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A Voz de Leça está de parabéns pelos seus 56 anos 
de vida. Nestes últimos anos, a equipa que faz 
cada edição sofreu alterações várias, ganhou novos 
colaboradores, perdeu alguns também, mudou 
processos, mas, acima de tudo, abriu este jornal ao 
mundo, através dessa ‘auto-estrada’ de informação 
que é a Internet. 
A página - www.avozdeleca.blogspot.com – 
registava, no início deste mês, mais de 1700 
visitantes e a prova de que também somos parte 
da aldeia global foi, primeiro, a senhora inglesa, 
de Liverpool, que por nós fi cou a conhecer as 
circunstâncias da morte de um seu familiar, no 
naufrágio do navio Veronese, que aqui foi dado a 
conhecer pelo Engenheiro Rocha dos Santos; mais 
recentemente, recebemos uma mensagem de correio 
electrónico de um cidadão brasileiro, que gostaria 
de rever família daqui de Leça, de quem não sabe 
nada há mais de vinte anos. Assim como os meios 
usados na realização do jornal, desde que se rascunha 
os textos até à impressão, foram mudando de acordo 
com as inovações que surgiram a nível particular 
ou técnico, a versão digital é muito mais que cada 
edição mensal – é um arquivo completo dos últimos 
anos de publicação, com vários links (endereços 
electrónicos para outras paginas digitais) importantes 
e interessantes, arquivo fotográfi co do jornal, bem 
como uma série de informações sempre actualizadas 
da Freguesia, da Paróquia e da Vigararia.
Mais do que nunca, A Voz de Leça continua a ser 
‘Voz’ da Paróquia e de Leça da Palmeira, muito para 
além dos limites geográfi cos desta terra.
Este ano há igualmente um motivo de preocupação, 
que se prende com a baixa nas vendas que se vem 
verifi cando. Este Jornal nunca deu lucros, (nunca 
esse objectivo esteve no horizonte de quem o fundou 
e /ou dirigiu ao longo deste mais de meio século), 
mas o que se apura mensalmente não paga um terço 
do custo de cada edição. Nesta altura, a primeira 
razão para esta ‘crise’ é a CRISE nacional, global, sei 
lá! Se calhar a razão até é essa mesma… Mas depois, 
(perdoem o desabafo), não consigo deixar de reparar 
que há por aí ‘revistecas’ semanais de qualidade 
duvidosa, (que é para não dizer de qualidade abaixo 
de zero), que quase esgotam nos vários quiosques 
locais e que custam mais do dobro do que custa este 
jornal! 
Esperemos que este novo ano traga melhores 
perspectivas para o futuro. 
Por agora, estamos de parabéns!

Marina Sequeira

NOTA DE ABERTURA

www.avozdeleca.blogspot.com - vleca@sapo.pt - avozdeleca@gmail.com
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“Jejuou durante quarenta dias
e quarenta noites e, por fi m,
teve fome”
(Mt 4, 1-2)
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Refl exão
P. João Santos, SJ.

 A ESCOLA EM PORTUGAL
Síntese da Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa

(continuação do artigo anterior)

Problemas actuais da escola

É bem conhecida a difi culdade e a 
complexidade da sociedade e dos seus 
problemas; e sofre, por isso mesmo, as 
infl uências da sociedade em que está inserida. 
Corre constantemente o perigo de produzir 
resultados contrários aos que se propõe.
A mundialização e a globalização são 
realidades com as quais a criança, desde a 
mais tenra idade, se encontra confrontada. 
Desde muito cedo, ela se depara com 
universos culturais diferentes nos valores que 
apresentam.
Tais universos estão hoje patentes no ecrã 
do computador, pelo fácil acesso à Internet, 
aos vídeos e aos fi lmes que invadem o seu 
espaço de intimidade. Pela própria duração 
do processo de escolarização, a escola corre o 
risco de ser vista, por muitas crianças e jovens, 
como um longo “túnel”, antes de passarem à 
vida verdadeira.
A nossa época, por um lado, encontra-se 
despojada de valores. É dever e missão 
daqueles que educam as novas gerações, 
transmitir valores e modos de olhar a vida e 
de estar na vida.
A educação, desde o nascimento à idade 
escolar, constitui um dos períodos onde a 
presença familiar se torna fundamental e a 
que a sociedade deve estar atenta e ser muito 
mais cuidadosa, evitando o aprofundamento 
das desigualdades sociais.
As escolas, os professores, os pais, as 
autarquias, as associações profi ssionais 
não estão ainda sufi cientemente articuladas 
entre si, para favorecer um clima educativo 
saudável, para combater o ambiente de 

permissividade e de descrédito, que se instalou 
em muitas instituições escolares.

A necessária liberdade de
aprender e ensinar

Neste contexto, ganha força a necessária 
reevindicação da liberdade de aprender e 
ensinar, tanto para as escolas estatais como 
para as escolas privadas, todas elas prestando 
um serviço público.
A perfeição do sistema educativo português 
não se atingirá quando todas as crianças 
e jovens frequentarem uma escola estatal. 
Caminhar-se-á para essa perfeição, quando 
a sociedade gerar instituições de qualidade, 
com projecto educativo próprio, de modo a 
que os pais possam escolher um nome desse 
projecto educativo. A educação é um direito 
e um dever primordial dos pais, competindo-
lhes, por isso, participação dos projectos 
educativos das escolas.
 

A Escola católica

A escola católica não se pode dispensar 
de ser escola de qualidade e reevindica, 
legitimamente, o seu lugar de direito no espaço 
educativo, pelo papal histórico de uma escola 
ao serviço de todos, independentemente da sua 
origem social, pela sua capacidade inovadora 
nos processos e meios educativos, pelo valor e 
seriedade dos resultados obtidos na educação 
dos alunos, e sobretudo pela preferência 
manifestada pelos pais, sempre que os fi lhos 
a ela possam aceder.
Palavras de Bento XVI: “ Transmitir uma 
cultura não se pode fazer sem transmissão, ao 
mesmo tempo, daquilo que é o seu fundamento 
e o âmago mais profundo, a saber: a verdade 

e a dignidade reveladas por Cristo, da vida 
e da pessoa humana, que encontra em Deus 
a sua origem e o seu fi m. Deste modo, os 
jovens descobrirão o sentido profundo da 
sua existência e poderão conservar em si a 
esperança.”

Um olhar de esperança para o futuro
 
É com esperança que olhamos o futuro 
da escola e da educação em Portugal. 
Acreditamos que é possível e urgente 
credibilizar as instituições educativas 
escolares, dignifi car a dar mais autonomia e 
responsabilidade ao trabalho dos profi ssionais 
docentes, melhorar os resultados escolares 
e criar ambientes mais estimuladores de um 
trabalho contínuo, envolver mais os actores 
sociais de cada comunidade, no investimento 
de uma educação de qualidade para todos.
A todos aqueles que têm responsabilidades 
na estruturação do sistema educativo 
português apelamos a um profundo respeito 
pela autonomia das instituições escolares. 
Fazemos um especial apelo aos Pais, para 
que não descurem nunca a educação dos seus 
fi lhos.
A todos aqueles que estudam, trabalham 
ou estão, de algum modo, envolvidos nas 
estruturas e instituições educativas, queremos 
deixar uma palavra de incentivo e de esperança 
no futuro.

