tempo que, ao longo do ano, passam no Atelier dizem-no livremente 
conquistado “ao percurso a que a vida nos obriga no exercício da 
actividade profi ssional”, num “desafi o de verdadeiro signifi cado.”
O resultado deste exercício de criação e liberdade é Arte “com muita arte”. 
Estão de parabéns estes artistas pela qualidade dos trabalhos apresentados 
e a Junta de Freguesia, por mais esta iniciativa, que confi rma a aposta que 
vem sendo feita na cultura.

Marina Sequeira 

Votaçao das 7 Maravilhas de Leça

Monumento Votos
Farol da Boa Nova

Museu e Quinta de Santiago

Titã do Molhe Norte

Quinta da Conceição

Casa de Chá da Boa Nova

Igreja de Leça

Imagem Senhora da Conceição

318

179

150

139

112

110

109
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“Provavelmente Deus não existe. Deixa 
de preocupar-te e aproveita a vida”. Este 
anúncio anda a circular no exterior de 
alguns autocarros em Inglaterra e Espanha. 
Com a globalização, é provável que, em 
pouco tempo, vejamos autocarros com esta 
mensagem nas nossas cidades. Temos de 
estar muito agradecidos. Finalmente, alguém 
“descobriu” por que motivo nos preocupamos 
tanto. O nosso “problema” é que acreditamos 
em Deus. No dia em que deixarmos de lado 
essa “superstição”, seremos verdadeiramente 
“livres”. Poderemos, por fi m, aproveitar a 
nossa vida.
Com esta campanha, tenta transmitir-se 
a ideia de que sem Deus uma pessoa vive 
muito melhor. Mas será verdadeiramente 
assim? Será que aqueles que têm fé são 
infelizes? Será que são pessoas que não 
sabem aproveitar a vida? É razoável acreditar 
em Deus, ou é uma atitude própria de gente 
fanática e pouco inteligente? Podem parecer 
perguntas demasiadamente radicais – mas 
não são poucas as pessoas que, nos dias de 
hoje, se questionam deste modo.

É um facto que os católicos foram 
apanhados desprevenidos pela voragem 
dos meios de comunicação social que, na 
generalidade, foram promovendo estilos de 
vida e  ideologias adversas à doutrina cristã. 
É verdade que uma boa parte do povo 
católico se deixou seduzir e, com o seu 
silêncio, apatia e alguma ignorância da 
doutrina, ajudaram a «fazer um bezerro 
de metal fundido e prostraram-se diante 
dele». (Ex 32, 8)
A  situação que agora enfrentamos não se 
deve à falta de efi cácia do Magistério da 
Igreja que, com a assistência do Espírito 
Santo, sempre soube interpretar os sinais 
dos tempos. O problema poderá residir 
mais ao nível das comunidades de base. Os 
documentos e mensagens do Magistério, 
bem como a sã doutrina, terão encontrado 
algumas difi culdades para chegar ao 
comum dos fi éis, fi cando estes vulneráveis 
aos presentes envenenados que vão 
entrando em suas casas. Se não tivermos 
uma visão da Igreja alargada e ajustada 
aos novos tempos da comunicação social, 
continuaremos a ser ultrapassados pela 
dinâmica do mundo moderno que teima em 
criar um deus à sua imagem e semelhança.
Hoje, como no passado, a batalha da 
defesa da fé exige da “Igreja militante” um 
compromisso que também é apostolado. 
Em pleno Ano Paulino, é bom seguir o 
exemplo do Apóstolo: ”Recomendo-vos, 
irmãos,  que não percais de vista aqueles 
que provocam dissenções e escândalos 
contra a doutrina que aprendestes; e que 
vos desvieis deles. Porque esses não servem 
a Cristo Senhor nosso, mas ao seu ventre; 

mal, do sofrimento e do sentido da vida. 
É também base segura para defender 
a dignidade, igualdade e liberdade de 
todos os homens. Sem Deus, tais valores 
acabam por estar apoiados numa areia 
movediça. Quando são úteis numa situação 
concreta, defendem-se com ardor. Quando 
“incomodam”, passa-se por cima deles em 
nome de uma liberdade mal entendida.
A fé é também fonte de alegria. Uma 
alegria que alivia e refresca a alma, com 
frequência carregada pelo esforço de viver. 
A fé é a única porta nesta Terra que permite 
entrar no mistério de Deus. No acto de fé, 
cada um de nós realiza a decisão mais livre 
e libertadora da existência. Só em Deus 
podemos encontrar a verdadeira resposta 
para o “mistério” da nossa vida. No fundo, 
ao contrário do que diz o anúncio, são 
aqueles que têm fé que aproveitam melhor 
a sua vida. Porque são conscientes do 
sentido último que ela tem.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

