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Reflexão 
P. João Santos, SJ. 

 
 

NO SEGUNDO MILÉNIO DE S. PAULO 
 

No passado dia 28 de Junho, deu-se início à 
celebração do segundo milénio de S. Paulo, 
que decorrerá até 29 de Junho de 2009. Será 
denominado o Ano Paulino. Este jubileu está 
a despertar uma série de iniciativas e 
publicações que estão a acontecer. 
A “Voz de Leça”, quer associar-se a todo este 
movimento, tendo já apresentado uma síntese 
da Carta Pastoral do Episcopado Português 
em número anterior, a chamar-nos a atenção 
para a importância deste Jubileu. 
Uma palavra importante acerca deste Jubileu, 
será conhecer o percurso deste homem, que 
foi sem dúvida, o maior missionário de todos 
os tempos. 
 
BREVE BIOGRAFIA DE S. PAULO 
1. O que Paulo diz de si mesmo: 
Paulo na sua carta aos Gálatas, acrescenta 
dados preciosos sobre si: 
É judeu, perseguiu a Igreja de Deus, e 
procurava destruí-la. Mas converteu-se ao 
evangelho por uma revelação do próprio Jesus 
Cristo. Depois da sua conversão, retirou-se 
para a Arábia. Passados três anos, foi a 
Jerusalém, para conhecer Pedro. 
Regressou a Jerusalém, 14 anos depois, para 
dar a conhecer à Igreja local, a sua actividade 
entre os pagãos, tendo obtido o 
reconhecimento da Comunidade pela obra 
realizada entre os gentios. Noutras cartas, 
escritas por si, encontramos referências a 
situações concretas da sua vida apostólica: 
prisões, tormentos, viagens, etc. 

 
2. O que dizem os Actos dos Apóstolos 
No Livro dos Actos dos Apóstolos, há uma 
informação abundante sobre a vida e a obra de 
S. Paulo. Depois de assinalar a presença de 
Paulo, no martírio de Santo Estevão, em 
Jerusalém, S. Lucas no livro dos Actos dos 
Apóstolos, narra a conversão de Paulo, 

quando este se dirigia para Damasco, 
pretendia perseguir os cristãos da comunidade 
local, (Actos dos Apóstolos, 9,1-9). 
Encontramos a seguir, Paulo, de passagem por 
Jerusalém, e a caminho da sua cidade natal, 
Tarso, na Cilícia (actual Turquia). A seguir 
são as viagens missionárias, referidas a seguir. 
Finalmente o livro dos Actos dos Apóstolos 
trazem Paulo uma última vez a Jerusalém. 
Aqui é preso pelas autoridades romanas. 
Aqui, apelou para o Imperador, sendo 
conduzido a Roma. 
Durante a viagem por mar, sofreu o naufrágio, 
junto à ilha de Malta. Desta ilha, partiu para 
Roma, onde ficou durante dois anos em prisão 
domiciliária. 

 
3. O que dizem os historiadores: 
As fontes bíblicas sobre Paulo, deixam muitos 
aspectos na sombra. Por isso a sua vida foi 
objecto de inúmeros estudos. Eis os dados 
considerados mais seguros pelos 
historiadores: 
Nascimento, educação e conversão a Cristo. 
Paulo nasceu pelo ano 7 da era cristã, em 
Tarso, na Ásia Menor. Segundo estudos 
recentes, viveu desde a infância na Palestina, 
tendo a sua educação tido lugar em Jerusalém. 
Pelo ano 32, Paulo testemunhou o martírio de 
Estêvão e participou na perseguição da 
comunidade cristã de judeus helenistas, 
existente em Jerusalém. 

 
A sua conversão pode situar-se no ano 
seguinte. Baptizado em Damasco, anuncia 
Jesus nesta cidade e na Arábia. Saindo da 
Síria, Paulo vai a Jerusalém, onde se encontra 
com Pedro, e daqui passa à sua cidade de 
Tarso. 

 
Viagens missionárias: em meados dos anos 
40, encontramos Paulo em Antioquia. 

Enviado pela comunidade local, parte na sua 
primeira viagem missionária acompanhado 
por Barnabé e João Marcos. A viagem decorre 
nos anos 46-47. 

 
A segunda viagem missionária de Paulo, teve 
lugar nos anos 49-52. viagem longa, da Ásia 
Menor ao Mar Egeu. Chegou ao continente, 
onde em Filipos fundou a primeira 
comunidade cristã europeia. 

 
A terceira viagem missionária, deu-se entre 53 
e 57. De novo nas terras da Ásia Menor, 
chegou a Éfeso, onde pregou por mais de dois 
anos. Terminou a sua caminhada em Cesareia 
Marítima, de onde se encaminhou para 
Jerusalém, sendo recebido com alegria, pela 
comunidade cristã de Jesuralém. 

