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Está a decorrer, desde o princípio de Janeiro, uma 
votação para eleger as “7 Maravilhas de Leça da 
Palmeira”, como se pode ler noutro local deste Jornal. 
Neste momento há catorze monumentos locais 
em concurso, entre os quais quatro directamente 
tutelados pela Paróquia – a Igreja Matriz, as capelas 
de Sant’Ana e de S. Clemente das Penhas (Boa 
Nova) e a belíssima imagem de Nossa Senhora da 
Conceição. Outros há, como a Quinta da Conceição 
e o Forte de Nossa Senhora das Neves, que encerram 
de alguma forma igual conotação religiosa, quer seja 
pela sua história, (na Quinta da Conceição são várias 
as ‘marcas’ da presença Franciscana), quer seja pela 
designação ofi cial, (o Forte de Nossa Senhora das 
Neves). É, precisamente, a designação ofi cial da 
imagem que se encontra na Igreja Matriz que não 
aparece correctamente expressa no sítio da Junta 
de Freguesia, a propósito deste concurso – surge 
apenas como ‘Imagem da Senhora da Conceição’. 
A explicação para a omissão está, segundo o 
responsável da Junta pelo concurso, na regra técnica 
que se aprende nas ‘cartilhas’ da Museologia e que 
dita que deve ser omitida toda a referência religiosa, 
quando o que está em causa é um evento sem qualquer 
conotação nesse sentido. É uma explicação discutível, 
mas absolutamente aceitável, especialmente se vinda 
de quem é possuidor da referida formação técnica. 
No entanto, este argumento cai por terra, quando se lê 
a designação ofi cial do monumento mais conhecido 
por ‘castelo de Leça’, no mesmo local onde se lê 
a designação da Imagem amputada de uma parte 
importante – Forte de Nossa Senhora das Neves! 
Então a imagem não pode ‘ser’ de Nossa Senhora da 
Conceição e o castelo já pode ser de Nossa Senhora 
das Neves? 
Esta questão recorda-me a medida implementada 
pelo governo português, há uns anos, que mandou 
retirar os crucifi xos ou quaisquer outros símbolos 
religiosos das escolas do país. A explicação teve a 
ver com o facto de haver muitos emigrantes, fi éis de 
outras religiões que não a Católica, e assim melhor se 
promovia o respeito por essa diversidade de credos. 
Não foi só aqui, em Portugal, que se tomou medidas 
nesse sentido – houve até um outro país europeu 
onde foi ponderada a proibição das decorações de 
Natal na via pública, para não ofender a comunidade 
muçulmana local. Nem vale a pena perder tempo a 
pensar que este respeito pela liberdade religiosa não 
tem reciprocidade nos países muçulmanos…
Não sei se o que acontece neste caso da designação 
destes dois monumentos candidatos a ‘Maravilhas de 
Leça’ tem a ver com isto. 
Se não tem, parece... E que é estranho, é!!!

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA
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Simeão disse a Maria:
“Uma espada trespassará a Tua Alma”

Lc. 2,35
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

 A ESCOLA EM PORTUGAL
Síntese da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa
Pela sua importância, e pela crise que vem 
enfrentando, a Escola é uma instituição que 
não nos pode deixar indiferentes. O momento 
actual urge uma refl exão sobre a Escola, como 
um serviço prioritário à pessoa humana.

Sabendo que a educação é uma realidade 
muito mais ampla do que a experiência 
escolar, a presente refl exão implica e pede o 
empenhamento dos serviços do Estado, os 
responsáveis das escolas estatais e das escolas 
privadas, os pais e outros encarregados de 
educação, os professores, as associações de 
pais e de professores, os alunos eos cidadãos 
em geral que se interessam pelos problemas 
da educação.

 A missão da Escola

A Escola não pode ser apenas um conjunto 
de actividades. É uma visão de vida. Uma 
autêntica educação escolar exige um respeito 
pela verdade do homem, pela sua origem 
e destino e pela sua dignidade, ao longo do 
percurso do seu desenvolvimento, desde a sua 
concepção.

O valor da vida é o valor fundamental, de 
todos os outros valores humanos. Por isso, a 
tarefa essencial da Escola é a promoção da 
vida, condição primeira do desenvolvimento 
da pessoa e do progresso social.

Os graves problemas do mundo contemporâneo 
põem-nos perante a necessidade e urgência 
de recolocar o valor da vida e da dignidade 
humana no centro da realidade social.
Educação autêntica é a educação integral da 
pessoa. Mas isto exige a promoção dos valores 
humanos e espirituais.

A atenção aos mais desprotegidos e a acção 
educativa com pessoas preparadas, recursos 
necessários e ambientes propícios, a favor 
dos que por qualquer  motivo, perderam 
capacidades, manifesta de forma sublime, 
a construção de uma nova “civilização do 
amor”.

Cada vez mais, a Escola tem que se considerar 
uma comunidade educativa alargada, que 
integra os alunos, a entidade responsável pela 
Escola, pública ou privada, os educadores, 
professores e pessoal não docente, os pais e 
outros encarregados de educação.

Importância  social  da  Escola

A Escola portuguesa constituiu nas últimas 
décadas, da educação pré-escolar  ao  
ensino  superior,  a  melhor  promoção  da  
democratização  da  sociedade  portuguesa. 
Hoje, ela acolhe todos os portugueses sem 
qualquer distinção. Essa, foi uma conquista  
social  da  maior  importância.

Mas é precisamente e no momento em que a 
Escola portuguesa  acolhe  todos  os  cidadãos,  
ela  revela as maiores fragilidades,  em  criar  
condições , para  que  todos  possam  desenvolver-
se  e  atingir  adequados  níveis  de  sucesso  
escolar. As  desigualdades que  hoje  persistem  
na  sociedade  portuguesa,  estão  presentes  na  
Escola,  e  esta,  manifesta  evidentes  difi culdades  
em  atender a  estas  diferenças. 

Todos sabemos com que difi culdade a Escola 
cumpre a sua missão; difi culdade  esta,  bem  
visível  nas  taxas  de  insucesso  escolar  e  de  
abandono  precoce,  que  persistem  em  serem  
as  mais  elevadas  em  toda  a  União  Europeia.

Face a estas difi culdades, em parte derivadas 
duma actuação política  inconsequente  e  
inconstante,  ao  longo  de  décadas, ,  em  
parte, consequência  da  falta  de  liberdade  
e  autonomia.

Uma educação de qualidade, para todos os 
portugueses deve continuar a constituir  uma  
prioridade  do  desenvolvimento  do  país, 
uma  preocupação central  das  famílias,  
dos  responsáveis  políticos  de  toda  a  
comunidade. A exigência deve ser colocada   
ao  nível   das  capacidades    e  aspirações  
profundas  dos  alunos.

(continua  no  próximo  número)
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Apresentação de Jesus no Templo
Encontro do Homem com Cristo

A APRESENTAÇÃO DE JESUS NO 
TEMPLO, também denominada Festa da 
Candelária ou da Purifi cação da Virgem, é 
descrita no Evangelho de S. Lucas (2:22-
40) – Maria e José levaram o Menino Jesus 
ao Templo de Jerusalém quarenta dias após 
o seu nascimento, para o consagrar ao 
Senhor, de acordo com o que preceituava 
a lei judaica da época. Ali encontraram 
Simeão, a quem havia sido prometido que 
veria o Menino Salvador antes de morrer 
(Lc. 2:26). 
Também nesta ocasião e com este gesto, 
Maria e José manifestam o propósito de 
obedecer à vontade do Senhor, rejeitando 
qualquer forma de privilégio - ofereceram, 
no entanto, o próprio Salvador. Estão como 

que a ‘restituir’ o Filho há pouco recebido 
de Deus, para O consagrar à Sua missão de 
salvação e Maria entrega-se também a si 
mesma a essa missão.Este acontecimento 
seria o sinal do encontro do Homem 
com Cristo. O Espírito Santo torna esse 
encontro possível, suscitando no coração 
humano o desejo desse encontro e, hoje, 
também todos somos convidados a entrar 
no Templo, a seguir Maria, mais uma vez 
exemplo de doação ao Senhor.
E Simeão profetizaria a espada de dor que 
haveria de trespassar o coração de Nossa 
Senhora, numa antecipação do sofrimento 
na Cruz - antes da alegria da Páscoa.