facilmente acessível e publicitado em todas 
as paróquias.
A TV Canção Nova está acessível por 
internet www.cancaonova.com , através 
de várias operadoras em Portugal, e por 
parabólica. A instalação de uma pequena 
antena parabólica de 60 cms orientada para o 
satélite Hotbird 7A, permite o acesso a, pelo 
menos,  quatro canais católicos de televisão 
que justifi cam plenamente o investimento 
de cerca de 250 euros: TV CANÇÃO 
NOVA(português), TELEPACE(italiano), 
TELE Padre Pio (italiano), EWTN (inglês).
A rádio CANÇÃO NOVA FM 103.7 que 
emite actualmente só para a zona centro, 
necessita de ajuda material para estender a 
cobertura a todo o país.
A RÁDIO MARIA com cerca de vinte 
emissoras presentes em vários países da 
Europa, África e América, está disponível 
em Espanha mas ainda não em Portugal. 
Contudo, vale a pena ouvir esta rádio, em 
espanhol, através do site www.radiomaria.
es.
Considerando que «para grandes males, 
grandes remédios», seria bom que a Rádio 
Renascença reforçasse na sua  programação 
as componentes formativa e informativa de 
assuntos religiosos, a exemplo das rádios 
atrás referidas.
Estamos na sociedade da informação. A 
fé dos cristãos resistirá à actual vaga de 
secularização no ocidente, se soubermos 
conter, com  os diques da formação e 
informação religiosa permanentes,  a 
pressão a que está sujeita.

António Ferreira

Aproveitar a Vida

A Igreja nos Meios de Comunicação Social

Temos necessidade de pensar sobre Deus 
para encontrar o sentido da nossa vida. 
Quem sou eu? Donde venho? Para onde 
vou? Porque existe o mal? Que haverá para 
além desta vida? No nosso coração “arde” 
uma exigência de sentido. Além disso, a 
realidade da morte torna urgente a resposta 
à pergunta sobre o sentido da vida. Dessa 
resposta depende directamente o modo 
como vivemos o nosso dia a dia e o modo 
como olhamos para o nosso futuro.
A fonte do desespero, muitas vezes, está 
em considerar que a vida carece de sentido. 
Que caminhamos para o vazio, para o nada, 
para o absurdo. O ateísmo pode parecer uma 
atitude romântica e libertadora. No entanto, 
não é assim. Sem Deus, a vida perde o seu 
sentido último. O único que passa a ter 
sentido é aproveitar ao máximo o momento 
presente. “Comamos e bebamos que amanhã 
morreremos”. Este acaba por ser o modo de 
viver daqueles que pensam que a morte é o 
fi m de tudo e que a vida carece de sentido.
Pelo contrário, a fé em Deus permite 
ao homem “resolver” os problemas do 

e com palavras doces e adulações enganam 
os corações dos simples.” (Rm 16, 17-18) 
Assim, compete aos educadores e pastores 
das nossas comunidades exortar os fi éis, 
de modo claro e frequente,  a adoptarem 
uma atitude activa na defesa e promoção da 
fé cristã. De igual modo, o povo de Deus 
deveria ser incentivado a procurar os meios 
de comunicação social que os ajudem no 
crescimento e fi delidade à sua fé, evitando 
aqueles que lhe são contrários.
Os media são, nos nossos dias, um 
meio indispensável à evangelização e 
possivelmente o único pelo qual podemos 
chegar às ovelhas perdidas. Quantas 
almas não terão sido já resgatadas por um 
encontro inesperado com algum programa 
católico de televisão, rádio, artigo de jornal  
ou site da internet?
Hoje, a internet representa um excelente 
meio para manifestar a nossa fé. Sem sair 
de casa, podemos comentar notícias, entrar 
em chats, participar em blogs, enviar mails 
a todas as autoridades e deputados deste 
país, etc.
Na actual diversidade de meios de 
comunicação social à nossa disposição, 
é urgente que os cristãos saibam que 
existem alguns que os ajudam na vivência 
quotidiana da sua fé.  Não é preciso criar 
nada de novo. É necessário divulgar, 
estimular e ajudar o que de bom já existe. 
Vejamos alguns exemplos:
A  Voz Portucalense é um excelente 
semanário da Diocese do Porto, mas 
permanece ainda desconhecido, talvez 
da maioria dos fi éis da diocese. Não se 
compreende como é que este jornal não está 
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Como estava previsto, teve lugar uma 
palestra sobre S. Paulo, no âmbito da 
celebração do grande jubileu que termina no 
próximo mês de Junho – O Ano Paulino.  
Foi orador o Cónego Dr. Arnaldo C. de 
Pinho, que desenvolveu a sua alocução 
em torno daquilo que foi o grande lema 
Paulino – a evangelização pelo testemunho, 
tendo como ‘imagem’ de fundo um mapa do 
império Romano, onde se pôde observar o 
alcance da infl uência Paulina.