À Virgem Maria, modelo de educadora, mãe e 
mestra, confi amos os problemas, os desafi os e 
as responsabilidades lançados à escola, como 
instância de procura da verdade libertadora. 
Ela nos guiará pelos caminhos a trilhar na 
edifi cação do ser humano, à imagem do seu 
Filho.
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Quaresma  - Tempo de Conversão

A VOZ DE LEÇA FAZ 56 ANOS

para que o espírito de cada um fi que mais 
livre «para Deus e para os outros». (http://
www.youtube.com/user/dioporto)
É este o espírito da Quaresma, mas que 
deve presidir a todas as outras épocas do 
ano, Litúrgico ou não. Quantas vezes nos 
‘agarramos’ aos rituais e quase esquecemos 
que é preciso ser-se ‘cristão praticante’ 
todos os dias e não apenas em momentos 
específi cos, que é preciso haver ‘Natal’ 
em todos os meses do ano e não apenas no 
último, que a conversão interior tem que 
ser um processo contínuo e não acontecer 
apenas durante os 40 dias que antecedem o 
Domingo de Páscoa…
Só assim, a Quaresma será verdadeiramente 
conversão.
Essencial da prática de penitência da 
Quaresma é que ela seja um modo de 
exprimir o nosso desejo de conversão, de 
mudança de vida, de volta para o Senhor.
como o fi lho pródigo, procura-se voltar para 
o Senhor pelo caminho da conversão do 
coração através do combate espiritual. 
A penitência, além do sentido amplo da 
conversão, reveste-se de um segundo 
aspecto: o da mortifi cação, isto é da 
renúncia. E para que renunciar a alguma 
coisa por amor de Deus? Para exercitar a 
nossa força de vontade no combate contra o 
pecado, para fazer crescer em nós o “espaço 
interior” disponível para o Reinado de Deus. 
Tudo isto deve deixar-nos mais pobres de 
nós mesmos, mais abertos e livres para 
o Senhor. ao pobre. Mas, aprofundemos 
mais: a verdadeira penitência deve abrir 
o nosso coração para os irmãos de modo 
geral. “Esmola”, portanto, signifi ca o amor 
fraterno de modo amplo: a esmola do 
perdão, do amor, de escutar o outro, de ir ao 
encontro dos necessitados com um sincero 
espírito de amor cristão. A verdadeira esmola 
cristã, imitando Jesus, não pode consistir 
simplesmente em dar coisas, mas em dar-se 
a si mesmo aos outros, vendo no próximo 
necessitado a pessoa mesma de Cristo.
A oração abre-nos para Deus. Várias vezes 
já escrevi sobre este tema. A nossa tendência 
é termos a nós próprios como centro, como 
eixo da existência. Assim sendo, vivemos 
miseravelmente em função de nós mesmos: 
tudo julgamos a partir de nós, buscamos os 

voltámos a trabalhar directamente com a 
Gráfi ca Firmeza)… 
Mais uma vez, há algo a ‘marcar’ o 56º 
aniversário – ao longo deste último ano 
‘ganhámos’ dois colaboradores, os Srs. 
Padres Lynce de Faria e Amaro Gonçalo, 
que têm a particularidade de serem de fora da 
Paróquia, (o primeiro é originário da diocese 
de Viseu e o segundo é o Pároco da Senhora 
da Hora). Honra-nos a sua colaboração que 
veio enriquecer o conteúdo deste Jornal, 
em especial na sua vertente de formação e 
orientação, tal como o pensou o seu fundador 
e foi sempre a principal preocupação do nosso 
Director e Pároco. Continuamos assim e 
sempre a cumprir o que preconizou D. António 
Ferreira Gomes, na fundação d’ A Voz de Leça, 
em 1953 – ser “voz de muitas águas”, cada vez 
mais.
Estamos todos de parabéns!

… mas há difi culdades.

nossos interesses, caímos na ilusão de pensar 
que as nossas idéias e avaliações são a própria 
verdade, e que os nossos critérios e desejos 
são o que é correcto. Assim, fechados em nós, 
vivemos numa ilusão tremenda: a ilusão de 
que somos o centro, somos auto-sufi cientes, 
somos deuses... Em conseqüência, sem 

nem percebermos, manipulamos os outros, 
manipulamos a realidade e até mesmo a nossa 
fé em Deus: eu, o centro; tudo o mais, girando 
em torno a mim! Isto é pura loucura e somente 
a oração pode colocar-nos de verdade diante 
da nossa realidade. Quando nos abrimos para 
Deus, escutando A sua palavra, saboreando 
tudo quanto fez em nosso favor, calando diante 
dele o nosso coração e deixando-nos invadir 
pela doçura de Sua presença, então, sim, 
vamos vendo que Deus é tudo e nós somos 
tão pequeninos! Vamos, então, entrando, 
num verdadeiro diálogo com Deus: Ele vai 
se tornando não Algo, mas Alguém, vivo, 
amante, terno e que dá novo sentido à minha 
vida. Rezando, vou aprendendo a deixar que 
o Senhor seja de verdade Deus na minha vida! 

Marina Sequeira

Este texto devia ser apenas de ‘festa’ pelos 56 
anos do jornal, que, nunca é demais repetir, 
é o mais antigo da Vigararia de Matosinhos. 
No entanto, fruto da crise global, (ou talvez 
não…), debatemo-nos com uma considerável 
diminuição das vendas, no fi m das missas 
do fi m-de-semana. É preocupante, porque 
cada jornal custa apenas 50 cêntimos. Temos 
consciência de que, enquanto jornal de cariz 
religioso, poderá não ser de leitura fácil e/
ou acessível para todos, mas é também para 
se ir assimilando devagar. Além disto, há 
ainda a questão do valor da assinatura, com 
um número assinalável de assinantes a pagar 
apenas 5€, o que é muitíssimo pouco como 
valor anual. 
Não deixo aqui qualquer apelo – a situação é 
sufi cientemente esclarecedora e fala por si.
Cabe a cada um agir, para que possa haver 
futuro para A Voz de Leça!

Marina Sequeira

Vivemos a Quaresma - um tempo importante 
iniciado na Quarta-feira de Cinzas, que 
assume uma relevância ainda maior nestes 
tempos de profunda crise económica global. 
São propostas aos cristãos três grandes linhas 
de acção para esta época – mas também 
para todos os outros dias do ano - oração, 
que nos abre a Deus; sacrifício e partilha, 
que nos abrem aos outros, em especial aos 
necessitados. 
 É disto que fala o Sr. Bispo do Porto, D. 
Manuel Clemente, na mensagem Quaresmal 
que pode ser vista e ouvida no Youtube : 
“(…)É com perplexidade que todos vivem e 
sofrem as consequências dos tempos difíceis 
que Portugal atravessa, na economia, na 
sociedade, no emprego, na actividade 
laboral, ou na falta dela”. “Temos que, 
como sociedade até, procurar uma vida mais 
austera, uma vida que seja menos de gasto 
das coisas e mais de fruição delas, de modo 
que os bens cheguem para todos e em todos 
se projectem, no sentido mais realizador das 
suas vidas», apelando a uma “solidariedade 
activa”, em especial para com quem perdeu 
ou está em risco de perder o emprego: 
«Creio que, até como obra de Quaresma, 
verdadeira obra de penitência e conversão, 
devemos fazer tudo o possível para que, 
ao longo destas semanas que atravessamos 
e destes tempos que estamos a viver, mais 
gente veja o seu trabalho garantido.”
 D. Manuel Clemente classifi cou ainda o 
verdadeiro jejum da Quaresma como «a 
privação de alguns bens, mesmo legítimos», 

Neste últimos anos, ao assinalar o aniversário 
d’ A Voz de Leça, que é celebrado em Março, 
ao fazer-se o ‘balanço’ do ano que terminou, 
tem sempre havido factos a assinalar – uns mais 
alegres, (quando a equipa redactorial cresceu e 
se alargou a diferentes grupos etários), outros 
menos, (quando alguém se afastou), outros 
que apenas podem ser classifi cados segundo 
a expectativa que se criou, (como quando 
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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 

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)

Maio (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

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

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

21 de Março, 
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
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Devoção a Nossa Senhora No Seu Imaculado Coração
Imaculado de Maria. Quando for para dizeres 
isso, não te escondas. Diz a toda a gente que 
Deus nos concede as graças que peçamos por 
meio do Coração Imaculado de Maria, que 
Lhes peçam a Ela, que o Coração de Jesus 
quer que a seu lado se venere o Coração de 
Maria, que Deus Lhas entregou a Ela. Se eu 
pudesse meter no coração de toda a gente o 
lume que tenho cá dentro do peito a queimar-
se e a fazer-me gostar tanto do Coração de 
Jesus e do Coração de Maria!” 