 
A caminho de Roma: a viagem começou nos 
anos 60. Chegou a Roma, sempre auxiliado 
pelas pequenas comunidades cristãs por onde 
passavam. Depois de 2 anos de prisão 
domiciliária, foi ilibado. Nos anos 63, estava 
de novo livre, pronto para novas viagens. 

 
Segundo alguns autores, terá mesmo chegado 
a anunciar o evangelho na Península Ibérica, 
conforme o testemunha Clemente de Roma, 
nos finais do sec.I. 

 
A morte de Paulo: a longa caminhada 
missionária de Paulo, termina no ano 67, 
quando depois de nova prisão foi decapitado 
em Roma, no lugar chamado “ad aquas 
Salvia, hoje conhecido como “Tre Fontane”. 
Os cristãos sepultaram-no no lugar onde 
actualmente se ergue a Basílica de S. Paulo 
Fora de Muros. Notícias recentes assinalam a 
redescoberta de elementos do túmulo do 
Apóstolo. 
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S. Miguel Arcanjo 
Padroeiro de Leça 

A devoção de Leça da Palmeira a São 
Miguel Arcanjo vem de tempos quase 
imemoriais, pois datam do século XIII os 
documentos mais antigos que contêm 
registos de várias designações toponímicas, 
desde S. Miguel de Palmeira a S. Miguel de 
Bouças e S. Miguel de Moroça.  
Nosso Padroeiro, S. Miguel, cujo nome 
significa “ quem como Deus”, é também o 
Padroeiro e Guardião da Igreja Católica 
universal. Mostrado na arte litúrgica da 
Igreja como um anjo segurando uma espada 
ou lança, um escudo e uma balança, aparece 
igualmente associado a grandes figuras 
históricas, como Joana D’Arc, a quem terá 
inspirado na sua luta para salvar a França, 
durante a Guerra dos Cem Anos. 
O seu Dia é 29 de Setembro, quando é 
celebrado em conjunto com S. Rafael e S. 
Gabriel, os três gloriosos Arcanjos: S. 

Miguel, o príncipe da milícia Celeste, aquele que derrotou o mal, S. Gabriel e S. 
Rafael.  
Este ano, o dia 29 calhou numa segunda-feira, o que fez com que a Procissão do 
padroeiro acontecesse antes do dia festivo. Na missa solene em sua honra foi recitada a 
ORAÇÃO A S. MIGUEL, que era rezada em todas as celebrações eucarísticas antes 
da Reforma da Igreja. 

 
Marina Sequeira 
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NOTA DE ABERTURA 
 

Terminadas as Festas da Paróquia que decorreram 
entre o fim de Julho, (com a solenidade de 
Sant’Ana e S. Joaquim), e 29 de Setembro, (as 
férias de Verão pelo meio, num Agosto 
obviamente pouco movimentado), com a 
celebração do nosso Padroeiro, S. Miguel Arcanjo, 
Outubro é também um mês com alguma 
notoriedade, que lhe advém em especial do início 
do ano de Catequese. Este ano, há uma outra razão 
‘de peso’ para tal: a visita do Sr. Bispo Auxiliar do 
Porto, D. João de Miranda, que preside à 
cerimónia de imposição do Crisma, no dia 26. 
Ainda que esteja entre nós apenas algumas horas, a 
sua presença será um testemunho vivo da Igreja 
que vem ao encontro dos fiéis, tal como já 
acontecera aquando da Visita Pastoral em 2004. 
Será um dia especial para todos os jovens que 
completaram 10 anos de Catequese e que 
receberão nessa altura o sacramento do santo 
Crisma. Refira-se, também, que a celebração 
eucarística será cantada por um coro de coros da 
Vigararia, pois será a ocasião para acontecer o 
Encontro de Coros, já habitual nesta época, ainda 
que não na nossa Paróquia. Assim, tudo se conjuga 
para que seja uma celebração muito bonita, 
certamente inesquecível para todos os crismandos, 
suas famílias e a Comunidade em geral.  
Tal como referido acima, a Paróquia retoma, nesta 
altura muita da sua actividade: começa a Catequese 
e, pode dizer-se que é retomada a ‘missão’ de 
formar crianças e jovens em solidariedade, 
caridade, perdão e partilha por parte dos 
Catequistas, que na sua doação e disponibilidade 
generosa são, só por si, o melhor exemplo para os 
seus catequizandos. Celebrou-se também uma data 
importante no dia 5 de Outubro: o Grupo Paroquial 
de Teatro comemorou uma data redonda – 30 anos 
de arte – e decorre já o habitual Encontro de 
Teatro, na sua XXII edição. 
Seguem-se outras datas e momentos. 
 