vinham do oriente, entre elas o Cristianismo 
– hoje precisa-se de nova evangelização 
para combater o desânimo dos crentes, 
e, tal como S. Paulo, enquanto cristãos e 
católicos, todos temos a responsabilidade 
de, pelo testemunho, sermos agentes activos 
desse processo de conversão, que se quer de 
carácter permanente em todos os momentos 
da nossa vida.

Marina Sequeira

G.P.T.L.P. Celebra o Dia Mundial do Teatro

Paulo, Homem de Três Culturas
Palestra no Âmbito do Ano Paulino

Tal como em muitos outros campos, também 
aqui se pode estabelecer paralelismos com a 
nossa história contemporânea – também hoje 
nos debatemos com questões de identidade, 
com a necessidade de saber lidar com a 
diferença, e S. Paulo, nos primeiros séculos, 
teve que deixar para trás a sua cidadania 
judaica e abrir-se a uma nova identidade. No 
século I, também o mundo ocidental passava 
por uma crise de valores e acabou por ser 
esse o terreno propício às novas religiões que 

Com o patrocínio da Junta de Freguesia de Leça, o Grupo Paroquial de Teatro de Leça 
da Palmeira comemorou o Dia Mundial do Teatro, no último fi m-de-semana de Março, 
um dia depois da data ofi cial dessa efeméride. 
E que melhor maneira haveria para comemorar o Dia Mundial do Teatro do que fazendo 
Teatro?
Apesar da coincidência horária com um jogo da selecção nacional de futebol, o público 
fi el do G.P.T.L. não deixou de dizer presente e não deu por mal empregue o tempo. 
Foram apresentadas duas das peças com que o Grupo encerrou o Encontro de Teatro 
Leça 2008, de que é anfi trião, e uma que, na altura não tendo sido possível estrear, 
marcou assim a comemoração do Dia Mundial do Teatro.
As três peças de um acto, “O Triunfo das Personagens”, “O Consultório” e “O Poço”, 
versavam temas muito diferentes, mas permitiram a actuação de todos os actores e 
actrizes do G. P. T. L., entre adolescentes, jovens e adultos. 
Está de parabéns o G. P. T. L. por mais esta iniciativa.

Marina Sequeira

O Consultório O Poço

O Triunfo das
Personagens
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Informações

Farmácias
de Serviço

Abril Dia Maio

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

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

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

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

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

GRAMACHO

R.PEREIRA

Vigília de Orações pelas Vocações
Abril e Maio

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 22/04
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Dia 23/04

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 14:00

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

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2009 – Paróquia de Leça da Palmeira 
 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Maio 12 21:30h Procissão das Velas
 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, excepto no dia 12 de Abril.
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 nas Procissões de Velas dos dias 12 de Maio e 12 
de Outubro.
5 – No dia 12 de Maio, a Procissão das Velas sairá da Capela da 
Quinta da Conceição.
6 – A Primeira Comunhão realizar-se-á nos dias 3 e 10 de Maiol, 
na Missa das 10,45 h.
7 – A Profi ssão de Fé realizar-se-á no dia 7 de Junho pelas 9.30 h.