A prática dos Cinco Primeiros Sábados
A origem desta prática também se encontra 
naquela aparição do dia 13 de Julho. Nessa 
aparição, Nossa Senhora disse ainda: 
“Para impedir [a guerra] virei pedir (…) 
a Comunhão reparadora nos Primeiros 
Sábados.” Mas foi apenas a 10 de Dezembro 
de 1925, em Pontevedra (Espanha), onde a 
Irmã Lúcia então se encontrava, que Maria 
Santíssima explicou melhor este seu desejo. 
E então, 14 anos depois, a 13 de Dezembro 
de 1939, após minucioso estudo e vencidas 
todas as difi culdades, que não foram poucas, 
o Sr. Bispo de Leiria tornou publica aquela 
petição de Nossa Senhora, que muitas pessoas 
já conheciam e praticavam. 
Na mesma aparição do Verão de 1917, no texto 
a que chamamos de “Grande Promessa”, disse 
ainda a Mãe do Céu a Lúcia: “Olha, minha 
fi lha, o meu Coração cercado de espinhos 
que os homens ingratos a todos os momentos 
me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu, 
ao menos, procura consolar-me e diz a todos 
aqueles que durante cinco meses, no primeiro 
Sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada 
Comunhão, rezarem um terço e me fi zerem 
quinze minutos de companhia, meditando nos 
quinze mistérios do Rosário, com o fi m de me 
desagravarem. Eu prometo assistir-lhes na 
hora da morte com todas as graças necessárias 
para a salvação dessas almas.”
O objectivo principal desta devoção é de 
desagravar o Imaculado Coração de Maria 
dos ultrajes com que Ele é ofendido por 
todos os homens ingratos e que não levam 
em consideração nem praticam o principal 
mandamento: “Amai-vos uns aos outros como 
Eu vos amei!”
Assim, a prática dos “Cinco Primeiros 
Sábados” consiste no seguinte: Confessar-
se; rezar pelo menos o Santo Terço; meditar 
durante um quarto de hora nos mistérios 
do Rosário; ter como especial intenção 
desagravar o Imaculado Coração de Maria.
Temos de agradecer a Nossa Senhora por 
ter ligado esta prática a uma promessa para 
todos aqueles que cumprirem exactamente as 
condições impostas.

A Consagração ao Imaculado Coração de 
Maria
No seu relato sobre a aparição do dia 13 de 
Julho, Lúcia diz ainda o seguinte: “Para 
impedir (a guerra) virei pedir a consagração 
da Rússia ao meu Imaculado Coração.”
A alusão à Rússia é sem dúvida um dos 
pormenores mais notáveis da história de Fátima. 
Após um estudo pormenorizado dos 
acontecimentos de Fátima, muita gente fi cou 
confusa no sentido de querer saber o que pediu 
Mãe do Céu em concreto, se a Consagração de 
todo o mundo ou só da Rússia. 
Não há duvida alguma de que o desejo de 
Nossa Senhora era a Consagração de toda a 
sociedade, das colectividades, das famílias 
e de todos os indivíduos ao seu Imaculado 
Coração. Se alguém tivesse dúvidas bastaria 
escutar e estudar atentamente as palavras de 
Papa Pio XII, quando no dia 31 de Outubro 
de 1942, falando em português pela rádio, 
consagra o Mundo ao Imaculado Coração de 
Maria, segundo o pedido de Nossa Senhora. A 
mesma consagração foi fortemente renovada, 
com toda a solenidade, pelo Sr. Cardeal 
Patriarca de Lisboa na grandiosa Peregrinação 
do dia 13 de Maio de 1956.
O termo ‘consagração’ tem já uma 
elevadíssima conotação de religiosidade. 
Mesmo quando se trata de profanações, a 
palavra consagração signifi ca “oferecer-se, 
entregar-se, dedicar-se totalmente”. Logo, 
ao consagramo-nos a Nossa Senhora damos 
de imediato sentido a essa palavra, porque 
quando fazemos o acto de consagração (“Ó 
Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço 
todo a vós…”) devemos ter a consciência que 
nos estamos a entregar totalmente a Nossa 
Senhora e que a partir desse momento Lhe 
pertencemos.
Façamos-lhe então doação completa de nós 
mesmos. E que Maria ‘comande’ toda a nossa 
vida. Imaginemos que sobre nós se encontra 
um grande manto onde há amparo, protecção 
e sobretudo amor maternal. Comparemo-nos a 
fi lhos menores, doentes, fracos e pobres, que 
têm na Mãe total confi ança Dela esperam tudo 
e sem Ela nada valem. 
Consagremo-nos todos ao Imaculado Coração 
de Maria, e façamos por compreender porque 
o fazemos, nunca esquecendo duas palavras: 
Penitência e Oração.

Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós!

 João Teixeira

Fontes: Inácio Martins Geraldes,
Mensagem a Lúcia “Em Outubro direi o

que quero” 

No dia 13 de Dezembro deste ano faz 70 anos 
que foi ofi cialmente declarado pela Igreja, na 
pessoa do Sr. Bispo de Leiria na altura em 
vigor, a devoção ao Imaculado Coração de 
Maria, com a intenção de desagravá-lo.
Para celebrar esta data, a Voz de Leça publicará, 
até ao fi m deste ano, temas relacionados com 
Nossa Senhora, contribuindo para a divulgação 
do culto ao seu Imaculado Coração.

Origem da devoção ao Imaculado Coração 
de Maria
A origem desta devoção está na aparição 
de Nossa Senhora aos três Pastorinhos de 
Fátima, em 13 de Julho de 1917. Nessa 
aparição, quando a Virgem mostrou aos 
videntes a “Visão do Inferno”, disse-lhes com 
uma enorme tristeza: “Vistes o Inferno, para 
onde vão as almas dos pobres pecadores. Para 
as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a 
devoção ao meu Imaculado Coração.” 
Verifi ca-se, então, que esta devoção tem como 
base a salvação das almas e a conversão dos 
pecadores. As almas que já se encontram no 
Inferno a Virgem já não as pode salvar, porém 
pode ainda acudir àqueles pecadores que 
fazem da sua vida uma via para aquele lugar 
sem retorno. 
Esta devoção não se pode limitar a um ritual 
sem conteúdo, apenas visível externamente. 
Segundo o Rev. Pe. Marcelino Llamera, no 
seu livro “Fátima el Rosário y el Corazón de 
Maria”, esta devoção cordimariana, que está 
intimamente ligada à devoção do Santíssimo 
Rosário, tem como passos naturais os 
seguintes: 

“Veneração, essencial a todo o culto.”
“Amor, tão devido ao Coração 
amabilíssimo e maternal da nossa Mãe 
e Rainha.”
“Consagração ou total entrega, 
como reconhecimento de absoluta 
dependência e como exigência de 
reciprocidade.”
“Reparação, exigência espontânea 
do amor que, ao querer o bem do 
Coração Santíssimo de Maria, quer 
vê-lo correspondido e procura evitar e 
compensar as suas penas.”
“Imitação, pela virtude conformativa 
do amor.”
“Invocação, visto que o Coração 
de Maria é um Coração maternal 
amantíssimo e poderosíssimo.”

Ficam-nos ainda na lembrança as palavras que 
Jacinta proferiu a Lúcia pouco tempo antes de 
morrer, que podem perfeitamente dirigir-se a 
cada um de nós: “Já me falta pouco para ir para 
o céu. Tu fi cas cá, para dizeres que Deus quer 
estabelecer no mundo a devoção ao Coração 
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Percursos da Visita Pascal 2009
GRUPO 1
Av. dos Combatentes da Grande Guerra desde a 
Igreja até à Praia do lado Sul. Rua Nogueira Pinto 
desde Av. dos Combatentes da Grande Guerra até à 
Rua dos Dois Amigos. Rua Heróis de África desde 
a praia até à Rua dos Dois Amigos. Rua Hintze 
Ribeiro desde a praia até à Rua dos Dois Amigos. 
Rua Oliveira Lessa desde a Av. dos Combatentes da 
Grande Guerra até à Rua Hintze Ribeiro. Rua dos 
Dois Amigos desde a Av. Combatentes da Grande 
Guerra até à Rua Hintze Ribeiro.

GRUPO 2
Rua Nogueira Pinto desde a Rua dos Dois Amigos 
até à Rua Dr. Albano Sá Lima. Rua Heróis de África 
desde a Rua dos Dois Amigos até à Rua Dr. José 
Domingos de Oliveira. Rua Hintze Ribeiro desde a 
Rua dos Dois Amigos até à Rua Dr. José Domingos 
de Oliveira. Rua Dr. José Domingos de Oliveira 
desde a Rua Hintze Ribeiro até à Rua Dr. Albano Sá 
Lima. Rua Dr. Albano Sá Lima desde a Rua Dr. José 
Domingos de Oliveira até à Rua Direita. Rua Gen. 
Humberto Delgado desde a Rua Dr. Albano Sá Lima 
até à Av. dos Combatentes Grande Guerra. Rua do 
Corpo Santo desde a Rua Dr. Albano Sá Lima até à 
Rua Direita. Trav. do Corpo Santo desde a Rua Dr. 
José Domingos de Oliveira até à Rua Direita. Viela 
do Corpo Santo desde a Rua do Corpo Santo até ao 
fi m da Viela. Rua Fresca desde Av. Combatentes 
Grande Guerra até Rua Hintze Ribeiro. Rua Jorge 
Bento.