Marina Sequeira
 

Oração a S. Miguel 
Arcanjo 

 

“São Miguel Arcanjo, 
defendei-nos neste combate, 
sede nossa guarda contra a 
maldade e ciladas do demónio. 
Instante e humildemente 
pedimos que Deus sobre ele 
impere; e vós, príncipe da 
milícia celeste, com o poder 
divino, precipitai no inferno a 
Satanás e aos outros espíritos 
malignos, que vagueiam pelo 
mundo para perdição das 
almas. Amén.” 

Os Nossos Andores 

São Clemente de 
Penhas  

Senhora da Piedade 

Sagrado Coração de 
Jesus  

São Francisco  São Pedro 
Gonçalves Telmo  

São João Bosco  

Sant’ana  

Santa Catarina  

São Marçal  Nossa Senhora de 
Fátima  

S. Miguel Arcanjo  



Mãos de Fé aos Olhos de Deus 

Parcas seriam as palavras para descrever o 
empenho e generosidade que duas dedicadas 
senhoras da nossa Paróquia empregam no árduo 
trabalho que é, decorar os andores da Procissão de 
S. Miguel e a maior parte dos altares da nossa Igreja 
Matriz. Falamos da Ascensão e da Rosarinho, que 
às vezes com muito sacrifício, arriscando a própria 
saúde física, conseguem imaginar, inventar, 
reinventar e decorar com amor e dedicação os 
nossos altares e os nossos andores. Não raras vezes, 
entrei na Igreja Matriz e ouvi alguns paroquianos e 
forasteiros dizerem que os altares estão muito 
bonitos e até que deve custar uma fortuna à 
Paróquia pagar o trabalho da “empresa” que faz as 
decorações. Pois bem,  nada é mais falso. O 
trabalho destas duas senhoras é gratuito, fazem tudo 
por amor a Deus, como sempre gostam de afirmar. 
E foi num desses dias, muito perto do dia grande da 
Festividade de S. Miguel que as encontramos, 
ajoelhadas ao Altar-mor a preparar a Mesa da 

Celebração. Foi então que pude observar com mais 
detalhe o excelente trabalho que estavam a 
executar. Não resisti e logo ali decidi que neste 
número, mais do que descrever 
pormenorizadamente todo o programa das 
Festividades em Honra de São Miguel Arcanjo, que 
sendo, sem dúvida, de singular importância, seria 
também oportuno mostrar a todos, em detalhe, os 
extraordinários arranjos das flores de pano e 
decoração dos Andores e a decoração dos Altares. 
É através das imagens, da observação detalhada dos 
pormenores que nos apercebemos do bom gosto, do 
carinho e do amor que estas duas senhoras dão e 
continuarão a dar à nossa Paróquia. Refira-se o 
pormenor do ramo de azinheira e dos lenços 
brancos no andor de Nossa Senhora de Fátima, a 
lembrar a Cova da Iria e as Procissões de Velas e do 
‘Adeus’ à imagem da Virgem. Também o andor de 
S. Miguel foi decorado a preceito, com a abóbora e 
as uvas (havia um cacho de uvas verdadeiro...), a 

lembrar as colheitas, próprias desta época. Todos os 
andores apresentavam pormenores alusivos às 
figuras da Igreja que as imagens representam ou aos 
altares onde as mesmas se encontram 
habitualmente. Nada foi deixado ao acaso, o que diz 
muito da dedicação das duas senhoras. Convém 
ainda salientar o acompanhamento que é dado pelo 
Sr. José Soares na pintura das flores de pano, no 
trabalho manual que vai fazendo para que os 
arranjos florais dos Andores tenham aquele toque 
de classe por todos extremamente apreciados. É 
pois, através dessas imagens que preenchem as 
páginas do nosso Jornal, porque também é 
importante reconhecer publicamente o trabalho de 
quem todas as semanas se dedica de alma e coração 
ao serviço de Deus e da Sua Igreja. 
 