Marina Sequeira

Pobreza Escondida

A ajuda aos necessitados ou pobres faz, quase 
sempre, parte das doutrinas religiosas. No 
Cristianismo, no seguimento da doutrina de 
Jesus de auxílio aos marginalizados, foram 
desenvolvidas estruturas e organizações de 
caridade, entre elas as missões nos países 
pobres, e as igrejas incentivam os fi éis à 
prática da caridade quotidianamente. 
Em qualquer comunidade cristã é este o 
‘cenário’ habitual. 
Depois, há a caridade que se faz 
pontualmente, quando se é abordado por 
‘pedintes’, na rua, à porta da igreja, às vezes, 
em situação extrema, ‘dentro’ dela… Esta é 
a face visível da pobreza – não é preciso ir à 
procura, porque vem ter com cada um, quer 
através de uma instituição que nos bate à 
porta ou que solicita individualmente ajuda 

para quem efectivamente está necessitado 
dela. E tantas vezes se hesita na dádiva, 
por se questionar a verdadeira intenção por 
detrás da mão, directa ou indirectamente, 
estendida…
Mas há uma outra pobreza a ter em conta – 
a de quem se envergonha dessa condição e 
só a acção generosa de vizinhos e amigos 
impede consequências trágicas em muitos 
casos. Esta pobreza foge um bocado àquilo 
a que se pode chamar ‘padrão’, porque 
vai passando de forma anónima, tantas 
vezes, durante meses sem ser percebida. 
Vale quase sempre nestas situações a 
localização e o tipo de habitação em que 
acontece – normalmente em zonas onde 
ainda existem habitações tradicionais, 
também conhecidas como ‘ilhas’, onde 

se cria uma espécie de comunidade e os 
vizinhos, literalmente ‘porta com porta’, se 
tornam quase uma família, com quem tudo 
se partilha: alegrias e tristezas, pequenas 
coisas do quotidiano…
Foi assim o fi m da vida de uma nossa 
conterrânea, Isabel Procópio, na zona 
de Sant’Ana: um casamento fracassado, 
abandonada pela família – não apenas 
abandonada, mas sobretudo espoliada de 
alguns dos seus já parcos bens por quem 
lhe era mais próximo – escondeu a sua 
verdadeira situação o mais que pôde e foi 
a bondade dos vizinhos que lhe valeu nos 
últimos meses de vida – tendo-se apercebido 
da sua debilidade física, causada por doença 
oncológica, foram-lhe prestando pequenos 
cuidados e auxílios de vária ordem: do 
banho a uma refeição quente…
Próximo do Natal, o corpo cedeu e passou a 
quadra festiva no hospital – suspeita-se que 
teria deixado de tomar os medicamentos, que 
é como quem diz, quis morrer - enquanto a 
família fazia por ignorar toda a situação, até 
porque que não havia mais nada de valor 
para ‘arrecadar’… 
Já não regressou a casa.
Partiu sem ter sentido o carinho dos irmãos, 
a sua família de sangue, mas confortada 
porque não lhe faltou o aconchego de quem 
foi a sua ‘família de afectos’ – vizinhos e 
amigos que a ajudaram a partir menos triste 
e foi neles que confi ou até ao fi m… 
O Papa João Paulo II disse um dia: 
“Precisamos de Santos comprometidos com 
os pobres…”. Estes, que não deixaram Isabel 
viver e morrer ao abandono, são desses 
‘santos’ solidários na partilha e generosos 
na entrega aos outros. Gente anónima que 
não se acomodou ao encaminhamento da 
situação para nenhuma instituição e agiu.
Sem procurarem, acharão, certamente, 
outra Isabel para ajudar e apoiar 
incondicionalmente.

Marina Sequeira
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Agenda Cultural da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira
COLECTIVA DE PINTURA 
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

MATOSINHOS E O SEU FUTURO
Narciso Miranda
O SISTEMA POLÍTICO: SISTEMA ELEITORAL
Paulo Morais 

D. CARLOS, O REI ARTISTA
Francisco Ortigão Oliveira
CISNE EM LEÇA?
Albano Chaves
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  

Local: Salão Nobre da Junta 
Período: Março a Maio de 2009
Sextas das 18h30 às 19h30  Início: 6 de Março
Público: dos 9 aos 30 anos
Limite inscrições: 10 participantes | Custo: 25 € /mês
Orientação: Rui Filipe Veloso 
Local: Junta de Freguesia
Período: Março a Maio de 2009
Sábados das 11h00 às 12h00  Início: 7 de Março
Público: a partir dos 16 anos
Limite inscrições: 15 participantes | Custo: 10 € /sessão 
(material incluído)
Orientação: Ourives António Silva 
Local: Junta de Freguesia
Período: 6 sessões
Sábados das 15h00 às 17h00  Início: 7 de Março
Público: dos 6 aos 14 anos
Limite inscrições: 10 participantes | Custo: 5 € /sessão 
(material incluído)
Orientação: Márcia Reis

Peças O Triunfo das Personagens | O Consultório | O Poço 
Salão Paroquial, 21h45
Apoio: Grupo Paroquial de Teatro de Leça 
Actividades culturais e desportivas | Salão Nobre
e Complexo Desportivo da Bateria, manhã
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

28 de Março a 11 de Abril

Março (dia a defi nir)

Março (dia a defi nir)

17 de Abril

3 de Julho

25 de Setembro

13 de Junho

20 de Junho

27 de Junho

Curso de Iniciação à 
Guitarra * 

Curso de Iniciação à 
Ourivesaria * 

Workshop de Teatro
de Fantoches * 

27 de Março
DIA MUNDIAL DO TEATRO

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

* Inscrições mediante marcação prévia

20 de Março

5 de Junho

9 a 30 de Maio

19 de Julho a 9 de Agosto

12 de Setembro a
4 de Outubro

EXPOSIÇÕES - Salão Nobre da Junta

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

CURSOS e  WORKSHOPS

COMEMORAÇÃO DE DIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

III Jornadas de História
e Património de Leça

7 MARAVILHAS
DE LEÇA DA PALMEIRA

CONCERTOS DE
MÚSICA ANTIGA

CONCERTOS DE
MÚSICA CLÁSSICA

MOMENTOS DE BAILADO

CICLO TRADIÇÕES LECEIRAS

LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES
Salão Nobre da Junta, 16h00

OUTROS EVENTOS

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

Votação através da Internet no site 
da Junta | http://www.junta.pt

CERIMÓNIA DE ANÚNCIO DAS 
7 MARAVILHAS DE LEÇA
Salão Nobre da Junta, 21h30
Visitas aos Monumentos eleitos | 
Exposições | Recriações