GRUPO 3
Rua Santos Lessa desde a praia até à Rua Fresca. 
Rua Moinho de Vento desde a praia até à Rua Fresca. 
Rua Oliveira Lessa desde a Rua Hintze Ribeiro até 
à Trav. Dois Amigos. Rua dos Dois Amigos desde a 
Rua Hintze Ribeiro até à Rua Moinho de Vento. Rua 
de Fuzelhas desde a Av. da Liberdade até à Rua Santa 
Catarina. Trav. De Fuzelhas desde a Av. da Liberdade 
até à Rua de Fuzelhas. Rua do Castelo desde a Av. 
da Liberdade até à Trav. Moinho de Vento. Rua 
Santa Catarina desde a Rua Moinho de Vento até à 
Av. Dr. Antunes Guimarães. Trav. Moinho de Vento 
desde a Rua Moinho de Vento até à Trav. do Castelo. 
Trav. do Castelo desde a Rua do Matinho até à Rua 
Santa Catarina. Viela do Castelo desde a Travessa do 
Castelo até à Rua Santa Catarina. Rua do Matinho 
desde a Rua Moinho de Vento até à Av. Dr. Antunes 
Guimarães. Rua do Vareiro desde a Rua do Matinho 
até à Rua Fresca.

GRUPO 4
Rua Fresca desde a Rua Hintze Ribeiro até à Av. Dr. 
Antunes Guimarães. Rua Direita desde a Rua Dr. 
Augusto Cardia Pires até à Av. Dr. Fernando Aroso. 
Rua Santos Lessa desde a Rua Fresca até à Rua Dr. 
José Domingos de Oliveira. Rua da Agra desde a 
Rua Fresca até a Rua Dr. José Domingos de Oliveira. 
Rua Guilherme Gomes Fernandes desde a Rua 
Fresca até à Rua Direita. Rua do Vareiro desde a Rua 
Fresca até à Rua Dr. Augusto Cardia Pires. Rua Dr. 
Augusto Cardia Pires desde a Rua Guilherme Gomes 
Fernandes até à Av. Dr. Antunes Guimar. Viela dos 
Abraços desde a Rua Dr. Augusto Cardia Pires até 
à Rua Guil. Gomes Fernandes e Rua Direita. Rua 
Fonte de Vila desde a Av. Dr. Antunes Guimarães 
até à Rua Direita. Rua Dr. José Domingos Oliveira 
desde a Rua Guilherme Gomes Fernandes até à Rua 
Hintze Ribeiro. Rua Hintze Ribeiro desde a Rua Dr. 
José Domingos de Oliveira até à Rua Direita. Largo 
Congosta do Abade.

GRUPO 5
Viela Humberto Cruz desde a Av. Dr. Fernando 
Aroso até à Rua Direita. Rua Direita desde a Viela 
Humberto Cruz até à Trav. de Santana. Trav. de 
Santana desde a Rua Direita até à Rua de Santana.
Viela de Santa desde a Trav. de Santana até ao Cimo 
da Vila. Rua de Santana desde a Trav. de Santana até à 
Rua Óscar da Silva. Trav. Óscar da Silva desde a Rua 
de Santana até à Rua Óscar da Silva. Rua Óscar da 
Silva desde a Rua de Vila Franca até à Rua Pinto de 
Araújo. Rua Gonçalves Zarco desde a Rua Óscar da 
Silva até à Quinta de Santiago. Rua Pinto de Araújo 
desde a Rua Óscar da Silva até à Av. Dr. Fernando 
Aroso. Rua Calçada do Monte desde a Rua Pinto 
de Araújo até ao cimo. Av. Dr. Antunes Guimarães 
desde a Av.. Dr. Fernando Aroso até à Rua do Cidral. 
Rua do Cidral desde a Av. Dr. Antunes Guimarães até 
à Rua Espírito Santo. Rua Espírito Santo desde a Rua 
Direita até à Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Hintze 
Ribeiro desde a Rua Direita até à Av. Dr. Fernando 
Aroso. Rua Congosta do Abade desde a Av. Dr. 
Fernando Aroso até à Rua Hintze Ribeiro.

GRUPO 6
Rua Óscar da Silva desde a Rua Direita até à Rua de Vila 
Franca. Rua de Vila Franca desde a Rua Óscar da Silva 
até ao Posto da GNR. Rua de Camposinhos desde a Rua 
de Vila Franca até à Rua Óscar da Silva. Rua Emídio 
Gomes da Silva. Rua Dr. Carlos Alberto Morais.

GRUPO 7
Rua Direita desde a Trav. de Santana até à Rua Óscar 
da Silva. Rua Brito Pais desde a Av. Dr. Fernando 
Aroso até à Rua Direita. Rua Óscar da Silva desde 
a Rua Direita até à Av. Dr. Fernando Aroso (ao 
encontro do Grupo 8). Trav. dos Corvos.

GRUPO 8
Rua Óscar da Silva desde a rotunda (edifício 
Trevomar) até à Rua das Icas. Trav. das Iças. Viela 
das Icas e transversais. Rua Nova das Iças. Rua das 
Icas (ao encontro do Grupo 7).

GRUPO 9
Av. Dr. Fernando Aroso (lado Poente) desde a Rua 
Congosta do Abade até à rotunda nova (Barril). 
Travessa da Agra desde a Rua Coronel Sarsfi eld até 
Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Óscar da Silva desde a 
rotunda nova até à Trav. de Rodão (ao encontro do 
Grupo 17).

GRUPO 10
Av. Dr. Fernando Aroso (lado nascente) desde a 
Rua Congosta do Abade até à rotunda nova (Barril). 
Viela da Agra. Travessa da Agra desde Rua Óscar 
da Silva até Av. Dr. Fernando Aroso. Rua Óscar da 
Silva desde a rotunda nova até à Trav. de Rodão (ao 
encontro do Grupo 17).

GRUPO 11
Praceta da Coohaemato. Rua Engº Fernando Pinto de 
Oliveira, desde a praceta da Coohaemato até à Rua 
do Sol Poente. Rua do Sol Poente, lado Nascente 
(Cooperativa Lar do Trabalhador). Praceta António 
Férrinha.

GRUPO 12
Rua de Esmeralda Santos. Rua Branca Ferraz. Rua 
Júlio Pina. Rua Arqº Bruno Reis, entre a Rua João 
Soares de Brito e a Rua de Humberto Cruz. Rua Engº 
Pinto de Oliveira, desde a Rua Humberto Cruz até 
à praceta da Coohaemato. Praceta Humberto Cruz.

GRUPO 13
Trav. da Agra desde a Rua Coronel Sarsfi eld até à 
Rua Humberto Cruz. Rua Coronel Sarsfi eld desde a 
Av. Dr. Fernando Aroso até à entrada da Cooperativa 
Coohaemato. Rua Humberto Cruz desde a Av. 
Dr. Fernando Aroso até à entrada da Cooperativa 
Coohaemato. Rua Manuel Gouveia desde a Rua 
General Humberto Delgado até à Rua Humberto 
Cruz. Rua Sarmento Beires desde a Rua General 
Humberto Delgado até à Av. Dr. Fernando Aroso. 
Rua Brito Pais desde a Rua General Humberto 
Delgado até à Av.. Dr. Fernando Aroso. Rua Sacadura 
Cabral desde a Rua General Humberto Delgado até à 
Av. Dr. Fernando Aroso.

GRUPO 14
Início na Rua Gonçalves Zarco até à Junqueira e 
transversais. Rua Gonçalves Zarco. Rua Centro 
Hípico. Trav. Fonte da Muda. Rua Fonte da Muda. 
Rua Monte Gondim. Trav. Monte Gondim. Viela 
Monte Gondim. Rua Leça Futebol Clube. Trav. 1 
Gonçalves Zarco. Trav. 2 Gonçalves Zarco. Beco 
Gonçalves Zarco.