José Eduardo Sousa
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Esta página é o reconhecimento público 
pelo empenho e dedicação da Ascensão 
e da Rosarinho. Obrigado por tudo o 
que têm feito pela Paróquia de Leça da 
Palmeira e em especial pela 
ornamentação da nossa Igreja Matriz 



150º Aniversário das Aparições de Lourdes (1858-2008) 

Visita do Papa Bento XVI a Lourdes 
No passado mês de Setembro aconteceu o 
ponto alto, chamemos-lhe assim, do Jubileu 
dos 150 anos das aparições de Nossa Senhora 
a Santa Bernardete, em Lourdes. O Papa 
Bento XVI peregrinou até Lourdes a fim de 
comemorar este acontecimento com todo o 
povo de França, e igualmente com todo o 
mundo católico. A sua visita a França 
decorreu entre os dias 12 e 15 de Setembro. 
Esta peregrinação do Santo Padre foi 
minuciosamente preparada pela Conferência 
Episcopal Francesa, e, na qualidade de 
anfitrião, o Presidente francês, Nicolas 
Sarkozy, foi pessoalmente receber o Santo 
Padre ao aeroporto de Orly em Paris, de onde 
partiram para o Palácio do Eliseu, onde uma 
recepção oficial com membros do governo e 
outras individualidades esperavam o Vigário 
de Cristo na Terra. Depois desta recepção 
Sua Santidade hospedou-se na Nunciatura 
Apostólica de Paris, onde, nessa mesma tarde 
recebeu alguns membros da Comunidade 
Judaica. Depois seguiu para o Colégio dos 
Beneditinos para um encontro com o mundo 
da Cultura, e mais tarde, na Catedral de 
Notre-Dame, celebrou vésperas em conjunto 
com sacerdotes, religiosos, religiosas, 
seminaristas e diáconos. No final desta 
celebração uma multidão de jovens esperava 
no átrio do templo a saudação do Papa.  
No dia seguinte, a meio da manhã, após uma 
breve visita ao Institute de France, o Santo 
Padre presidiu a uma missa na Esplanada dos 
Inválidos, com capacidade para 200 mil 
pessoas.  
Após um almoço com bispos, o Pontífice 
seguiu de avião para o sul do país, onde 
chegou ao aeroporto de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées e dali seguiu de helicóptero para o 
Estádio Antoine Béguère, onde chegou ao 
fim da tarde. Pouco após a sua chegada, 
Bento XVI fez o Caminho do Jubileu, 
visitando a Igreja do Sagrado Coração e 
Cachot. Em seguida, o Papa chegou à Gruta 
das Aparições, terceira etapa do Caminho do 
Jubileu, onde rezou em frente à imagem de 
Nossa Senhora. O dia culminou com a 
habitual Procissão de Velas, que sai da 
Basílica e termina na Gruta, local onde o 
Santo Padre se recolheu durante algum 
tempo em oração particular à Virgem.  
No dia seguinte, o Sumo Pontífice presidiu a 
uma Missa Solene por ocasião dos 150 anos 
das aparições na Prairie de Lourdes, de onde 
também recitou o Angelus, e na tarde desse 
mesmo dia, o Santo Padre reuniu-se com os 
bispos franceses e assistiu à Procissão das 
Tochas. 
Na manhã seguinte, dia 15, o Santo Padre 
teve a sua última actividade como peregrino, 
deslocando-se ao Oratório do Hospital de 
Lourdes, e mais tarde celebrando uma missa 
na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de 
Lourdes.  
Findo o programa da visita do Papa Bento 
XVI a França, de novo no aeroporto Tarbes-
Lourdes-Pyrénées se despediu e voltou a 

Roma, onde chegou a meio da tarde desse 
mesmo dia.  
Esta peregrinação do Santo Padre a Lourdes 
vem lembrar, mais uma vez, aos cristãos o 
amor e a devoção que devem ter por Nossa 
Senhora, a nossa Mãe do Céu. Lembrou 
também várias vezes durante a homilia a 
nossa obrigação de nos voltarmos mais para 
a Cruz do “Crucificado”, a fim de vermos o 
sacrifício que Deus ofereceu por todos nós, 
dando-nos o seu único filho em reparação 
pelos nossos pecados. E deste modo, se 
estivermos ligados a Maria podemos ter a 
certeza de que estamos também ligados a 
Cristo. Não pode haver maior ligação entre 
nós e Jesus que Nossa Senhora. A Mãe de 
Deus e nossa Mãe veio a Lourdes e a Fátima 
com a missão de fortalecer esta ligação entre 
nós e o Céu. Por isso vejamos a Virgem de 
Nazaré como uma “intermediária”, 
consagrando-nos a ela constantemente e 
rezando o Santo Rosário, de modo a não 
ultrajar nem ofender tanto a Cristo e a Deus 
que tanto sofrem com os pecados dos 
homens.    
Nossa Senhora do Rosário de Lourdes rogai 
por nós. 