INFORMAÇÕES SOBRE
AS ACTIVIDADES PAROQUIAIS

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

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

 PARÓQUIA DIA TEMA ORADOR

Leça do
Balio

Perafi ta

Santa Cruz
do Bispo

17 de
Abril

15 de
Maio

26 de
Junho

Paulo Confessa-se

Um Caminho que
Ultrapassa Tudo

Com o Décimo
Terceiro Apóstolo

Cón. Dr. Jorge
Teixeira de Pinho

Pe. Dr. Amaro Gonçalo 
Ferreira Lopes

D. Manuel Clemente
Bispo do Porto

Encontro de Noivos
 Mês Dias  Local

 Abril 24, 25 e 26 Salão Paroquial – Padrão da Légua

 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
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CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Conferência internacional sobre mulher e 
direitos humanos
“Vida, família, desenvolvimento: o papel das 
mulheres na promoção dos direitos humanos” 
foi o tema da Conferência Internacional no 
Vaticano nos dias 20 e 21 de Março, que abordou 
matérias relacionadas com a relação entre a 
mulher e a implementação dos direitos humanos. 
Esta iniciativa foi promovida pelas seguintres 
entidades: Conselho Pontifício Justiça e Paz, 
World Women’s Alliance for Life and Family 
(WWALF), World Union of Catholic Women’s 
Organizations (WUCWO).  
A Agência Zenit dá conta desta iniciativa e cita 
os organizadores que recordam as palavras de 
João Paulo II na encíclica Evangelium Vitae: 
“Na mudança cultural a favor da vida, as 
mulheres têm um espaço de pensamento e de 
acção singular e talvez determinante: cabe a elas 
ser promotoras de um novo feminismo que, sem 
cair na tentação de copiar modelos machistas, 
saiba reconhecer e expressar o verdadeiro 
génio feminino em todas as manifestações da 
convivência civil, trabalhando pela superação de 
toda forma de discriminação, de violência e de 
exploração”. 
Recorde-se que World Women’s Aliance for 
Life & Family (WWALF), rede internacional de 
mulheres com sede em Roma, foi criada há cinco 
anos pela actual presidente, Olimpia Tarzia.  As 
«aliadas pela vida», de 50 países de todos os 
continentes, têm como objectivo a promoção 
do «génio feminino» em todos os âmbitos da 
organização social. 

Os banqueiros devem assumir a 
responsabilidade da crise e pedir perdão
O Cardeal norte-americano D. James Francis 
Stafford, Penitenciário-Mor da Santa Sé, na 
semana passada fez um convite aos banqueiros 
para que assumam a responsabilidade da 
presente crise económico-fi nanceira e peçam 
perdão.  Estas declarações foram feitas no âmbito 
de fórum sobre questões de consciência que 
decorreu em Roma. Este fórum procura formar 
os sacerdotes sobre casos de consciência muito 
complexos e delicados que nos dias que correm 
têm que enfrentar. Afi rmou D. James Stafford: 
“ O nosso mundo é complexo. Pensemos no 
mundo económico, que agora é chamado de 
global: os pecados neste mundo económico 
e global são diferentes na sua complexidade 
e profundidade com relação ao passado”. E 
salientou: “Por exemplo, esta crise económica 
está arraigada na falta de respeito, por parte dos 
líderes do mundo, pelas demais pessoas. Os 
banqueiros devem assumir responsabilidades 

morais e pedir de Deus o perdão por estes 
pecados complexos”. Para D. James Stafford, 
“é importante descobrir a dimensão teológica e 
pastoral do pecado, que não é uma ofensa contra 
a lei, mas antes de tudo uma ofensa contra uma 
pessoa, uma pessoa divina, contra a Trindade de 
Deus e contra as pessoas humanas. É importante 
para nós, ministros ordenados, redescobrir a fé 
quando indicamos que Jesus Cristo é o Salvador, 
o Redentor de nossos pecados”. 
Recorde-se que este tribunal da Santa Sé 
nasceu no século XII, com a tarefa fundamental 
de receber a confi ssão dos pecados, em 
nome do Papa, que só podiam ser perdoados 
directamente por ele, dada a sua gravidade, ou 
para conceder dispensas e graças reservadas ao 
Sumo Pontífi ce. A constituição apostólica Pastor 
Bonus que rege a Cúria Romana, publicada por 
João Paulo II, confi rma que a competência do 
Tribunal da Penitenciaria compreende tudo 
o que se refere ao fórum interno, as questões 
de consciência,, assim como tudo o que 
corresponde às indulgências. 

EUA: Igreja contra decisão de Obama de 
fi nanciar pesquisa de embriões
O presidente do Comité para Actividades Pró-
Vida da Conferência Episcopal dos Estados 
Unidos, Cardeal D. Justin Rigali, Arcebispo 
da Filadélfi a, emitiu um comunicado em 
que critica duramente a ordem executiva do 
presidente Barack Obama, que permitirá usar 
fundos federais, procedentes dos impostos, para 
a pesquisa com células-tronco embrionárias. D. 
Justin Rigali afi rma que esta disposição “supõe 
uma triste vitória da política sobre a ciência 
e sobre a ética”. Sublinha que “esta acção é 
moralmente um equívoco porque promove a 
destruição de vidas humanas inocentes, tratando 
seres humanos vulneráveis como meros produtos 
a serem armazenados”.
Faz notar ainda que esta ordem “não leva 
em consideração a opinião de milhões de 
contribuintes americanos, que se opõem a uma 
pesquisa que requer a eliminação de vidas 
humanas. Ignora, enfi m, o facto de que os 
meios eticamente correctos para levar adiante 
a pesquisa com células-tronco e as terapias são 
facilmente disponíveis e necessitam de mais 
apoio”. 