GRUPO 15
Monte Espinho lado norte e sul (a combinar com 
o Grupo 16). Rua de Justino Montalvão. Trav. 
de Justino Montalvão. Rua Manuel Monterroso. 
Rua Albano Chaves. Rua do Monte Espinho. Rua 
António Fogaça. Rua do Lameiro. Rua de Énio 
Machado. Trav. Manuel Monterroso. Rua de 
Joaquim Madureira. Trav. Joaquim Madureira. Rua 
Maia Pinto.

GRUPO 16
Monte Espinho lado Norte e Sul (a combinar com o 
Grupo 15). Trav. Margarida Ramalho. Rua Margarida 
Ramalho. Trav. Francisco Maia. Rua Maia Pinto. 
Rua Alda Machado. Rua Francisco Maia.

GRUPO 17
Rua Óscar da Silva desde o Padrão até à Rua da 
Bataria. Bairro dos Pobres. Rua de Rodão. Rua Dom 
Marcos da Cruz.

GRUPO 18
Rua de Almeiriga desde Perafi ta até à Adega 
Amarela. Rua Dom Marcos da Cruz e Transversal à 
direita. Trav. Dom Marcos da Cruz.

GRUPO 19
Rua Belchior Robles até à Rua Sol Poente. Rua Sol 
Poente desde a Rua Belchior Robles até à Rua do 
Sardoal. Trav. Henrique Schreck. Rua Henrique 
Schreck. Rua Sardoal até Francisco Sá Carneiro. 
Viela do Sardoal. Rua Armando Lessa, desde a Rua 
Guilherme Castilho até à Rua Luísa Neto Jorge. Rua 
Luísa Neto Jorge. Rua Alberto Serpa. Rua Pedras 
Novais desde o edifício Leça Mar até à Rua do 

Sardoal. Trav. Abreu Sousa. Rua Abreu Sousa. Trav. 
de Pedras Novais. Trav. Adelino Palma Carlos. Rua 
Miguel Torga. Rua Guilherme Castilho.

GRUPO 20
Rua Sol Poente desde a Rua Sardoal até à Rua Pero 
da Covilhã. Rua Diogo Silves. Rua Afonso Barbosa. 
Rua Pedro Alvares Cabral desde a Rua Pero da 
Covilhã até à Rua Sol Poente. Trav. Pero Escobar. 
Rua Diogo Cão. Rua Fernão de Magalhães. Rua 
Pero da Covilhã desde a Rua do Sardoal até à Trav. 
Pero Escobar. Rua Pero Escobar até à Rua Pedro 
Álvares Cabral.

GRUPO 21
Bar Azul. Avª. da Liberdade desde o Farol até à 
Telegrafi a. Rua Helena Vieira da Silva. Trav. Helena 
Vieira da Silva. Praceta Helena Vieira da Silva. Rua 
Adelino da Palma Carlos. Rua Francisco Sá Carneiro 
desde a Telegrafi a até à Rua do Sardoal. Rua Gaspar 
Simões e transversais para a Rua Francisco Sá 
Carneiro. Travessa Gaspar Simões.

GRUPO 22
Rua General Humberto Delgado desde a Avª dos 
Combatentes da Grande Guerra até Escola E.B. 
2+3. Trav. Manuel Gouveia desde a Rua Sol Poente 
até à Rua Manuel Gouveia. Rua Manuel Gouveia 
desde a Rua Sol Poente até à Rua General Humberto 
Delgado. Rua Sarmento Beires desde a Rua Sol 
Poente até à Rua General Humberto Delgado. Trav. 
Sol Poente.

GRUPO 23
Rua Dr. Barros Nobre. Rua Luís José Alves. Rua 
Dr. Mário Lage. Praceta Engº Fernando Pinto de 
Oliveira Praceta S. Miguel Arcanjo. Rua S. Miguel 
Arcanjo. Rua António Ferrinha.

GRUPO 24
Rua Bartolomeu Dias. Rua Nuno Tristão.  Rua 
António Carvalho. Rua Joaquim Alves da Hora. Rua 
Coronel Laura Morreira. Trav. Sarmento Pimentel 
desde a Rua do Sardoal até ao fi m. Rua Pedro 
Alvares Cabral desde a Rua do Sardoal até à Rua 
Pero da Covilha. Rua Pero da Covilha desde a Rua 
Pedro Alvares Cabral até à Rua António Carvalho. 
Rua Tullins Fures. Travessa Tullins Fures. Rua Sol 
Nascente. Rua Sol Poente desde Av. Combatentes 
Grande Guerra até Rua Pero da Covilhã.

GRUPO 25
Rua Sardoal desde Trav. Sarmento Pimentel até à 
Av. Combatentes Grande Guerra. Av. Combatentes 
Grande Guerra desde a Igreja até à Praia Lado 
Norte. Av. da Liberdade até à Telegrafi a. Rua 
Sarmento Pimentel. Trav. Sarmento Pimentel até à 
Rua do Sardoal. Rua Francisco Sá Carneiro desde a 
Telegrafi a até à Rua Ernesto Veiga de Oliveira. Trav. 
Francisco Sá Carneiro. Trav. Fernão Lopes. Rua 
Fernão Lopes. Rua João de Barros. Rua Américo 
Braga e transversais para a Rua Fernão Lopes. 
Trav. do Sardoal. Rua Ernesto Veiga Oliveira. Trav. 
Ernesto Veiga Oliveira.

GRUPO 26
Rua António Rocha Leite (Bairro da Bataria). Rua 
da Bataria (desde a Rua Óscar da Silva até à Rua 
Francisco Maia. Rua do Pinhal. Casa do Lavrador 
(junto à via rápida). Rua Dª. Maria Cristina Rigaud 
de Abreu. Rua Emílio Garcia Ramirez. Trav. Alda 
Machado.

Informamos ainda, que a saída dos Grupos da 
Igreja Paroquial no dia 12 de Abril (DOMINGO 
DE PÁSCOA) será pelas 9h30m, com conclusão 
prevista entre as 13.00h e 13.30h. No fi nal do dia, por 
volta das 18.30h, a partir da Capela do Corpo Santo, 
os grupos dirigir-se-ão para a Igreja Paroquial em 
procissão para assistirem à celebração da santa missa, 
concluindo assim o anúncio da RESSUREIÇÃO de 
Jesus Cristo, Nosso Senhor. Aproveitamos também 
para solicitar a todas as pessoas que queiram receber 
a Visita Pascal, que procedam à marcação das suas 
habitações com sinais exteriores evidentes como, por 
exemplo,

VERDURAS OU A RESPECTIVA PORTA ABERTA

Nos dias 9, 10 e 11 do mês de Abril, pelas 21h30m, 
realizar-se-ão as cerimónias tradicionais da 
SEMANA SANTA na nossa Igreja Paroquial.
Assim, convidamos a Comunidade Paroquial 
para participar e tomar parte nas mesmas, como 
preparação para a RESSURREIÇÃO DE JESUS 
CRISTO. 

O GRUPO ORGANIZADOR:
Padre Fernando C. Lemos, Manuel Couto e Vitor 
Nogueira
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A propósito do tema desenvolvido na Nota 
de Abertura da edição de Fevereiro, (o facto 
de no sítio da Internet da Junta de Freguesia 
de Leça da Palmeira, a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, candidata a ser 
uma das 7 Maravilhas de Leça, aparecer 
designada como ‘Imagem da Senhora da 
Conceição’ e no caso do castelo de Leça, este 

Há muitos anos atrás, certo dia, perguntaram 
a um sábio grego qual era a sua opinião sobre 
a seguinte questão: «É melhor para o homem 
casar-se ou permanecer solteiro?». Naquela 
cidade da Antiga Grécia, havia uma viva 
discussão sobre este tema. Muitos jovens 
achavam natural que o caminho da felicidade 
do homem passasse pelo casamento. Outros, 
porém, pensavam que era precisamente o 
casamento a fonte de quase toda a infelicidade 
do homem. De quase todas as suas angústias 
e preocupações. Estando a controvérsia neste 
ponto, resolveram recorrer ao sábio ancião 
em busca de “luz”. Desejavam sair do “túnel 
da dúvida” num tema de tanta importância 
para a sua vida. Todos reconheciam nele 
uma autoridade especial, uma sensibilidade 
sapiencial e uma intuição pouco habitual no 
comum dos mortais.
O sábio não respondeu imediatamente. 
O seu conhecimento estava repleto de 
serenidade. Fechou os olhos com uma atitude 
imperturbável de introspecção. Via-se que 
estava em intensa actividade intelectual. 