João Teixeira 
Lourdes – Programa de Outubro 
Dia 7 / 11 – Centenário da Peregrinação de 
Nossa Senhora do Rosário 
Dia 18 / 19 – Festival de Cinema de Lourdes 

SANTA MISSA NO 150º ANIVERSÁRIO 
DAS APARIÇÕES 
HOMILIA DO PAPA BENTO XVI 
Prairie, Lourdes 
Domingo, 14 de Setembro de 2008 
Senhores Cardeais, prezado D. Perrier,  
Amados Irmãos no Episcopado e no 
Sacerdócio  
Caros peregrinos, irmãos e irmãs,  
“Ide dizer aos sacerdotes que se venha aqui 
em procissão e que se construa uma capela”. 
É a mensagem que Bernadete recebeu da 
“bela Senhora” na aparição de 2 de Março de 
1858. Desde há 150 anos, os peregrinos não 
deixaram mais de vir à gruta de Massabielle 
para escutar a mensagem de conversão e de 
esperança que lhes é dirigida. O mesmo 
fizemos nós também; eis-nos aqui esta 
manhã aos pés de Maria, a Virgem 
Imaculada, para aprendermos na sua escola 
com a pequena Bernadete.  
Agradeço de modo particular a D. Jacques 
Perrier, Bispo de Tarbes e Lourdes, pelo 
caloroso acolhimento que me reservou e 
pelas amáveis palavras que me dirigiu. Saúdo 
os Cardeais, os Bispos, os sacerdotes, os 
diáconos, os religiosos e as religiosas, bem 
como a vós todos, queridos peregrinos de 
Lourdes, especialmente os enfermos. Viestes 
numerosos realizar esta peregrinação jubilar 

comigo e confiar as vossas famílias, os 
vossos parentes e amigos, e todas as vossas 
intenções a Nossa Senhora. A minha gratidão 
estende-se também às Autoridades civis e 
militares que quiseram participar nesta 
Celebração eucarística. 
“Como é admirável possuir a Cruz! Quem a 
possui, possui um tesouro!” (S. André de 
Creta, Homilia X na Exaltação da Cruz: PG 
97, 1020). Neste dia em que a liturgia da 
Igreja celebra a festa da Exaltação da Santa 
Cruz, o Evangelho que acabastes de ouvir 
lembra-nos o significado deste grande 
mistério: Deus amou de tal modo o mundo 
que lhe deu o seu Filho único, para que os 
homens sejam salvos (cf. Jo 3,16). O Filho 
de Deus tornou-se vulnerável, assumindo a 
condição de servo, obedecendo até à morte e 
morte de cruz (cf. Fil 2,8). É pela sua Cruz 
que estamos salvos. O instrumento de 
suplício que, na Sexta-Feira Santa, tinha 
manifestado o juízo de Deus sobre o mundo, 
tornou-se fonte de vida, de perdão, de 
misericórdia, sinal de reconciliação e de paz. 
“Para ser curados do pecado, olhamos para 
Cristo crucificado!” dizia Santo Agostinho 
(Tract. in Johan., XII, 11). Levantando os 
olhos para o Crucificado, adoramos Aquele 
que veio para assumir sobre si o pecado do 
mundo e dar-nos a vida eterna. E a Igreja 
convida-nos a erguer com ousadia esta Cruz 
gloriosa, a fim de que o mundo possa ver até 
onde chegou o amor do Crucificado pelos 
homens, por todos os homens. A mesma 
convida-nos a dar graças a Deus, porque de 
uma árvore que trouxera a morte surgiu 
novamente a vida. É sobre este madeiro que 
Jesus nos revela a sua soberana majestade, 
nos revela que Ele é exaltado na glória. Sim, 
“Vinde, adoremo-Lo!”. No meio de nós, 
encontra-se Aquele que nos amou até ao 
ponto de dar a sua vida por nós, Aquele que 
convida todo o ser humano a aproximar-se 
d’Ele com confiança.  
É este grande mistério que Maria nos confia 
esta manhã, convidando-nos a voltarmo-nos 
para o seu Filho. De facto, é significativo 
que, na primeira aparição a Bernadete, Maria 
inicie o seu encontro com o sinal da Cruz. 
Mais do que um simples sinal, é uma 
iniciação aos mistérios da fé que Bernadete 
recebe de Maria. O sinal da Cruz é de alguma 
forma a síntese da nossa fé, porque nos diz 
quanto Deus nos amou; diz-nos que, no 
mundo, há um amor mais forte do que a 
morte, mais forte do que as nossas fraquezas 
e os nosso pecados. A força do amor é maior 
do que o mal que nos ameaça. É este mistério 
da universalidade do amor de Deus pelos 
homens que Maria veio revelar aqui, em 
Lourdes. Ela convida todos os homens de 
boa vontade, todos aqueles que sofrem no 
coração ou no corpo, a levantar os olhos para 
a Cruz de Jesus a fim de encontrar nela a 
fonte da vida, a fonte da salvação.  
A Igreja recebeu a missão de mostrar a todos 
este rosto de um Deus que ama, manifestado 
em Jesus Cristo. Saberemos nós entender 
que, no Crucificado do Gólgota, a nossa 
dignidade de filhos de Deus, ofuscada pelo 
pecado, nos foi restituída? Voltemos o nosso 
olhar para Cristo. É Ele que nos fará livres 
para amar como Ele nos ama e construir um 
mundo reconciliado. Pois, nesta Cruz, Jesus 
tomou sobre si o peso de todos os 
sofrimentos e injustiças da nossa 
humanidade. Carregou as humilhações e as 
discriminações, as torturas padecidas, pelo 
amor de Cristo, em tantas regiões do mundo 
por nossos irmãos e irmãs sem número. 