Campanha mundial a favor de crianças com 
sida e tuberculose
A rede Caritas pôs em andamento a campanha 
global HAART for Children: Greater Acces 
to Pediatric HIV and TB testing and treatment, 
na qual pede aos governos e às companhias 
farmacêuticas dos países ricos que favoreçam o 
desenvolvimento de terapias para o HIV/AIDS 
e a tuberculose, especialmente dirigidas às 
crianças.  
HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy 
(Terapia Antibiótica Altamente Activa) é o nome 
com o qual se conhece um tipo de terapia capaz 
de travar a proliferação e o desenvolvimento do 
vírus da AIDS. Esta campanha, se lhe forem 
dados meios, poderia salvar cerca de 800 
crianças por dia. 

A representante da Caritas Internacional nas 
Nações Unidas em Genebra, Francesca Merico, 
afi rma que “sem terapias adequadas, um terço 
das crianças nascidas com sida morrerá antes 
de completar o primeiro ano, e metade antes de 
completar dois anos». 

Obra do Cónego António Ferreira dos Santos 
apresentada em Fátima
Integrada nas celebrações da Semana Santa, 
realizou-se no passado dia 5 de Abril na Igreja da 
Santíssima Trindade, o Concerto dos Ramos, em 
que será apresentada a “Paixão de Jesus Cristo 
Segundo São João”, um trabalho da autoria do 
Cónego António Ferreira dos Santos, com o 
Coro da Igreja da Lapa, do Porto. Por ocasião 
da apresentação deste trabalho à Reitoria do 
Santuário de Fátima, o Cónego Ferreira dos 
Santos descreveu o projecto como “como sendo a 
mais séria e profunda obra musical que compus” 
e sublinhou que, neste Concerto-Meditação, 
“estou todo: como criatura de Deus integrada no 
cosmos, como músico e como discípulo e padre 
de Jesus Cristo”.

Visitas guiadas aos frescos do mestre 
renascentista Giotto
A exposição “Giotto em Pádua: os Frescos da 
Capela dos Scrovegni” pode agora ser admirada 
com a ajuda de monitores especializados. 
Estudantes da Faculdade de Belas Artes da 
U.Porto guiam visitas à exposição todas as 
quartas (das 14h30 às 17h30) e sextas-feiras 
(das 9h às 11h e das 14h30 às 17h30) até ao 
encerramento da mesma, agendado para o 
próximo dia 7 de Maio. A participação em 
todas estas visitas guiadas é gratuita, mas está 
dependente da realização de uma inscrição 
prévia através do e-mail mgabriel@reit.up.pt. 
A exposição “Giotto em Pádua” está patente na 
Reitoria da U.Porto desde o dia 26 de Fevereiro, 
numa colaboração tripartida com o Turismo de 
Pádua e o Consulado Italiano no Porto, depois 
de já ter passado por algumas das maiores 
cidades mundiais, casos de Amesterdão, 
Bruxelas, Buenos Aires, Montreal, Moscovo e 
Taipé. (Ver registo e comentário na VP de 4 de 
Março, p. 11).

Empresários cristãos e a problemática das 
PME’s
A Associação Cristã de Empresários e Gestores 
(ACEGE), em parceria com a Garrigues 
e a Dynargie, lançou no dia 18 de Março, a 
todos os associados e seus convidados, o 2.º 
Fórum centrado na problemática das PME’s. 
O tema deste 2.º Fórum é “Marcas e Patentes 
- Como proteger a sua empresa, os seus 
direitos” e será apresentado por Francisca 
Ferreira Pinto - Associada da Garrigues Cunha 
Ferreira. O Fórum centrou-se em três ideias 
força: vantagens em registar os direitos de 
propriedade industrial (marcas, patentes, etc.); 
as regras mais importantes para se obter uma 
protecção efi caz e ampla; Crise? Sugestões 
para poupar.