Realizou-se no passado dia 28 de Fevereiro, 
durante a Eucaristia das 16.30 horas, o 
Compromisso das Pagens do Santíssimo 
Sacramento. A cerimónia serviu para a 
renovação do Compromisso das mais 
velhas e pela primeira vez duas novas 
Pagens assumiram o seu Compromisso 
com Cristo Sacramentado na Sagrada 
Eucaristia do Altar. O Grupo apesar do 
escasso número de elementos, não quis 

da Conceição” não é a mesma coisa que dizer 
“Imagem de Nossa Senhora da Conceição” e 
parece que se está a falar de uma qualquer 
‘senhora’. Mas foi a opção tomada pelo 
pelouro da Cultura da Junta de Freguesia 
e agora, que a situação que motivou o 
conteúdo do texto em questão foi alterada, 
resta-me ‘torcer’ para que, pelo menos, a 
Imagem de Nossa Senhora da Conceição 
venha a ser uma das 7 Maravilhas de Leça 
da Palmeira.

Marina Sequeira

Gera uma grande felicidade, mas não é 
a máxima felicidade. Tem um profundo 
sentido, mas não é o último sentido. É o 
caminho para a grande maioria das pessoas 
que passam por este mundo, mas não é o 
único caminho, nem é o fi m do caminho. 
Para todos, quer tenham vocação para o 
matrimónio ou para o celibato pelo Reino 
dos Céus, o fi m do caminho é somente Deus.
 Por isso, um cristão que conheça 
minimamente a doutrina católica sobre o 
amor sabe valorizar tanto o casamento como 
o celibato. Entende que são dois modos 
diferentes de corresponder à vocação ao 
amor que todos temos. Dois modos que 
exigem generosidade, pureza de vida e de 
coração. Que exigem um amor que não teme 
o pequeno sacrifício de cada dia. Um amor 
que leva à abnegação pela pessoa amada, seja 
ela divina ou humana. Que gera alegria e paz, 
no meio das normais difi culdades desta vida. 
Uma alegria e uma paz que só Deus pode dar.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

serem consideradas as “acompanhantes” 
do Rei, sendo o Rei, naturalmente Cristo 
Sacramentado. Esperamos que com este 
Compromisso possam as Pagens cativar 
defi nitivamente as mais jovens atraindo-as 
para as suas actividades, nunca esquecendo 
a sua principal função: O SERVIÇO A 
DEUS”.

José Eduardo Sousa

A Vocação ao Amor que todos temos

Compromisso das Pagens do Santíssimo Sacramento

Direito de Resposta da Junta de Freguesia
aparecer, na altura em que escrevi aquele 
texto, como ‘Forte de Nossa Senhora das 
Neves’), recebemos a mensagem de correio 
electrónico que a seguir se transcreve:

Em primeiro lugar, gostaria de, em nome 
da Junta, agradecer a ampla divulgação 
que dão às nossas iniciativas culturais, em 
especial, à Agenda 2009 e às 7 Maravilhas.
Em segundo lugar, li com atenção o seu 
editorial e percebo, em parte, aquilo que 
diz. Reconheço que por lapso nosso não 
retiramos, ao mesmo tempo, a designação 
“Nossa” aos 2 monumentos citados. Deveu-
se a esquecimento e não por darmos maior 
importância ao Forte, (…).
 Entretanto, o erro já foi corrigido há muito 
no site.
(…). Daí que ao nível museológico se 
opte, e no meu entender bem (embora seja 
discutível), por retirar estas referências 
em legendas de exposições, catálogos, 
inventário, etc. 
Como é a Junta que organiza a iniciativa 
achamos por bem seguir esta linha.
Desde já grato pela atenção.
Com os melhores cumprimentos.
 
Luís Soares
Responsável pela Cultura
Junta de Freguesia de Leça da Palmeira

Registo a equidade na designação dos dois 
monumentos candidatos às Sete Maravilhas 
de Leça. Não que me alegre a dita omissão 
‘técnica’ - é que dizer “Imagem da Senhora 

Finalmente, como um suspiro, emitiu o 
seu parecer. Deitava cá para fora algo já 
profundamente meditado: «É indiferente». 
Os jovens gregos fi caram boquiabertos. 
Ninguém esperava aquela resposta. 
«Indiferente? Como justifi ca essa sua 
afi rmação, que nenhum de nós defende?». 
O sábio voltou a falar com certa lentidão, 
medindo as palavras que pronunciava: «É 
indiferente para o homem casar-se ou não. 
Qualquer que seja a sua escolha, mais cedo 
ou mais tarde, acabará por se arrepender».
Existe algo de verdade na resposta do sábio 
grego. Qualquer caminho que o homem 
escolha percorrer nesta Terra exigirá dele 
esforço. Não será nunca um caminho 
simples, plano e sem difi culdades. No 
entanto, isso não signifi ca que o homem 
acabe obrigatoriamente por se arrepender de 
o percorrer. A resposta do sábio não é uma 
resposta cristã.
Como diz J. Burggraf, para um cristão, o 
amor entre um homem e uma mulher é muito 
importante, mas não é o único importante. 

deixar passar a ocasião para efectuar o seu 
Compromisso particular, já que no fi nal 
do ano tinham realizado o Compromisso 
Colectivo como Grupo Paroquial. As 
Pagens após terem passado por um período 
difícil da sua vida cristã, parecem agora 
determinadas a prosseguirem o seu caminho 
na Fé, conforme foi referido pelo Rev. 
Padre Fernando Cardoso Lemos durante a 
Homilia, salientando o facto de as Pagens 
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Informações

Farmácias
de Serviço

Março Dia Abril

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

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

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

Vigília de Orações pelas Vocações
Março e Abril

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
 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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Este mês não pode deixar de se falar de Óscar da Silva, um grande pianista que, apesar de ter nascido no Porto, 
aqui viveu parte da sua vida, aqui morreu, a 6 de Março de 1958 e aqui está sepultado.
Nasceu em 1870 e pode dizer-se que foi um menino prodígio, porque compôs a sua primeira peça musical 
com 11 anos. Aos 21 anos foi estudar piano para a Alemanha, onde foi aluno de Clara Schumann. Da viúva de 
Robert Schumann receberia o maior elogio, quando afi rmou que Óscar da Silva era “o melhor intérprete” das 
composições do marido.
Aqui viveu, na Rua Moinho de Vento e no Lugar de Vila Franca, durante mais de vinte anos.
Foi um grande compositor, mas igualmente um interprete extraordinário das obras de Frederick Chopin e de 
Robert Schumann.
Ao passar na Rua que tem o seu nome e ao olharmos a placa de azulejo onde se lê. “Óscar da Silva, Músico dos 
séculos XIX e XX”, é apenas um gesto instintivo, sem lembrar o quanto aquelas palavras encerram, da arte de 
quem foi, acima de tudo, um poeta da música.

CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira

Confi rmadas datas da viagem do Papa à 
Terra Santa
Foram confi rmadas, ofi cialmente, as primeiras 
datas para a visita de Bento XVI à Terra Santa, 
que o levará a Jordânia, Israel e Territórios 
Palestinianos, prevista para meados de Maio.  
A visita papal acontecerá entre 8 e 11 de Maio 
de 2009. A Jordânia será a primeira etapa desta 
peregrinação do Papa, que visitará depois Israel. 
Na Jordânia, está previsto que o Papa visite o 
Monte Nebo (40 km ao sul de Amã), lugar do 
qual Moisés avistou a terra prometida, assim 
como o lugar do Jordão onde a tradição afi rma 
que Jesus foi baptizado por João Baptista. as 
margens do rio Jordão, está previsto que o 
Papa inaugure uma igreja. Igualmente prevista 
uma reunião com dirigentes islâmicos da 
Jordânia na mesquita do rei Hussein (Amã). 
Em relação à viagem a Israel, ainda não foram 
divulgados os detalhes da visita. O primeiro-
ministro Olmert afi rmou que o presidente do 
país, Shimon Peres, “o acompanhará a vários 
lugares em Israel”. Haverá três encontros com 
as comunidades católicas em Jerusalém, em 
Belém e na Galileia. está prevista uma visita a 
Gaza.