Capela de Ruas, 21h30
Apoio: Curso de Música Antiga da 
ESMAE

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

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

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

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

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

O ENTERRO DO JUDAS | Parque 
Eng.º Pinto de Oliveira, 21h30

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

4 de Julho

Eleição dos 
Monumentos de 
7 de Janeiro a 7 

de Março

13 de Março

21 de Março, 
22 de Maio,
10 de Julho

3 de Abril,
19 de Junho

6 de Março,
29 de Maio

29 de Abril,
11 de Julho,

3 de Outubro

6 de Junho

25 de Julho

20 de Abril a
1 de Maio

3 de Julho a
3 de Agosto

11 de Julho

23 de Julho a
3 de Agosto 

19 de Setembro

26 de Setembro

21 de Fevereiro

Datas a defi nir

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
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Benzido o Sacrário da Capela de Monte Espinho

Um Benemérito da Paróquia

apelo do Sr. Padre Lemos, há 28 anos, para que 
se pudesse ali celebrar a Eucaristia e a primeira 
foi mesmo numa garagem. Estava como que 
lançada a ‘primeira pedra’ da Comunidade, 
que hoje tem uma Irmandade, Grupo Coral, 

Quase conterrâneo do nosso Pároco, (ambos 
são naturais do concelho de Marco de 
Canaveses – o Padre Lemos, de Penha Longa e 
o Sr. Filinto, de Alpendurada), veio para Leça 
há mais de 40 anos e, apesar de um interregno 
de alguns anos, em que viveu em Freixieiro 
e criou ‘laços’ também com a Paróquia de 
Perafi ta, aqui vive de novo. 
O seu historial de generosidade para com a 
Paróquia é também longo, de há muitos anos. 
Segundo o Sr. Filinto, com quem A Voz de 
Leça ‘conversou’ breve e informalmente, 
quase se pode dizer que tudo começou com 
a imagem de Nossa senhora da Conceição, 
ainda na vigência do anterior Pároco, Padre 
Alcino Vieira. “Quando a empresa comprou 
a máquina de serragem de pedra, a primeira 
obra que foi executada foi o pedestal para a 
imagem. Costumo até dizer que foi uma obra 
abençoada, porque, graças a Deus, nunca 
faltou trabalho à empresa.”
Além do pedestal, que permite que aquela 
antiquíssima bela imagem de Nossa Senhora 
esteja tão bem situada no frontspício da 

capela-mor da igreja matriz, ao Sr Filinto se 
devem ‘outros granitos’ da igreja, além do 
pedestal que suporta o busto do Padre Alcino, 
inaugurado, em Junho de 2004, junto ao Salão 
Paroquial, que foi parcialmente oferecido 
pelo Sr. Filinto. Agora, quando foi preciso, 
voltou a dizer presente e, desta vez, deu para a 
Comunidade de Monte Espinho. 
Às vezes, pensa-se que os grandes empresários 
são pessoas distantes e inatingíveis, a quem 
estas ‘coisas’ passam ao lado. O Sr. Filinto é 
a prova absoluta do contrário – não só é uma 
pessoa de trato afável, como não faz questão 
nenhuma de ser elogiado enquanto mecenas. 
Dizia-nos, no início da nossa conversa: “Mas 
não é preciso nada disto. O que dei está dado e 
pronto. Afi nal, não foi nada de extraordinário.“ 
Pode não ter sido, mas nos dias de hoje 
‘pratica-se’ muito a indiferença, muito mais 
o ‘receber’ que o ‘dar’ e gestos destes não 
devem passar sem registo.
A Paróquia agradece.

Marina Sequeira 

Grupo de Acólitos, de Pagens, Catequese e 
uma pequena mas acolhedora Capela dedicada 
a Nossa Senhora de Fátima, que todos de 
alguma forma ajudaram a erguer, com trabalho, 
com dinheiro, com apoio logístico. (…) e 
verifi caram a necessidade de adquirir um 
Sacrário para a Capela. Vão certamente tê-lo 
em breve, porque é quando surge um novo 
desafi o que aquela pequena Comunidade se 
ergue, mais unida do que nunca.” 
Pois mais este se tornou realidade – o Sacrário 
foi benzido no passado dia 18 de Janeiro, numa 
missa solene presidida pelo nosso Pároco, onde 
esteve aquela Comunidade ‘em peso’, (como 
sempre acontece em ocasiões como esta). A 
tarde foi de Inverno, mas dentro da Capela, 
aquela celebração encheu a alma a quem se 
lhes juntou em mais um momento de forte 
vivência cristã.
Hoje a capela de Nossa Senhora de Fátima de 
Monte Espinho está mais ‘completa’, é um 
lugar mais sagrado.

Marina Sequeira

Há quase um ano, no âmbito das celebrações 
do 28º aniversário da Comunidade de Monte 
Espinho, escrevi que ali os projectos nunca 
estão “por concretizar, mas para concretizar. 
Porque foi sempre assim: responderam ao 

A propósito da bênção do Sacrário da 
Capela de Monte Espinho, fi cámos a saber 
que o pedestal em granito que o sustenta foi 
oferecido pelo Sr. Filinto Monteiro, sócio-
gerente da empresa ROGRANIT GRALPE. 
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Aprender a Missão com S. Paulo
Conclusão das Jornadas do Clero do Porto 2009

Entre os dias 13 e 16 de Janeiro de 2009, 
tiveram lugar, na Casa Diocesana de Vilar, as 
Jornadas Pastorais para o Clero da Diocese do 
Porto, sob a orientação de Dom António Couto, 
Bispo Auxiliar de Braga. Nelas participaram 
Dom Manuel Clemente e os bispos auxiliares, 
mais de setenta presbíteros, dois diáconos e 
dois seminaristas do Seminário Redemptoris 
Mater. Foram três dias consecutivos, em que 
a exposição sábia e atraente do Conferencista 
foi amplamente refl ectida, pelos diversos 
grupos de trabalho e partilhada nas reuniões 
do Plenário! De certo modo, foi um tempo de 
(re) descoberta da fi gura de “São Paulo, como 
modelo de evangelizador”. 

Da graça, oportunidade e interpelações 
destas Jornadas queremos dar testemunho 
ao Povo de Deus, tendo em conta que a 
riqueza maior destes encontros brota, como 
sempre, da experiência de comunhão eclesial, 
vivida e partilhada, ao longo destes dias, 
na oração e na celebração, na refeição e no 
convívio fraternos. Ainda assim, atrevemo-
nos a resumir, em alguns tópicos, as grandes 
intuições, que o Apóstolo Paulo nos deixa, 
para uma verdadeira arte pastoral, perante a 
urgência de uma nova evangelização. Assim:

1. Aprendemos de Paulo a sermos 
primeiramente “de Cristo”, “agarrados por 
Ele” ensinados por Ele, tendidos para a frente 
e estendidos para Ele, como recebedores 
da sua graça, como se em tudo o que somos 
e fazermos, vivêssemos permanentemente 
«agrafados a Ele», até nos tornarmos seus 
imitadores.

2. Aprendemos de Paulo a sermos homens de 
uma só coisa, a tempo inteiro, concentrados e 
orientados completamente para Cristo, “como 
uma seta directa a uma meta, a um alvo, a um 
objectivo tão intenso e claro, que na vida de 
cada um só poder haver um”. Hão-de ser as 
coisas de Deus e as coisas da comunidade a 
merecer o nosso zelo pastoral. 

3. Aprendemos de Paulo, que somos o que 
somos, pela graça de Deus e que o nosso 
apostolado decorre dessa graça, que é, para 

nós, como para o Apóstolo, a verdadeira 
nascente da vida quotidiana. Há-de dizer-
se de nós, como de Paulo, que “a sua vida 
privada era a apostólica”. Somos chamados a 
levar, por diante, uma evangelização vivida e 
afectiva, personalizada e a tempo inteiro e até 
ao fi m.