AG / in “Voz Portucalense”

Händel Morreu há 250 Anos
George Friedrich HÄNDEL, autor da oratória “O MESSIAS”, nasceu no Norte da Alemanha, 
a 23 de Fevereiro de 1685. O pai queria que fosse advogado, mas o jovem Friedrich gostava 
era de música e acabou por ter o apoio da família para seguir essa sua vocação. Torna-se, 
então, aluno do principal organista de Halle, a cidade onde nasceu, tendo passado a organista, 
ele próprio, aos dezasseis anos. Um ano depois, muda-se para Hamburgo, para ser violinista e 
clavicordista* da orquestra da Ópera. Em 1705, viaja pela Itália, onde apresenta a sua música 
e compõe, também. Alguns anos depois, apresenta-se em Londres, onde a sua ópera “Rinaldo” 
obtém grande popularidade. Ali se estabelece e é-lhe atribuída a missão de criar o que viria a 
ser a Royal Academy of Music.
A sua extensa obra inclui 32 oratórias, 40 óperas, 110 cantatas, 20 concertos, 39 sonatas e 
muitas peças sacras e orquestrais.
Morre em Londres, cego, a 14 de Abril de 1759, precisamente há 250 anos.

*tocava ‘clavicórdio’ – um antigo instrumento musical de cordas, com teclado
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Março

Alberto O. Barros
António S. Ferreira
António S. Leitão
Bernardino da Silva
Carla Mª Costa Neves
Filipe António Pacheco
Jorge Manuel G. Sequeira
José Augusto Duarte
José Carlos Lessa
José Fernandes Sousa
José Francisco dos Santos
Lucília T. Silva
Mª Antonieta Gouveia
Mª de Fátima Barros
Mª Emília M. Brito
Mª Isabel S. Ramalhão
Mª José Taveira Canha
Manuel Teixeira da Silva
Paulino Silva Gonçalves
Rogério S. Pimentel
Royal Club de Leça
Sandra Bragança
Vitor Hugo Silva

10 €
20 €
15 €
10 €
10 €
10 €
15 €
10 €
5 €
5 €

10 €
8 €

10 €
10 €
10 €
15 €
10 €
10 €
10 €
20 €
50 €
10 €
10 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Palavras Cruzadas - N.º 242
Por José Soares

Horizontais: 1 – Mareante; carícia. 
2 – Derradeira; levantar. 3 – Dário 
(s.q.); o mesmo que lombricóide. 
4 – Que está no lugar mais fundo; 
invulgar; prata (s.q.). 5 – lapeira; 
sorteio. 6 – Rompido; nascente de 
água. 7 – O fundo do crivo ou da 
peneira; escuro. 8 – Rio da Rússia; 
balcão das igrejas destinado ao 
canto; gemidos. 9 – Opacidade 
parcial ou total do cristalino ocular; 
consoante dobrada. 10 – Escrava 
egípcia de Abraão; que se pode 
cantar ao som da lira. 11 – Esmagar; 
menor quantidade.
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Verticais: 1 – Que está em idade de 
casar; salientar. 2 – Cordão metálico 
que guarnece, pela frente, uma peça 
de vestuário de um lado ao outro da 
abotoadura; feiticeira. 3 – Antiga nota 
musical; impugnar; certo. 4 – Sinal 
ortográfi co; acometera. 5 – Paixão; 
aroma. 6 – Estimar; de viva voz. 7 – 
Tecido forte de linho ou algodão; lenda 
(inv.). 8 – Doce feito com claras de ovo, 
leite e açúcar; unidade das medidas 
agrárias. 9 – Acolá; dólmen; prefi xo 
de negação. 10 – Aquela que gagueja; 
areento. 11 – O mesmo que oráculo; 
restos mortais.

Missas
16h30 Sábado
10h45 Domingo
12h00 Domingo

Tudo isto totalizou a importância de 660,62 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e 
tudo isto será distribuido pelos pobres conforme as 
suas necessidades.

Dia da Caridade
Euros

190,89€
255,00€
214,73€

Donativos - Março

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
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Baptismos: Dia 1 Leonardo Miguel Matos 
fi lho de Nuno Miguel Matos e de Letícia 
Matos. João Tiago Noronha Mendes fi lho 
de Rui Tiago Mendes e de Maria José 
Santos. Diogo Fernando Dias fi lho de Luís 
Carlos Dias e de Ana Luísa Dias. Gustavo 
da Costa fi lho de Ricardo Costa e de Maria 

João Laranja. Dia 8 André Filipe Paiva fi lho 
de Joaquim Paiva e de Isabel Jesus. Dia 15 
Paulo Santiago Tavares fi lho de Artur Tavares 
e de Raquel Tavares. Diogo Castro fi lho de 
Manuel de Castro e de Elisabete Martins. 
Daniel Filipe Reguengo Kubayevych fi lho de 
Vasyl Kubayevych e de Marta Reguengo.

Óbitos: Dia 10 Celeste Maria Teixeira. 
Dia 13 Fernando Teixeira de Sousa. Dia 19 
José de Oliveira Laranjeira. Dia 26 Isabel 
Loureiro Alverez
Bodas de Prata: Dia 6 Joaquim José Alves 
e Maria de Fátima Alves. Dia 31 Frederico 
Rodrigues e Isabel Rodrigues.