(continua na página seguinte) 
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Confiamo-los a Maria, Mãe de Jesus e Mãe 
nossa, presente ao pé da Cruz. Para 
acolhermos em  nossas vidas esta Cruz 
gloriosa, a celebração do Jubileu das 
aparições de Nossa Senhora de Lourdes 
faz-nos entrar num caminho de fé e 
conversão. Hoje, Maria vem ao nosso 
encontro para nos indicar os caminhos de 
uma renovação da vida das nossas 
comunidades e de cada um de nós. 
Acolhendo o seu Filho, que Ela nos 
apresenta, mergulhamos numa fonte viva 
onde a fé pode alcançar um novo vigor, 
onde a Igreja pode fortalecer para 
proclamar, com audácia sempre maior, o 
mistério de Cristo. Jesus, nascido de 
Maria, é Filho de Deus, único salvador de 
todos os homens, que vive e age na sua 
Igreja e no mundo. A Igreja é enviada a 
todos os lugares do mundo para proclamar 
esta única mensagem e convidar os 
homens a acolhê-La mediante uma 
autêntica conversão do coração. Esta 
missão, confiada por Jesus aos seus 
discípulos recebe aqui, por ocasião deste 
Jubileu, um novo sopro. Que no rasto dos 
grandes evangelizadores do vosso País, o 
espírito missionário, que animou tantos 
homens e mulheres de França ao longo dos 
séculos, continue a ser a vossa glória e o 
vosso compromisso.  
Seguindo o percurso jubilar na esteira de 
Bernadete, é-nos lembrado o essencial da 
mensagem de Lourdes. Bernadete é a filha 
maior de uma família muito pobre, que não 
possui ciência nem poder, e é frágil de 
saúde. Maria escolhe-a para transmitir a 
sua mensagem de conversão, oração e 
penitência, em plena sintonia com a 
palavra de Jesus: “Escondeste estas coisas 
aos sábios e aos entendidos e as revelaste 
aos pequeninos” (Mt 11,25). No seu 
caminho espiritual, também os cristãos são 
chamados a fazer frutificar a graça do seu 
Baptismo, a alimentar-se da Eucaristia, a 
haurir da oração a força para dar o 
testemunho e ser solidários com todos os 
seus irmãos em humanidade (cf. 
Homenagem à Virgem Maria, Praça de 
Espanha, 8 de Dezembro de 2007). Trata-
se, por conseguinte, de uma verdadeira 
catequese que nos é proposta sob o olhar 
de Maria. Deixemos que a Virgem nos 
ensine também a nós e nos guie pelo 
caminho que leva ao Reino do seu Filho!  
Prosseguindo na sua catequese, a “bela 
Senhora” revela o seu nome a Benardete: 
“Eu sou a Imaculada Conceição”. Maria 
revela-lhe assim a graça extraordinária que 
recebeu de Deus, a de ter sido concebida 
sem pecado, porque “olhou para a humilde 
condição da Sua serva” (Lc 1,38). Maria é 
esta mulher da nossa terra que se entregou 
inteiramente a Deus e d’Ele recebeu o 
privilégio de dar a vida humana ao seu 
eterno Filho. “Eis a escrava do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra” 
(Lc 1,38). Ela é a beleza transfigurada, a 
imagem da nova humanidade. 
Apresentando-se assim numa dependência 
total de Deus, Maria exprime na verdade 