4. Aprendemos de Paulo que a evangelização 
deve começar, não tanto por apresentar ideias, 
mas por proporcionar encontros, de modo 
a facilitar “o encontro” das pessoas com 
Cristo, como base da identidade e da missão 
de cada cristão, num mundo paganizado, 
insensibilizado, de braços caídos, ao qual é 
preciso levar o lume de Cristo!

5. Aprendemos de Paulo a correr mais por 
dentro, e não “a correr por fora”, “a correr 
agarrados, numa mão a Cristo e noutra 
apertando a de um irmão e outro irmão, como 
uma verdadeira multidão em comunhão”. 
Cristo há-de ser aquele que a todos une, que 
a todos nos hifeniza, isto é, que a todos nos 
liga, em rede de comunhão. Importa despertar 
e formar a consciência de todos os membros 
da Igreja, para que se sintam verdadeiramente 
“comunidade dos chamados”, grupo dos 
escolhidos por Deus e que respondem ao seu 
chamamento. 

6. Aprendemos de Paulo que ninguém 
evangeliza sozinha, decorrendo daí a absoluta 
necessidade de chamar, apoiar e formar 
muitos e bons cooperadores, com uma 
metodologia de evangelização, assente numa 
relação personalizada, íntima e calorosa, 
coração a coração. O título de cooperadores 
mostra que no trabalho de evangelização não 
há trabalhadores solitários, por conta própria. 

7. Aprendemos de Paulo a dar testemunho de 
Cristo, com uma dedicação maternal e paternal, 
a cada um e a tempo inteiro, “gerando” 
fi lhos, dando-os à luz na dor, acalentando-os, 
exortando-os um a um, portanto, com tempo e 
total dedicação, persistência, paciência e zelo.

8. Aprendemos de Paulo, que as nossas 
relações pessoais e pastorais hão-de ser 

sempre quadrilaterais: cada um evangeliza 
sempre com os outros, está ao serviço de 
uma comunidade, como servidor da sua 
alegria, e todos estão unidos pelo mesmo 
amor de Cristo, que ama e chama cada um. 
“Cooperadores precisam-se, para formar 
uma rede de evangelizadores. Já ouvistes 
chamar pelo teu nome”?!

9. Aprendemos de Paulo que a missão é «obra 
da graça» e «trabalho de amor» e que este 
trabalho, não se faz sem luta! Trabalhamos e 
lutamos, ou trabalhamos lutando, esperando 
também do Povo de Deus, que “lute connosco, 
nas orações”! 

10. Aprendemos de Paulo a valorizar a 
«casa» e a família, como lugar e protagonista 
da evangelização, aprendendo, daí, a 
construir também a «casa da Igreja», como 
novo espaço relacional, verdadeira família 
de Deus. 

Em conclusão, sabemos que o nosso serviço 
de evangelização já não pode consistir 
simplesmente em evangelizar o outro, até um 
certo ponto (até ser crismado, por exemplo) 
mas em evangelizá-lo, até que ele, enamorado 
de Cristo, sinta a necessidade de se constituir 
em evangelizador. 

Destas intuições, pudemos colher e acolher de 
São Paulo, estilos, metodologias, e desafi os 
pastorais, que nos preparam agora para 
abraçar, com novo ardor, o objectivo próximo 
já defi nido pela Diocese e que dá pelo título 
de “Missão 2010. Corresponsabilidade para 
uma nova Evangelização”. 

Confi amo-nos a Maria, fi gura por excelência 
da graça, daquela graça, que “tem tempo e 
jeito maternal; descobre sempre alguém para 
embalar; a graça só sabe dizer sim; a graça 
é Deus a olhar por mim, sou eu também a 
olhar por ti, assim” (Dom António Couto).

Porto, 16 de Janeiro de 2009

Pe. Amaro Gonçalo
Pároco da Senhora da Hora

Casar-se ou Juntar-se
Perguntei-lhes se alguma vez tinham 
pensado em casar-se. Olharam para mim 
admirados. Então ele, com um sorriso de 
quem perdoa uma pergunta tão ingénua, 
tomou a iniciativa de responder. «Casar-
se? Para quê? Já nos amamos e isso 
é o importante. Que sentido tem uma 
cerimónia exterior que não acrescentará 
nada ao nosso amor? Queremos um 
amor genuíno! Queremos um amor livre! 
Queremos um amor sem nenhum tipo de 
coacção! Este modo de actuar parece-nos 
muito mais sincero. Não necessitamos de 
nenhum tipo de ataduras. Ataduras que 
cortariam as asas da nossa liberdade». 
Ela concordava com a cabeça. Todo o 
raciocínio do namorado parecia lógico. 
Estava de acordo com ele. Não havia 
fissuras na sua argumentação.
À primeira vista, parece que o casamento 
signifi ca uma perda de liberdade. Se uma 
pessoa decide casar-se, perde a capacidade 
de voltar a fazê-lo no futuro. Se a liberdade 
se entende somente como capacidade de 
escolha, sem dúvida que o casamento 

signifi ca a perda dessa capacidade. Mas será 
que a liberdade é somente isso?
Hoje em dia, o casamento é muitas vezes 
visto como uma realidade ofi cial, formal 
e sem muito valor. Um convencionalismo 
antiquado. Uma instituição que “acorrenta” 
com elementos objectivos e escravizantes 
uma relação subjectiva e livre. A liberdade 
fi ca “atada”. A liberdade fi ca “obrigada” 
no futuro. Não parece sensato introduzir 
elementos “coactivos” numa relação livre. 
Introduzir elementos objectivos numa 
relação subjectiva.
É uma visão simplista. Assim como a noz 
não é somente a sua casca, o casamento 
não é somente a sua cerimónia exterior. O 
casamento é um vínculo que se cria a partir 
da livre vontade daqueles que se casam. O 
“sim” que pronunciam transforma-os. É um 
“sim” que compromete. A partir desse “sim”, 
o futuro fi ca determinado pelo “tu”. Quem 
ama de verdade não deseja ser nem viver sem 
aquele que ama. Não deseja um futuro sem 
o outro. Seria um futuro sem sentido. Sem 
sentido também para a liberdade do “eu”.

Quem ama de verdade deseja a fusão. 
Deseja um “nós” em lugar do “eu” e do 
“tu”. Deseja o compromisso que é o que dá 
origem ao “nós”. Um compromisso que não 
somente não tira a liberdade, mas liberta. 
Liberta o “nós” dos perigos do egoísmo 
e do orgulho. A eternidade no amor não 
pode vir da mera atracção mútua. Nem do 
simples enamoramento afectivo. Nem dos 
sentimentos românticos, por muito sinceros 
que eles sejam. A eternidade no amor só pode 
vir da liberdade que não teme comprometer-
se sem condições.
Por isso, “juntar-se” não é a mesma coisa que 
casar-se. “Juntar-se” não muda o “eu”. Só 
muda as circunstâncias em que o “eu” vive. 
Pelo contrário, casar-se (comprometer-se de 
verdade), transforma o “eu”. Surge o “nós”. 
Um “nós” que será capaz de gerar vida e que 
cuidará dessa vida. Um “nós” que resistirá 
às intempéries, porque está protegido pela 
liberdade responsável daqueles que se amam 
de verdade.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria
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Numa iniciativa da Junta 
de Freguesia de Leça 

da Palmeira, está a 
decorrer a votação 
com vista à eleição 
das 7 Maravilhas 
de Leça, com 
o objectivo de 
preservar e divulgar 
o património 
histórico-cultural 
da Freguesia. O 