Dez novos santos
A Santa Sé divulgou na semana passada 
a canonização de dez Beatos:  Damião de 
Veuster, conhecido como o Apóstolo dos 
Leprosos de Molokai; Francisco Coll e Rafael 
Arnáiz; Bernardo Tolomei, que viveu no século 
XIII; Zygmunt Szcesny Felinski, polaco, 
bispo e fundador da Congregação das Irmãs 
Franciscanas da Família de Maria; Arcangelo 
Tadini, italiano, sacerdote e fundador da 
Congregação das Irmãs Operárias da Santa 
Casa de Nazaré; Francisco Coll i Guitart, 
espanhol, sacerdote dominicano e fundador 
da Congregação das Irmãs Dominicanas da 
Anunciação da Beata Virgem Maria; Jozef 
Damian de Veuster, holandês, sacerdote da 
Congregação dos Sagrados Corações de Jesus 
e Maria e da Adoração Perpétua do Santíssimo 
Sacramento do Altar; Bernardo Tolomei, 
italiano, abade e fundador da Congregação 
de Santa Maria do Monte Oliveto da Ordem 
Beneditina; Rafael Arnáiz Barón, espanhol, 
religioso da Ordem Cisterciense da Estrita 
Observância; Nuno de Santa Maria Álvares 
Pereira, português, religioso carmelita; 

Gertrude (Caterina) Comensoli, italiana, 
fundadora do Instituto das Irmãs do Santíssimo 
Sacramento; Marie de la Croix (Jeanne) Jugan, 
francesa, fundadora da Congregação das 
Irmãzinhas dos Pobres; Catherina Volpicelli, 
italiana, fundadora da Congregação das Servas 
do Sagrado Coração. 

Nancy Pelosi recebida por Bento XVI 
Bento XVI, no passado dia 18, recebeu 
em audiência a Presidente da Câmara de 
Representantes (Baixa) dos Estados Unidos, 
Nancy Pelosi. No discurso, o Papa reafi rmou o 
«não» da Igreja Católica ao aborto e a obrigação 
dos políticos católicos de promover leis que 
protejam a vida. A entrevista foi relativamente 
curta . Nancy Pelosi está em visita ofi cial a 
Itália, onde se encontrou com o presidente 
italiano, Giorgio Napolitano, com o primeiro-
ministro, Silvio Berlusconi, com o presidente 
da Câmara dos Deputados, Gianfranco Fini, 
e visitou as tropas norte-americanas ali 
estacionadas. O Vaticano e a Igreja Católica 
dos EUA mostraram a sua preocupação com 
a decisão do novo presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, de suspender o veto ao 
fi nanciamento aos grupos pró-aborto.

Angola: visita de Bento XVI é privilégio 
para o país
O Bispo da Diocese de Ondjiva, Angola, 
afi rmou há dias que a visita de Bento XVI a 
Angola, em Março próximo, “será fonte de fé 
e privilégio para a sociedade católica do país”. 
E recordou: “O Santo Padre virá a Angola para 
estimular e reforçar os fi éis na busca do amor ao 
próximo e à fraternidade e também para deixar 
uma mensagem de paz aos governantes do 
país no caminho da reconciliação e da unidade 
nacional”. O Bispo de Ondjiva lembrou que 
as últimas eleições legislativas em Angola 
(5 de Setembro de 2008) foram um exemplo 
de democracia para África e para o mundo, 
colocando em destaque um clima de paz, 
tranquilidade e transparência. Bento XVI trará 
“a tranquilidade espiritual, será portador de 
uma mensagem de fraternidade, de harmonia 
e de paz aos corações dos angolanos, para que 
eles saibam salvaguardar e valorizar todas as 
conquistas do país e assim serem exemplos 
para as nações africanas e para o mundo”.

Mais solidariedade com África e com a 
Terra Santa
Encontro com embaixadores da UE no 
Vaticano
O Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal D. 
Tarcisio Bertone, encontrou-se recentemente 
os embaixadores dos países-membros da União 
Europeia, acreditados junto da Santa Sé, com 
quem debateu a situação internacional. Na sua 

intervenção, D. Tarcisio Bertone pediu à União 
Europeia mais solidariedade com o demais 
povos do mundo, especialmente com a África 
e com a Terra Santa. O encontro decorreu na 
sede da Embaixada da República Tcheca. Duas 
são as questões morais que a Europa deve 
enfrentar actualmente: no âmbito exterior, uma 
maior solidariedade para com os povos mais 
desfavorecidos, especialmente os africanos e a 
Terra Santa; e no âmbito interno, uma aposta 
mais decidida na defesa da família. 
A situação dos países africanos mais pobres 
ocupou uma boa parte da intervenção do 
Secretário de Estado do Vaticano. E lembrou 
a atenção que este assunto merece à Igreja. 
Recordou também, neste contexto, a realização 
próxima do Sínodo dos Bispos, em Março, 
que contará com a presença de Bento XVI. 
Sublinhou o importante trabalho diplomático 
que a Igreja realiza em favor dos países 
africanos, especialmente “no referente aos 
seus direitos fundamentais”, afi rmando que “o 
direito dos africanos ao desenvolvimento se 
baseia na sua pertença à família humana, assim 
como a uma mesma dignidade e destino que os 
países ricos”.
Afi rmou: “Os países europeus devem superar 
a tentação de estabelecer contactos com os 
países africanos com o único objectivo de 
tirar o maior proveito possível deles”. Outro 
aspecto do discurso do Cardeal Bertone foi o 
pedido à União Europeia para que promova 
a reconciliação entre os países africanos, 
“ajudando na solução dos confl itos em curso, a 
lutar contra as injustiças que os provocaram, e a 
socorrer os deslocados e refugiados que sofrem 
e que provocam desequilíbrios no continente”.  
Em relação à situação na Terra Santa, referiu a 
necessidade de encontrar não só uma solução 
estável para a Faixa de Gaza mas também para 
ajudar os povos do Oriente Médio a prosseguir 
o “difícil caminho” da reconciliação. E 
Sublinhou: “A guerra e o ódio não são a 
solução dos problemas: a alguns parece uma 
frase utópica, mas na verdade trata-se de uma 
verdade confi rmada pela história recente da 
Terra Santa”.  Para alcançar uma paz duradoura 
é necessário levar em linha de conta “o mais 
amplo panorama do Oriente Médio e, portanto, 
uma aproximação global das difi culdades dos 
países da região, respeitando as suas aspirações 
e os seus legítimos interesses”. A situação 
interna da União Europeia mereceu especial 
atenção do Cardeal Bertone, insistindo na 
importância de reforçar a instituição familiar 
com políticas adequadas: “A Santa Sé não se 
cansa de recordar aos países da União que, para 
ter sociedades estáveis e coesas, são necessárias 
famílias estáveis e estas, por sua vez, precisam 
de casais estáveis”. 

AG / in “Voz Portucalense”

ÓSCAR  DA  SILVA - UM MÚSICO DE LEÇA
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AMIGOS DO JORNAL
Pagamentos em Fevereiro

Alice Leonardo
António Borges
António Chilro
António Manuel M. Oliveira
António Oliveira
António Teixeira Alves
Avelino Freitas
Filinto Monteiro
Joaquim Roque
José Alves da Silva
José Alves Moreira
José Mª Adrião
Mª Alice Ferreira Ramos
Mª Alice Pereira
Mª Conceição G. Silva
Mª José Mendes
Mª José Nogueira Hora
Manuel Nogueira da Silva
Mª Isabel Ramos
Natalina M. Correia
Ramiro Ribeiro Valentim
Rosa Branca S. Ramos
Rui Freitas Lopes
Rui Trigo

5,00 €
15,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
6,00 €

10,00 €
10,00 € 
5,00 €
5,00 €
5,00 €

10,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €

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 241
Por José Soares

Horizontais: 1 –Basta; cola de 
peixe. 2 – Pôr na balança para 
verifi car o peso; aguardente obtida 
por destilação do melaço. 3 – Toma 
apontamentos de; gemido. 4 – 
Queixo; chispes. 5 – Prefi xo grego 
que indica oposição; mensagem 
(fi g.). 6 – Acto de talar; estaca que 
serve de suporte às videiras. 7 – 
Militar que cursa uma escola superior 
do exército; que parece bom mas não 
o é. 8 – Ensejo; rústico. 9 – Arsénico 
(s.q.); descascara. 10 – Acto de voar; 
pôr em silêncio. 10 – Tornar breve; 
compaixão.
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Verticais: 1 – Fio que a lançadeira 
atravessa na urdidura; moca. 2 – 
Elemento grego de com+posição de 
palavra que exprime ideia de cinco; 
debaixo de. 3 – Dor aguda e pouco 
duradoura; letra grega (inv.). 4 – 
Amabilidade. 5 – Preia-mar; amrro com 
nó; cento e cinco (numeração romana). 
6 – Antiga porcelana do Oriente (inv.); 
progenitor. 7 – Sopro; quantia que 
recebe diariamente o soldado; taramela. 
8 – Passear. 9 – Irídio (s.q.); ultrapassar. 
10 – Despida; pesar o invólucro de uma 
mercadoria para descontar no peso 
bruto. 11 – Partidário; com asas.