Movimento Demográfi co - Março
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

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

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

Colaboradores:
P.e João Santos; José Soares; Filipe 
Pacheco; João Teixeira; Eng.º Rocha 
dos Santos; Eng.º António S. Ferreira, 
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
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Editor:
P.e Fernando C. Lemos

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
Visite-nos em

www.avozdeleca.blogspot.com

Compromisso das Pagens do
Santíssimo Sacramento

Devoções Marianas

Na edição anterior, publicamos um pequeno artigo sobre o 
Compromisso das Pagens do Santíssimo Sacramento. No 
entanto, porque chegou tardiamente à nossa redacção as 
fotografi as da Eucaristia onde foi realizado esse compromisso, 
foi de todo impossível publicarmos as mesmas juntamente com 
o referido artigo. Porque achamos que, principalmente para as 
duas novas Pagens tal compromisso foi sem dúvida importante 
aqui fi ca a publicação da fotografi a para que toda a Comunidade 
Paroquial passe a conhecer as duas novas Pagens do Santíssimo 
Sacramento.

José Eduardo Sousa

Nossa Senhora do Pilar
Segundo uma antiga tradição, desde os primeiros tempos da Igreja, os 
primeiros Cristãos ergueram uma ermida em honra da Virgem Maria, 
na margem do Ebro, em Zaragoza, (Espanha). A capelinha foi sendo 
ampliada e é, hoje, a imponente Catedral del Pilar. 
A Virgem terá aparecido sobre um pilar junto ao Ebro, ao apóstolo São 
Tiago (40 d.C.), que chegara a Espanha para anunciar o Evangelho, e 
se preparava para voltar a Jerusalém, desanimado pelo seu insucesso. A 
Virgem del Pilar é invocada como refúgio dos pecadores, consoladora 
dos afl itos e Mãe da Espanha. 
A Basílica fi ca aberta o dia inteiro, mas nunca faltam os fi éis que ali 
chegam em busca de reconciliação, graça e diálogo com Deus. 
 O Papa João Paulo II, por duas vezes, escolheu o santuário da Virgem 
del Pilar como primeiro passo de suas viagens à América Latina: em 
1979, para assistir à Conferência de Puebla e em 1984 para inaugurar 
as comemorações do V Centenário do descobrimento e do início da 
evangelização na América. 
Nossa Senhora do Rosário
A origem da devoção a Nossa Senhora do Rosário é muito antiga, mas 
foi por sua inspiração que São Domingos de Gusmão fez do Rosário 
uma poderosa arma para combater a heresia que, no início do século 
XIII, crescia rapidamente em França. São Domingos fundou a ordem 
dominicana e a Igreja conferiu-lhe o título de “Apóstolo do Santo 
Rosário”. Existem, inclusive, certas versões históricas que afi rmam ter 
Nossa Senhora aparecido a São Domingos, segurando o Menino Jesus 
no colo e oferecendo-lhe o santo Rosário. É à recitação do Rosário que 
a Igreja atribui os seus maiores triunfos, já “que é a oração oportuna 
para honrar a Deus e a Virgem, (…) e para afastar para bem longe os 
iminentes perigos do mundo” (Sixto IV).
Os Mistérios Gozosos retratam as meditações da Anunciação do Anjo a 
Nossa Senhora, Visitação de Maria a Santa Isabel, Nascimento triunfante 
de Jesus,   sua Apresentação no templo e Jesus entre os doutores da lei. 
Nos Mistérios Dolorosos contemplamos a Agonia de Jesus no horto,   
Flagelação de Jesus, a Coroação de espinhos,   o Caminho do Calvário, a 
Crucifi cação e Morte de Jesus.  Nos Mistérios Gloriosos, a Ressurreição 
de Jesus, a sua Ascensão aos céus,   a Vinda do Espírito Santo sobre 
Maria e os Apóstolos,   a Sua Assunção  e gloriosa  Coroação.
E, sob a inspiração maternal de Nossa Senhora, no dia 16/10/2002, 
pela carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, o Papa João Paulo II 
acrescentou ao Rosário os Mistérios Luminosos, em que se meditam 
o Baptismo de Jesus, as Bodas de Caná, a proclamação do Reino, 
Transfi guração e  Instituição da Eucaristia, retratando, em suma, o 
inicio da vida pública de Jesus.  Estes Mistérios foram inseridos entre os 
Mistérios  Gozosos e os Dolorosos, formando um perfeito complemento 
da meditação da Bíblia.  