Júri do concurso é 
constituído por um 

representante da Junta e 
quatro personalidades 

ligadas a várias vertentes da cultura local, 
e fez uma pré-selecção de 14 monumentos, 
de acordo com critérios histórico-culturais, 
arquitectónicos, artísticos e simbólicos, de 
onde ‘sairão’ os sete mais votados.
Entre os monumentos candidatos estão 
quatro de carácter religioso: a Igreja Matriz, 

a Imagem de Nossa Senhora da Conçeição, 
a Capela de S. Clemente das Penhas (Boa 
Nova) e a Capela de Sant’Ana. 
Este projecto destina-se à população em geral 
e às escolas do Ensino Básico e associações 
e colectividades de Leça da Palmeira em 
particular. Após a escolha fi nal, cujos 
resultados serão divulgados publicamente 
em data a anunciar, serão organizadas visitas 
guiadas a cada uma das 7 maravilhas, uma 
exposição de trabalhos dos alunos das 
escolas da freguesia e será criado um Roteiro 
“7 Maravilhas de Leça” em formato papel e 
um CR-ROM  interactivo.
A votação decorre de 7 de Janeiro a 7 
de Março de 2009 no sítio da Internet 
da Junta de Freguesia, (www.junta.pt), 
e pode também ser realizada através do 
preenchimento de um questionário impresso 
(a enviar pela Junta via info-mail), bem 
como por votação secreta nas escolas EB1 
da freguesia, mediante o preenchimento de 
um boletim.

O TEMPO ETERNO e RUMORES DO TEMPO, foram os títulos a 
que se subordinou a exposição que esteve patente na Galeria Municipal 
em Matosinhos, dos pintores Alfredo Barros e Ricardo Barros.
Pai e fi lho, nascidos em Matosinhos, ambos seguiram a carreira das 
artes em conjunto com a do ensino.
Alfredo Barros nasceu em Matosinhos, é licenciado pela Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto onde leccionou durante vários 
anos. Presentemente é professor da Escola Superior de Artes e Design. 
Expõe com alguma regularidade, tendo recebido alguns prémios como 
o das “Artes Plásticas da Fundação Engenheiro António de Almeida”.
Ricardo Barros, fi lho de Alfredo Barros, também natural de 
Matosinhos, é licenciado pela Escola Superior de Artes e Design, é 
professor de Geometria Descritiva na Escola Secundária Antero de 
Quental, expondo regularmente, colectiva e individualmente.
Integrada na exposição realizou-se uma visita guiada sob a 
responsabilidade do prof. A. Cunha e Silva que no seu estilo habitual 
nos conduziu através dos quadros até à sensibilidade dos pintores 
expressa em cada um dos seus quadros.

Eng.º Rocha dos Santos

O Tempo Eterno e Rumores do Tempo

As Sete Maravilhas de Leça
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Informações

Farmácias
de Serviço
Fevereiro Dia Março

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

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

CUNHA

F. SILVA

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

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

Vigília de Orações pelas Vocações
Fevereiro e Março

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 21/03
21:00 - 22:00

Dia 22/03

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 14:00
14:00 - 15:00
15:00- 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

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

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 
 Mês Dia Hora         Solenidades – Grupos Organizadores
 Fevereiro 25 19:00h Missa de Cinzas
 Fevereiro 28 16:30h Compromisso das Pagens do Santíssimo Sacramento
 Março 22 12:00h Missa de Aniversário do Jornal “A Voz de Leça”
 Março 28 16:30h Missa do Senhor dos Passos
 Março 29 16:00h Procissão do Senhor dos Passos
 Abril 5 12:00h Benção e Procissão de Ramos
 Abril 9 21:30h Semana Santa
 Abril 10 21:30h Semana Santa
 Abril 11 21:30h Semana Santa
 Abril 12 9:30h Saída da Visita Pascal
 Abril 12 18:45h Procissão de Encerramento da Visita Pascal seguida de Missa
 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 – Na Missa do Senhor dos Passos, as Confrarias 
deverão ser representadas apenas por dois elementos 
(juntamente com a Catequese)
2 – Os Compromissos das Pagens e Acólitos da Igreja 
Paroquial serão realizados no Sábado anterior ao 1º 
Domingo de Março e no Sábado anterior ao 1º Domingo 
de Dezembro, respectivamente.
3 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e Pagens deverão 
estar presentes em todas as cerimónias enumeradas no 
mapa de actividades, excepto no dia 12 de Abril.
4 – As Confrarias e Irmandades deverão usar sempre 
Laço Branco, excepto nos dias 25 de Fevereiro, 28 e 
29 de Março, 5 e 10 de Abril e 1 e 2 de Novembro onde 
deverão usar Laço Preto.
5 – No dia 10 de Abril, far-se-á a Procissão do Senhor 
Morto no interior da Igreja.
6 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e Pagens 
deverão levar “velas” acesas nas Procissões de Velas dos 
dias 12 de Maio e 12 de Outubro.
7 – Nas Cerimónias da Semana Santa, designadamente 
nos dias 9, 10, 11 e 12, a parte coral será composta por 
todos os Grupos Corais da Paróquia.
8 – No dia 12 de Maio, a Procissão das Velas sairá da 
Capela da Quinta da Conceição.
9 – A Primeira Comunhão realizar-se-á nos dias 3 e 10 de 
Maiol, na Missa das 10,45 h.
10 – A Profi ssão de Fé realizar-se-á no dia 7 de Junho 
pelas 9.30 h.

INFORMAÇÕES SOBRE
AS ACTIVIDADES PAROQUIAIS
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Integrado na “Agenda Cultural” da Junta de Freguesia de Leça, teve lugar um recital de guitarra clássica, em 16 
de Janeiro, no Salão Nobre, com o apoio da Escola de Música de Leça da Palmeira, em que participaram, além de 
alunos e professores desta Escola, outros de outras escolas que se dedicam ao ensino da música.
Brilharam neste evento, entre outros, Paulo Vieira e Fábio Gavina, da Academia de Música Pio X, de Vila do 
Conde e Inês Pereira, da Companhia de Música de Braga.
Quem também teve boas razões para se sentir orgulhoso do seu trabalho e do talento musical dos seus alunos foi o 
professor Aires, da Escola de Música de Leça, cujo mérito fi cou bem expresso no brilhantismo com que se exibiu, 
especialmente, o jovem guitarrista João Teixeira.
Assim, durante cerca de uma hora, os executantes proporcionaram ao público presente um momento musical de 
grande qualidade, onde foram apresentadas obras de J. S. Bach, Francisco Tarrega e Heitor Villa-Lobos. 
Resta acrescentar que alguns dos talentosos executantes que se apresentaram neste recital vão, em breve, participar 
num Festival Internacional de Guitarra.

Boa Música!!