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

Leia e
Assine

“A Voz de
Leça”
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Missas

16h30 Sábado

10h45 Domingo

12h00 Domingo
Tudo isto totalizou a importância de 596,84 
Euros. Também se receberam muitas peças 
de roupa e tudo isto será distribuido pelos 
pobres conforme as suas necessidades.

Dia da Caridade
Euros

195,00€

209,51€

193,33€

Donativos - Fevereiro

Baptismos: Dia 1 José Augusto Miguel 
Soares fi lho de Alfredo Soares e de Ana 
Raquel Paquete. Dia 15 Mariana Silva Paiva 
fi lha de João Pedro Paiva e de Adília Silva. 

Óbitos: Dia 3 Judite Barbosa. Ana Teixeira 
de Araújo. Dia 6 Erminda Mendonça 

Teixeira. Fernando Jorge Sousa Duarte. Dia 
8 Zulmira de Azevedo Costa. Dia 10 Manuel 
Peixoto Soares. Dia 11 Angelina Santos. Dia 
14 Elisa Alves Macias. Dia 16 Fernando da 
Silva. Dia 17 João Henrique Lopes. Dia 19 
Maria de Lurdes Chaves. Dia 24 Adelina 
Augusta Mendes. Alfredo dos Santos. Dia 25 

Aurora Martins dos Santos. Dia 28 António 
da Silva Paiva.

Bodas de Ouro: Dia 22 Maria Emília Dinis 
Sampaio Rocha e João Orlando Dias da Silva

Movimento Demográfi co - Fevereiro
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PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2009
PREPARAÇÃO BAPTISMOS

Meses
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS
SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA

Dias
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 05
Dia 03
Dia 07
Dia 05
Dia 02
Dia 06
Dia 04
Dia 01
Dia 06

3º Domingo
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

“A Voz de
Leça”

deseja a todos
uma

Santa Páscoa

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

20 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

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

SETE CONSELHOS PARA VIVERES A QUARESMA
 
1. Se gostas da Rádio Sim, provavelmente lembras que a vivência da Quaresma mudou, ou foi 
esquecida. Dá-se mais relevo ao Carnaval, e até a semana santa se tornou tempo de turismo. 
Alteraram-se os tempos. E os cristãos? Tu também?        
 
2. A Quaresma é tempo de purifi cação, na perspectiva da Páscoa. Não é quarentena, e muito 
menos Ramadão. Também não é deserto, mas quase retiro itinerante. A Quaresma é exame de 
consciência, é lavagem, é promessa…
 
3. Conheces os mandamentos e a disciplina da Igreja? Todavia, é sempre necessário recapitular, 
para cumprir, pois o cristão tem dimensão comunitária. Não basta dizeres, brincando, que tens 
saudades do bacalhau à 6ª feira
 
4. Se te absténs de qualquer iguaria dispensável, fazes ascese, e o teu corpo agradece. Se te 
privas de algo supérfl uo, pode ser um cigarro ou um doce, e partilhas o que poupaste, és irmão 
atento. 
 
5. A chamada renúncia quaresmal tem sempre esse sentido de moderação e de solidariedade. 
Se te quiseres libertar de qualquer outra “pertença”, fi carás mais livre, e talvez mais rico
 
6. Permitirás que cite o Catecismo, para sublinhar que a Quaresma é tempo mais “apropriado 
para exercício espiritual, liturgia penitencial, peregrinação, esmola e partilha fraterna” (1438). 
Experimenta. 
 
7. À maneira de conclusão: a caminhada quaresmal é tempo de te rebaptizares por dentro, de 
prometeres ser mais coerente e santo, de pensares nos outros e os ajudares. Assim a tua quase 
quarentena já e Páscoa.

Recolha de António Ferreira
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Apesar de parecer que o mau tempo já lá vai 
e numa época em que frequentemente somos 
avisados para as mais variadas intempéries 
com alertas coloridos, parece que esquecemos 
o tempo que, ainda não há muitos anos, 
suportávamos. 
Sim, porque no tempo em que tínhamos 
realmente as quatro estações bem defi nidas, os 
Invernos eram na realidade rigorosos, sendo 
sufi ciente recordarmo-nos das molhas que 
apanhávamos na paragem do autocarro junto 
aos bombeiros de Leça fazendo-nos, chegar 
ao outro lado da doca, para apanharmos o 
carro eléctrico que nos levaria ao Porto, já 
completamente encharcados e mais com 
vontade de voltar para casa do que prosseguir.
Por vezes o mau tempo era tamanho e tornava 
o mar tão bravo que na estrada marginal, 
entre a Estrada da Circunvalação e o Castelo 
do Queijo, as ondas saltavam aos eléctricos 
chegando a levar o pavimento, fi cando o 
arruamento com um buracão até aos segundos 
carris.
Quando frequentávamos a Escola da Praia aqui 
em Leça da Palmeira, também as ondas do mar 
chegavam à estrada arrastando carradas de 
areia e deixando o areal com uma camada de 
espuma com altura sufi ciente para a rapaziada 
andar por debaixo.
O mar é para nós sempre o ponto de referência 
das tempestades, pois estamos numa zona de 
fortíssima exposição onde as vagas atingem 
muitas vezes os 10 metros e mais.
Durante a construção dos dois molhes do porto 
de Leixões, o grande titã do lado Norte pesando 
420 toneladas foi lançado à água por embate 
directo de uma vaga decorria o ano de 1892; 
um outro titã, com capacidade para levantar 
90 toneladas, foi de igual modo atirado ao 
mar este em 1934, na extremidade do primeiro 
troço emerso, do quebramar exterior.
Nesta luta do mar com a costa, nomeadamente 
no caso do porto de Leixões, com os molhes 
como elementos artifi ciais que o mar sempre 

rejeita, pois como dizia a nossa mãe Brízida, 
não quer nada que não lhe pertença, os pontos 
mais gravemente atingidos foram sempre as 
curvas dos mesmos, as quais, por exemplo, nos 
temporais de 1911/1912 durante meses foram 
fustigados por violentos temporais que pura e 
simplesmente os arrombaram, como se vê nas 
fotografi as que ilustram este texto, e só com 
a ajuda dessas máquinas fantásticas que ainda 
hoje existem, os titãs, peças valiosíssimas 
de arqueologia industrial, raríssimos a nível 
mundial e dos quais até termos dois, foi 
conseguida a reparação e a estabilização 
desses paredões.
Não podemos aqui esquecer nesta onda de 
mau tempo o grande naufrágio de 1947, em 
que o temporal uma vez mais levantando-se 
traiçoeiramente apanhou a grande comunidade 
piscatória no mar roubando cerca de cento e 
cinquenta vidas.
Também no inverno o Rio Leça galgava as 
margens submergindo a Ponte de Pedra e 
isolando o moleiro de Guifões.
 E quando trovejava…? A luz dos relâmpagos 
iluminava os céus e percorria o interior 
das casas, apagando-se tudo num escuro 
aterrorizador à passagem do trovão, pois 
a energia eléctrica faltava, recorrendo-se 
ao tradicional candeeiro a petróleo. Então 
rezava-se a Santa Bárbara a seguinte oração 
suplicante, para que acabasse a trovoada: São 
Jerónimo /Santa Bárbara virgem / Chagas 
abertas / coração ferido. / O Senhor se meta 
entre nós e o perigo.
Havendo algumas variantes sendo a intenção 
sempre a mesma.
Tudo isto apesar de o clima de Leça da 
Palmeira ser o característico da orla costeira 
atlântica com temperaturas amenas, mas com 
ventos fortes principalmente em Agosto com 
as nortadas que a não existirem tornaria as 
nossas praias melhores do que as algarvias.

Leça da PalmeiraLeça da Palmeira
Antropológica

Por: Eng.º Rocha dos Santos

(continua)