João Teixeira
Fontes: Internet

Meses
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

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

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

3º Domingo
Dia 19
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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Prosseguimos esta nossa senda por Leça 
da Palmeira procurando registar algumas 
vivências que nos são características. Assim, 
focaremos hoje um facto religioso que sempre 
apreciamos pois também na nossa família 
sempre o vimos fazer, referimo-nos à Procissão 
dos Passos.
Diremos, pois, que não é de agora mas de 
há muitos anos que a população de Leça da 
Palmeira acompanhada de muitos forasteiros 
que nos visitam, sai à rua para representar 
a caminhada de Jesus para o Calvário, em 
procissão tradicionalmente bem organizada, 
de uma forma invulgar de devoção e de 
religiosidade, disciplina impressionante, 
asseio, compostura impecável e muita 
fé, outrora e durante muitos anos sob a 
responsabilidade de António das Cardosas 
(Silva Armador), que nos deixou este belo 
legado.
Realiza-se esta nossa procissão no domingo 
da Paixão, num período do ano que o tempo 
é irregular, chovendo por vezes, difi cultando 
a saída do cortejo religioso, despertando em 
todos curiosidade e expectativa; porém, sempre 
os leceiros acreditaram na concretização da 
sua lenda do “Sol na Caixa”.
Esta lenda diz-nos que as leceiras durante o 
ano guardam o Sol numa caixa de pinho para 
o fazerem raiar no dia da nossa Procissão dos 
Passos, permitindo assim que a mesma se 
realize.
O nosso pai, Moisés Jaime dos Santos, nas 
conversas meteorológicas a propósito, com 
os seus fregueses, mostrava sempre grande 
confi ança, pois apontando para uma grande 
chave, antiga, pintada a purpurina prateada 
que guardava na sua ofi cina, dizia que com 
ela abriria a caixa à qual por vezes é preciso 
recorrer.
Existe também uma outra crença, que é a de 
que as leceiras vendo aproximar-se a hora da 
saída da procissão e o céu apresentando-se com 
nuvens carregadas ameaçando chuva, logo 
três Marias virgens corriam a varrer a galilé 
do Corpo Santo, com vassouras de giestas 
fazendo preces de bom tempo, desaparecendo 
a borrasca dando lugar ao Sol.

Mesmo com todas estas vicissitudes a 
procissão lá saía da Igreja Matriz percorrendo 
as ruas, outrora estreitas de Leça, apinhadas 
de gente tendo os seus pontos altos nos Santos 
Passos constituídos por pequenos altares 
orlados a granito, encimados por uma cruz e 
com portas de madeira resguardando o quadro 
em tela com a respectiva cena.
Destes belos exemplares, elementos 
constituintes do nosso património já só 
existem três. Um na rua de Santana, outro no 
muro do adro da igreja e um outro na rua da 
Alegria junto ao prédio n.º 1, e também ele um 
bom exemplar das casas nobres de Leça. Pena 
foi que um outro que existiu na rua Heróis de 
África no muro da casa do Sr. Pinheiro tenha 
desaparecido dando lugar a uma coisa parecida 
com umas alminhas, injustifi cávelmente. 
Este Santo Passo tinha sido transferido para 
aqui vindo do Largo do Armado, quando da 
construção da doca.
Fica-nos a dúvida se ainda existe o do inicio da 
rua de Óscar da Silva, mas vamos lá ver.
Aqui gostaríamos de deixar um alerta para a 
defesa dos Santos Passos existentes porque 
também são património. E porque não a 
constituição de uma comissão para a defesa e 
reimplantação dos Santos Passos Leceiros?
Há localidades como Vila do Conde e Vila 
Nova de Cerveira onde os Santos Passos são 
autênticas capelinhas com imagens, sendo 
visitadas durante todo o ano.
Prosseguia a procissão rumo ao Sermão do 
Encontro que já teve lugar no desaparecido 
Largo do Armado, Largo da Ponte (inicio da 
Rua Óscar da Silva) e no Largo do Padrão (á 
Rua Direita). Actualmente realiza-se, e muito 
bem, no Jardim do Corpo Santo.
A procissão terminava com o Sermão do 
Calvário, após recolher à igreja.
O Caminho Pascal prossegue com o Domingo 
de Ramos, com a bênção dos ramos de 
oliveira e alecrim, na igreja; e com a oferta 
do tradicional ramo às madrinhas, feita pelos 
afi lhados, esperando o folar na Páscoa.
São estas tradições que se vão perdendo mas 
que nós junto daqueles que nos estão mais 
próximos procuramos manter.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos