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Itália: Faleceu o Cardeal D. Pio Laghi, “um 
diplomata de Deus” 

No passado dia 11 de Janeiro, faleceu num 
hospital de Roma o Cardeal D. Pio Laghi. Tinha 
86 anos. No dia 13, na Basílica de S. Pedro, 
celebraram-se as suas exéquias fúnebres a que 
presidiu o Cardeal D. Angelo Sodano. Bento 
XV participou na parte fi nal. Nas palavras que 
então pronunciou, sublinhou alguns aspectos 
da vida do Cardeal Laghi: “Peçamos ao Senhor 
que faça o nosso irmão participante da bem-
aventurança eterna, cujas primícias ele pôde 
experimentar antecipadamente já aqui na 
terra, na comunhão eclesial e na edifi cação de 
laços de paz e de concórdia entre os povos e as 
nações, às quais foi enviado como representante 
pontifício”. Recorde-se que D. Pio Laghi 
era patrono da Soberana Ordem Militar de 
Malta, Prefeito Emérito da Congregação para 
a Educação Católica. Foi notório o seu papel 
de mediador papal. Em 2003 foi enviado de 
João Paulo II ao presidente americano George 
Bush para tentar evitar a guerra no Iraque. 
Por seu intermédio foi possível a abertura de 
relações diplomáticas com os Estados Unidos. 
Foi também Núncio Apostólico na Argentina 
e Delegado Apostólico em Jerusalém e na 
Palestina. 

Médio Oriente: Belém em marcha pela paz 
na Faixa de Gaza

No passado dia 13 de Janeiro, Sua Beatitude 
Fouad Twal, Patriarca latino de Jerusalém, 
presidiu a uma marcha pela paz na faixa de 
Gaza, em que participaram Bispos de várias 
partes do mundo e cerca de 800 crianças, 
oferecendo orações pelas vítimas inocentes 
do confl ito em Gaza. Participaram ainda 
importantes instituições católicas do mundo 
que, como todos os anos nesta altura, visitam 
a Terra Santa para promover a solidariedade 
com as comunidades cristãs locais . No fi nal 
da marcha, o Patriarca afi rmou: “Enquanto 
estamos aqui reunidos em nome e no espírito 
do Príncipe da Paz, a criança que nasceu 
para ser luz do mundo e esperança de cada 
ser humano, quero nesta oportunidade 
condenar a violência no Oriente Médio, e de 
modo especial os ataques na Faixa de Gaza”. 
Advertiu sobre a tentação da violência, “porque 

parece que ela resolveria os nossos problemas”. 
E adiantou: “Esta explosão de violência só traz 
complicações na busca de uma solução justa 
para o confl ito, fervorosamente desejada pelo 
povo desta terra e inclusive do mundo”.

Mongólia: centenas de fi éis festejaram o seu 
primeiro Natal

Mais de 500 fi éis da comunidade de Dong 
Sheng da cidade de Ordos, Diocese de Bao Tao, 
Mongólia, festejou pela primeira vez o Natal. 
O presépio, com o Menino Jesus colocado ao 
centro, a árvore de Natal com uma mensagem 
evangelizadora, tudo isto comoveu os fi éis 
deste comunidade. Segundo informações 
obtidas pela Agência Fides, desde à tarde da 
vigília de Natal, 24 de Dezembro, o pátio desta 
pequena “igreja” começou a encher. Às 5.30h 
iniciou a solene celebração Eucarística seguida 
pela adoração ao Menino Jesus, que continuou 
até a meia-noite. A alegria foi tanta que houve 
fogo de artifício. Recorde-se que actualmente 
a Mongólia tem 7 dioceses, com um total de 
250.999 católicos. A diocese de Bao Tou tem 
cerca de 40 mil católicos, com 8 sacerdotes e 
14 religiosas que cuidam das 13 paróquias e 
capelas e 5 centros missionários.

México: Encontro Mundial das Famílias

O VI Encontro Mundial das Famílias realizou-
se no México de 14 a 18 de Janeiro. O Papa 
Bento XVI vai associou-se a este importante 
evento através de duas mensagens. A primeira, 
em vídeo, foi transmitida durante no início dos 
trabalhos, a 14 de Janeiro. A segunda, ao vivo, 
via satélite, durante a Missa de encerramento 
do VI Encontro Mundial das Famílias, no dia 
18 de Janeiro. 

Vaticano: Santa Sé prepara viagem do Papa 
à Terra Santa

Está tudo previsto para que Bento XVI vá em 
peregrinação à Terra Santa em Maio de 2009. 
Esta viagem foi confi rmada pelo Patriarca 
latino de Jerusalém, Sua Beatitude Fouad 
Twal, ao apresentar a sua mensagem de Natal à 
imprensa. Bento XVI visitará a Jordânia, Israel 
e os territórios palestinianos. Nas celebrações 
de Natal, o Papa falou várias vezes na Terra 
Santa.

Índia: primeira universidade católica, sinal 
de esperança

Os cristãos do Nordeste da Índia, área que se 
têm vivido vive contínuas tensões e confl itos, 
podem sentir um grande motivo de esperança e 
de confi ança para o futuro: nasceu em Guwahati, 
no Estado de Assam, a “Universidade Dom 

Bosco”, a primeira universidade católica 
da Índia. Trata-se, como afi rma o P. Joseph 
Almeida, sacerdote salesiano, responsável de 
Guwahati, de um testemunho do desempenho 
da Igreja no Nordeste da Índia: “Verifi cando 
o prodigioso desenvolvimento da Igreja nesta 
zona, muitos falam de “missão-milagre”, e 
nós continuamos a dizer que é um milagre de 
Maria Auxiliadora”. Isto surge na sequência 
do grande trabalho missionário das duas 
províncias salesianas de Dimapur e Guwahati.
A nova universidade, inaugurada recentemente, 
ajudada por 8 colégios universitários já 
existentes, será um centro de ensino, pesquisa 
e consulta que cobrirá três grandes sectores: 
tecnologia, serviço e o sector social. Estão 
previstos cursos de biotecnologia, enfermagem, 
economia empresarial, comunicação social, 
religião e cultura, ética e estudos sobre 
populações tribais.
Recorde-se que o primeiro grupo de 
salesianos chegou à região em 1922. O grande 
espírito missionário que os animou desde o 
início determinou um estilo apostólico para 
o futuro. Os missionários deram importância 
à formação dos funcionários locais e em 
1924, abriram em Shillong (Estado de 
Meghalaya) o primeiro noviciado, com 
estudos de fi losofi a e de teologia. Durante 
cerca de 30 anos, os salesianos foram a 
única congregação masculina no Nordeste 
da Índia. A missão foi sempre levada com 
fervor e hoje dispõe de cursos de formação 
para religiosos e leigos. Como consequência 
da dinâmica missionária, os bispos 
missionários salesianos da região fundaram 
duas congregações missionárias locais de 
irmãs, que hoje trabalham na animação das 
povoações mais isoladas, habitadas pelas 
populações tribais. 
Muito activa é a Pastoral da Juventude. Os 
salesianos de Guwahati educam os jovens 
na perspectiva de serem úteis à sociedade, 
com serviços especializados e cursos de 
aprendizagem. Aos jovens marginalizados 
e envolvidos no crime são oferecidos 
acolhimento, refúgio, ajuda fraterna, com 
programas de recuperação e formação 
profi ssional. Dado que a realidade social 
de pobreza, subdesenvolvimento, fome e 
doenças, foi criado pelos missionários em 
Guwahati um departamento de intervenções e 
desenvolvimento social, que melhorou a vida 
de numerosos jovens e famílias.
Actualmente a realidade salesiana do Nordeste 
da Índia conta com duas arquidioceses, servidas 
por três bispos, 617 confrades, 351 sacerdotes, 
46 coadjutores, 210 clérigos em formação, 31 
noviços, 104 institutos educacionais e sociais. 
(Fonte Agência Fides)

AG / in “Voz Portucalense”

Recital de Guitarra Clássica na Junta de Freguesia
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Janeiro

Adelaide de Jesus
Custódia da Silva
Emília Alves Correia Ramos
Generosa Azevedo Soares
Henrique José da Silva
Hermengarda Reina
João da Silva (Noruega)
João de Deus Beco
José Marques Moreira
José Vieira da Silva
Mª Alice da Costa
Mª Beatriz Sousa
Mª Blandina Batista Costa
Mª da Conceição R. da Silva
Mª da Graça Pinto
Mª Eduarda Medeiros
Manuel Joaquim Morgado
Maria da Silva
Michael Soares
Norberto Ferreira
Teresa de Jesus Loureiro

7,5 €
10 €
10 €
5 €

15 €
6 €

35 €
7,5 €
10 €
25 €
20 €
20 €
10 €
10 €
20 €
10 €
10 €
10 €
10 €
7,5 €
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 240
Por José Soares

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

Missas

16h30 Sábado

10h45 Domingo

12h00 Domingo

9h30 Monte Espinho

Tudo isto totalizou a importância de659,97 Euros. 
Também se receberam muitas peças de roupa e tudo 
isto será distribuido pelos pobres conforme as suas 
necessidades.

Dia da Caridade
Euros

332,62€

155,76€

119,09€

52,50€

Donativos - Janeiro

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 24 – Dinis Cadilhe Ramos 
Pereira, fi lho de David Pedro Pereira e 
Elisabete Cadilhe. Dia 31 – Rui de Menezes 
Maia Guimarães, fi lho de Rui Magalhães e 
Mª Teresa Magalhães
Casamentos: Dia 24 Rui Filipe Meneses e 
Sandra Marisa Pereira:  

Óbitos: Dia 1 Isabel Maria da Silva Procópio. 
Dia 2 Fernando Elias Vale. Dia 3 António 
Ferreira Ramos. Dia 9 Fernando Isolina 
Jesus. Dia 14 Licinio Ramalho Santos. Dia 
15 Maria Augusta Mendes. Maria Gloria 
Caldeira Pinto Fonseca Beleza  Moreira. Dia 
18 Miosoti Ramirez. Dia 22 Alice Juliete 

Dias de Oliveira. Dia 26 Belandina Jesus 
Pereira. Dia 29 Maria das Dores Simão.
Bodas de Ouro: Dia 18 Ernesto Sousa e 
Hermenegilde dos Santos

Movimento Demográfi co - Janeiro
PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Ficha Técnica Jornal “A Voz de Leça”
Fundador:
P.e Alcino V. Santos
Director:
P.e Fernando C. Lemos
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Marina Sequeira
José Eduardo Sousa
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Gráfi ca Firmeza, Lda.
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Gráfi ca Firmeza, Lda.
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Gonçalo; Mariana Sequeira e Paulo 
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Por cinco vias Tomás de Aquino prova 
magistralmente a existência de Deus. Com notável 
clareza expôs ele a prova tirada do movimento, 
partindo do pressuposto de que “tudo o que se 
move é movido por outro”. Raciocina então: “se 
aquilo pelo qual é movido por sua vez se move, é 
preciso que também ele seja movido por outra coisa 
e esta por outra. Mas não é possível continuar ao 
infi nito; do contrário, não haveria primeiro motor 
e nem mesmo os outros motores moveriam como, 
por exemplo, o bastão não move se não é movido 
pela mão. Portanto, é preciso chegar a um primeiro 
motor que não seja movido por nenhum outro, e 
por este todos entendem Deus”. A segunda via é a 
da causa primeira universal. Eis o texto de Tomás 
de Aquino na Suma Teológica: “Constatamos no 
mundo sensível a existência de causas efi cientes. 
É, entretanto, impossível que uma coisa seja sua 
própria causa efi ciente, porque, se assim fosse, 
esta coisa existiria antes de existir, o que não tem 
nenhum sentido.
Ora, não é possível proceder até o infi nito na série 
de causas efi cientes, porque, em qualquer série de 
causas ordenadas, a primeira é causa intermediária 
e esta é causa da última, quer haja uma ou várias 
causas intermediárias. Com efeito, se suprimirdes 
a causa, fareis desaparecer o efeito: portanto, se 
não há causa primeira, não haverá nem última, 
nem intermediária. Ora, se fosse regredir até o 
infi nito dentro da série de causas efi cientes, não 
haveria causa primeira, e, assim, não haveria 
também nem efeito, nem causas intermediárias, o 
que é evidentemente falso. Portanto, é preciso, por 
necessidade, colocar uma causa primeira que todo 
o mundo chama Deus”. Por este texto se percebe 
a clareza com que Tomás de Aquino expõe o seu 
raciocínio. Com rara habilidade intelectual ele 
procura o motivo da existência da causalidade no 
mundo. Assim se chega infalivelmente a uma causa 
que produz e não é produzida, ou seja, a causa 
efi ciente primeira que é Deus. Em terceiro lugar 
vem a prova da contingência.
Em sentido amplo, contingência signifi ca a 
possibilidade de um objeto qualquer de não ser, de 
não existir. É tudo aquilo que pode ser como não ser. 
É contingente o fato de cada um de nós existirmos. 
Poderíamos não ter existido. A contingência 
metafísica signifi ca que contingente é todo ente ao 
qual a existência não é essencialmente necessária. 
Eis como Josef de Vries resume esta prova da 
existência de Deus proposta por Tomás de Aquino: 
“a prova cosmológica, baseando-se no nascimento e 
desaparecimento das coisas, conclui a contingência 
das mesmas, e partindo da mutabilidade 
própria também dos elementos constitutivos 
fundamentais cuja origem não pode ser mostrada 
experimentalmente, infere sua natureza também 
contingente, provando dessa maneira que o mundo 
todo é causado por um Ser Supramundano”. Este é 
o Ser Necessário que existe por sua própria natureza 
e não pode nunca deixar de existir.
As criaturas nascem, crescem e morrem, são 
possíveis, não necessárias, ou seja, existem, mas não 

necessariamente. Se em algum tempo não tivesse 
havido nada de existente, teria sido impossível para 
qualquer coisa começar a existir, e, deste modo, 
também neste caso nada existiria o que seria um 
absurdo. Existe, portanto, um Ser Necessário que é 
Deus. A quarta via para provar a existência do Ser 
Supremo é tirada dos graus dos seres. Na Suma 
Teológica assim se expressa Tomás de Aquino: 
“Verifi camos que alguns seres são mais ou 
menos verdadeiros, mais ou menos bons, 
etc. ora, diz-se o mais e o menos de coisas 
diversas segundo a sua aproximação 
diferente de um máximo. Existe, pois, 
alguma coisa que é o mais verdadeiro, o 
melhor, por conseguinte, o mais ser. Ora, 
o que é o máximo num gênero é a causa 
de tudo que pertence a este gênero. Existe, 
portanto, um ser que é para todos os outros 
causa de ser, de bondade, de perfeição 
total, e este ser é Deus:”. Deus possui o 
ser de modo absoluto, ao passo que as 
criaturas têm um grau diverso de ser.
Isso signifi ca que tal fato não lhes deriva 
em virtude de suas respectivas essências, 
caso em que seriam sumamente perfeitos 
e não em determinados graus. Ora, se 
não deriva de suas respectivas essências, 
isso, é lógico, signifi ca que o receberam 
de um ser que concede tudo sem receber, 
que permite a participação sem ser ao 
mesmo tempo partícipe. Este ser é a fonte 
de tudo aquilo que existe de algum modo. 
Ele é a perfeição infi nita, absoluta. É um 
ser perfeito sob todos os aspectos que se 
possam imaginar. Nele se realizam com 
perfeição suprema todas as possibilidades 
do ser. O quinto caminho apontado 
por Tomás de Aquino como prova da 
existência de Deus é o do fi nalismo, 
ou seja, do governo do mundo. Jolivet 
resume esta quinta via deste modo: “No 
conjunto das coisas naturais verifi camos 
uma ordem regular e estável. Ora, toda 
ordem exige uma causa inteligente, que 
adapta os meios aos fi ns e os elementos ao 
bem do todo. Portanto, a ordem do mundo 
é obra de uma Inteligência ordenadora, 
transcendente a todo o universo”.
Esse Ordenador é Deus. De fato, quando 
se analisa o que ocorre no mundo se 
verifi ca que tudo age e opera como se 
tendesse a um fi m. Não se trata de uma 
idéia mecanicista do universo, como se 
Deus interviesse juntando partes como 
acontece com o relojoeiro para constituir 
um relógio. Trata-se de se perceber a 
fi nalidade inata em algumas coisas, 
coisas que mostram em si mesmas um 
princípio de fi nalidade e total unidade. 
As exceções que se podem atribuir ao 
acaso não invalidam este raciocínio. O 
que se busca é a causa da regularidade, da 
ordem e da fi nalidade visíveis em alguns 

seres. Esta causa não pode ser identifi cada com os 
próprios seres em si. É preciso, pois, remontar a um 
Ordenador que esteja em condições de dar ser aos 
seres e, na verdade, daquele modo específi co no 
qual de fato eles operam.

Cónego José Vidigal
Recolha de António Ferreira

Provas da Existência de Deus

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

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

 PARÓQUIA DIA TEMA ORADOR
Leça da 
Palmeira
Leça do

Balio

Perafi ta

Santa Cruz
do Bispo

30 de
Março
17 de
Abril
15 de
Maio
26 de
Junho

Paulo, Homem de
Três Culturas

Paulo Confessa-se

Um Caminho que
Ultrapassa Tudo
Com o Décimo

Terceiro Apóstolo

Cón. Dr. Arnaldo
Cardoso de Pinho

Cón. Dr. Jorge
Teixeira de Pinho

Pe. Dr. Amaro Gonçalo 
Ferreira Lopes

D. Manuel Clemente
Bispo do Porto

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2009
PREPARAÇÃO BAPTISMOS

Meses
Fevereiro

Março
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS
SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA

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

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

3º Domingo
Dia 15
Dia 15
Dia 19
Dia 17
Dia 21
Dia 19 
Dia 16
Dia 20
Dia 18
Dia 15
Dia 20

Reunião de Preparação
Dia da semana

3ª Feira 
(quarta do mês)

Horário
21.30horas

Local
Salão Paroquial

Sala 1

Dia do mês

1º e 3º domingo
de cada mês

Horário
Outubro a Junho

12.45horas

Horário
Outubro a Junho

11.45horas

Baptismo

Mais informações em: http://pwp.netcabo.pt/encnoivos
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farol para miradouro. A construção de uma 
Casa de Chá – Restaurante com capacidade 
abrigada para cerca de sessenta pessoas, de 
interior confortável, ainda que modesto, e 
um terraço descoberto, abrigado dos ventos 
dominantes, tudo num só pavimento e situado 
na vertente sul. Esplanada em volta do edifício 
e ligação em vereda rústica, para peões, entre a 
plataforma e a pequena praia a norte.
O prémio do 1.º classifi cado foi de ESC: 
10 000$00 (€50 euros) atribuído ao atelier 
dos Arqt.ºs Fernando Távora e Francisco 
Figueiredo.
Em deslocação ao terreno efectuada pelo 
Arqt.º Fernando Távora acompanhado dos 
seus colaboradores, os jovens arquitectos 
Álvaro Siza, Alberto Nunes, António Menéres, 
Joaquim Sampaio e Luíz Dias, entendeu-se que 
o local ideal para implantação da construção 
seria aquele onde veio a ser levada a efeito 
e não a proposta no programa de concurso, 
deixando assim o desenvolvimento do projecto 
à equipe daqueles seus colaboradores.
Caberá aqui dizer que esta situação só foi 
facilmente ultrapassada porque a Câmara 
Municipal de Matosinhos era à data presidida 
por um homem de vistas largas, o Eng.º 
Fernando Pinto de Oliveira, nascido em Leça 
da Palmeira, a 15 de Setembro de 1911, vindo 
a falecer a 1 de Março de 1975, com 63 anos.
Após ter ocupado o cargo entre 1958 e 1970, não 
viu o seu mandato renovado porque, opondo-se 
à construção da Petrogal em Leça da Palmeira, 
teve a coragem de, em sinal de protesto, não 
comparecer à respectiva inauguração.
Com a decisão de construir a Casa de Chá sobre 
um penhasco, Siza e a sua equipa estudam cada 
um dos rochedos, procedendo ao levantamento 
pormenorizado do local, usando no projecto 
uma linguagem esclarecedora do sentido do 
espaço interior, limpando-o de quaisquer 
reminiscências revivalistas, esclarecendo 
a liberdade de modelação de paredes e 
coberturas, retomando plenamente materiais 
tradicionais, como por exemplo a madeira.
Esta obra ilustra bem o encontro entre a 
modernidade e a tradição, a funcionalidade e 
a simplicidade do espaço interior, de modo a 
conceder-lhe maior amplitude.

Na continuação do artigo anterior e a fi m de o 
completar conforme prometido diremos que:
A Casa de Chá da Boa Nova foi objecto de um 
concurso público realizado em 1956 em que se 
propunha a “Apresentação de ante-projectos 
para o arranjo da plataforma da Boa Nova”.
O arranjo deveria obedecer a um programa que 
incluía a adaptação da plataforma do antigo 

O embasamento em betão, sugere o mesmo tipo 
de solidez das paredes de baluartes e fortalezas.
As coberturas de uma só água ou num só 
plano, estavam previstas serem suportadas por 
uma armação em madeira, sendo substituídas 
por lajes de betão e consequente estrutura do 
mesmo material.
A infl exão da construção aconchega-a ao 
terreno, abrigando-a dos agrestes ventos Norte, 
muito frequentes, e abrindo ao sol quente de 
Sul.
No acesso exterior o percurso faz-se até à 
entrada através de um conjunto de plataformas 
e escadas que sugerem um “Calvário laico”, 
talvez a Via Sacra que falta à capela clássica 
situada na proximidade, a Norte. O visitante é 
convidado a participar na exaltação dramática 
do espaço onde aqueles elementos de acesso, 
plataformas e escadas, ancorados às rochas 
parecem protege-lo do abismo eminente, em 
que a Casa de Chá surge e desaparece sem 
nunca se deixar de ver.
No cimo deste caminho, a entrada principal 
faz-se sob um telheiro em consola como 
que preparando o visitante para o percurso 
sequencial, o interior.
A partir da entrada, as aberturas existentes 
permitem uma sequência de pictogramas da 
paisagem que variam à medida da progressão, 
revelando-nos o céu, o mar e as formações 
rochosas em contrastes maravilhosos.
Já no interior, um vestíbulo liga as duas alas 
do edifício, a sala de jantar a Norte e a de chá 
a Sul; sendo a primeira, com um envidraçado 
a toda a altura, aberta ao mar.
A Casa de Chá mostra um grau de mestria 
artesanal que ainda era possível atingir no 
princípio dos anos sessenta, acentuando 
as características do trabalho do autor, no 
acompanhamento da obra e no cuidado 
de estabelecer relações não confl ituais 
entre o sitio antigo e natural e a criação 
arquitectónica, explorando a dimensão 
geográfi ca renovando sem drama aparente 
o diálogo entre o novo e o existente a 
modernidade e a tradição, a vanguarda e o 
regionalismo.
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