uma atitude de plena liberdade, baseada 
sobre o pleno reconhecimento da sua 
verdadeira dignidade. Este privilégio diz 
respeito também a nós, porque nos revela 
nossa dignidade de homens e mulheres, 
marcados sem dúvida pelo pecado, mas 
salvos na esperança, uma esperança que 
nos permite enfrentar a nossa vida 
quotidiana. É o caminho que Maria deixa 
aberto também ao homem. Entregar-se 
completamente a Deus é encontrar o 
caminho da verdadeira liberdade. Porque 
voltando-se para Deus, o homem torna-se 
sendo ele mesmo. Encontra de novo a sua 
vocação originária de pessoa criada à sua 
imagem e semelhança.  
Queridos irmãos e irmãs, a vocação 
primeira do santuário de Lourdes é ser um 
lugar de encontro com Deus na oração e 
um lugar de serviço aos irmãos, sobretudo 
através do acolhimento dos enfermos, dos 
pobres e de todas as pessoas que sofrem. 
Neste lugar, Maria vem ao nosso encontro 
como mãe, sempre disponível às 
necessidades dos seus filhos. Através da 
luz que emana do seu rosto, transparece a 
misericórdia de Deus. Deixemo-nos 
envolver pelo seu olhar: este diz-nos que 
somos todos amados por Deus, que jamais 
nos abandona! Maria vem recordar-nos que 
a oração, intensa e humilde, confidente e 
perseverante, deve ter um lugar central na 
nossa vida cristã. A oração é indispensável 
para acolher a força de Cristo. "Quem reza 
não desperdiça o seu tempo, mesmo 
quando a situação apresenta todas as 
características duma emergência e parece 
impelir unicamente para a acção" (Enc. 
Deus caritas est, n. 36). Deixando-se 
absorver pelas actividades corre-se o risco 
de fazer perder à oração a sua 
especificidade cristã e a sua verdadeira 
eficácia. A oração do Rosário, tão querida 
a Bernadete e aos peregrinos de Lourdes, 
concentra em si a profundidade da 
mensagem evangélica. Introduz-nos na 
contemplação do rosto de Cristo. Nesta 
oração dos humildes, podemos alcançar 
abundantes graças.  
A presença dos jovens em Lourdes é 
também uma realidade importante. Caros 
amigos, aqui presentes esta manhã ao redor 
da Cruz da Jornada Mundial da Juventude, 
quando Maria recebeu a visita do Anjo, era 
uma jovem mulher de Nazaré que fazia a 
vida simples e corajosa das mulheres da 
sua aldeia. E se Deus pousou de modo 
particular o seu olhar sobre ela, confiando 
nela, Maria quer dizer também a vós que 
nenhum é indiferente para Deus. Ele pousa 
o seu olhar amoroso sobre cada um de vós 
e chama-vos a uma vida feliz e cheia de 
sentido. Não vos deixeis desanimar diante 
das dificuldades! Maria turbou-se ao ouvir 
o anúncio do Anjo vindo para Lhe dizer 
que seria a Mãe do Salvador. Ela sentia 
como era débil diante da onnipotência de 
Deus. No entanto, disse "sim" sem hesitar. 
Graças ao seu "sim", a salvação entrou no 
mundo, mudando deste modo a história da 
humanidade. Por vossa vez, caros jovens, 

não tenhais medo de dizer "sim" à 
chamada do Senhor, quando Ele vos 
convida a segui-Lo. Respondei 
generosamente ao Senhor! Só Ele pode 
satisfazer as aspirações mais profundas do 
vosso coração. Muitos são os que vindes a 
Lourdes para um serviço dedicado e 
generoso junto dos doentes ou de outros 
peregrinos, seguindo assim nos passos de 
Cristo servidor. O serviço prestado aos 
irmãos e irmãs abre o coração, tornando-
vos disponíveis. No silêncio da oração, 
seja Maria a vossa confidente, ela que 
soube falar a Bernadete respeitando-a e 
confiando nela. Maria ajude os que são 
chamados ao matrimónio a descobrir a 
beleza de um amor verdadeiro e profundo, 
vivido como dom recíproco e fiel! Aos que 
dentre vós Jesus chama a segui-Lo na 
vocação sacerdotal ou religiosa, gostaria 
de reiterar toda a felicidade que há na 
doação total da própria vida ao serviço de 
Deus e dos homens. Sejam as famílias e as 
comunidades cristãs lugares onde possam 
nascer e amadurecer sólidas vocações ao 
serviço da Igreja e do mundo!  
A mensagem de Maria é uma mensagem de 
esperança para todos os homens e 
mulheres do nosso tempo, 
independentemente do seu País. Gosto de 
invocar Maria com Estrela da esperança 
(Enc. Spe salvi, nº. 50). Nas estradas das 
nossas vidas, por vezes tão sombrias, ela é 
uma luz de esperança que nos ilumina e 
orienta no nosso caminho. Por meio do seu 
"sim" e com o dom generoso de si própria, 
ela abriu a Deus as portas do nosso mundo 
e da nossa história. E convida-nos a viver 
como ela numa esperança invencível, 
recusando escutar os que pretendem que 
nós somos prisioneiros do destino. Ela 
acompanha-nos com a sua presença 
maternal no meio dos acontecimentos da 
vida das pessoas, das famílias e das 
nações. Felizes os homens e as mulheres 
que depositam a sua confiança n'Aquele 
que, na hora de oferecer a sua vida pela 
nossa salvação, nos deu sua Mãe para que 
fosse a nossa Mãe!  
Queridos irmãos e irmãs, nesta terra de 
França, a Mãe do Senhor é venerada em 
numerosos santuários, que manifestam 
assim a fé transmitida de geração em 
geração. Celebrada na sua Assunção, ela é 
a Padroeira amada do vosso País. Seja 
sempre honrada com fervor em cada uma 
das vossas famílias, nas vossas 
comunidades religiosas e nas paróquias! 
Queira Maria velar sobre todos os 
habitantes do vosso belo País e sobre os 
numerosos peregrinos vindos de outros 
Países para celebrar este Jubileu! Seja para 
todos a Mãe que envolve carinhosamente 
os seus filhos tanto nas alegrias como nas 
provações! Santa Maria, Mãe de Deus e 
Mãe nossa, ensina-nos a crer, esperar e a 
amar contigo. Indica-nos o caminho para o 
Reino do teu Filho Jesus! Estrela do mar, 
brilha sobre nós e guia-nos no nosso 
caminho! (cf. Enc. Spe salvi, nº. 50). 
Amen.  

Catequese no Centro Franciscano 
Após as merecidas férias, a catequese está de volta ao Centro Franciscano, é já no 
fim-de-semana de 11 e 12 de Outubro. 
Um regresso marcado pela entrada de mais alguns catequistas que vieram reforçar 
um grupo coeso, mas que está sempre de portas abertas a todos aqueles que queiram 
contribuir com a sua alegria e vontade de dar catequese! 
Resta-me desejar a todos um bom ano de catequese! 
 

Simão Bártolo 
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Novo Horário de Catequese no Centro Franciscano 
2ºe 6º volume -Sábado 11h e missa às 12h 

5º,7º,8º,9º,10º e Jovens - Sábado 17h45 e missa às 19h 
3º,4º - Domingo 10h e missa às 11h30 

 



Ilustre Leceiro 
ENG.º PINTO DE OLIVEIRA – O PRESIDENTE, será o tema de uma conferência a realizar no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia de Leça da Palmeira, no próximo dia 8NOV2008, pelas 
21,30Horas, pelo nosso colaborador Eng.º Rocha dos Santos. 
O Eng.º Fernando Pinto de Oliveira, nasceu em Leça da Palmeira e foi Presidente da Câmara 
Municipal de Matosinhos entre 1958 e 1970. Como interessado gestor autárquico desempenhou as 
suas funções com elevado interesse no desenvolvimento do concelho dando inicio a obras que hoje 
são referências no concelho tais como a Casa de Chá da Boa Nova, a Piscina de Marés e o Parque 
Municipal da Quinta da Conceição, apoiado em arquitectos à data jovens, mas que hoje têm o seu 
nome reconhecido a nível mundial. 
Todos os leceiros deverão estar presentes mostrando o seu reconhecimento para com um seu 
conterrâneo amigo. 
 

Eng.º Rocha dos Santos
 

 

D. João de Miranda Preside à Missa Crismal 
O Sr. Bispo Auxiliar do Porto, D. João de Miranda, está de novo entre nós, depois de aqui ter feito a 
Visita Pastoral em Fevereiro de 2004. Desta vez, será uma visita curta, de algumas horas apenas, para 
presidir à Missa Crismal, durante a qual alguns jovens que completaram dez anos de Catequese, no ano 
passado ou em anos anteriores, receberão o sacramento do Crisma. Esta missa especial vai ser cantada 
pelos participantes no Encontro de Coros da Vigararia - este ano oportunamente acontece na nossa 
igreja matriz, que, diga-se, possui condições, a nível de espaço e de acústica, ímpares na Vigararia de 
Matosinhos. 
A cerimónia tem lugar a meio da tarde e será certamente uma ocasião inesquecível para os jovens 
crismandos, as suas famílias, que os acompanharão neste momento tão especial de manifestação da sua 
fé, e a Comunidade Leceira. 
 

Marina Sequeira 

Podemos ser Felizes Fora da Realidade? 
Depois de algum tempo de ansiosa espera, a 
criança nasceu. Foi uma grande alegria. O pai 
estava radiante. Pegou no telemóvel e 
comunicou a notícia aos familiares. Deram-
lhe os parabéns e perguntaram-lhe se era um 
rapaz ou uma rapariga. É a pergunta mais 
natural numa situação destas. O pai da 
criança, ainda com a voz emocionada, 
respondeu do corredor do hospital: «Nasceu 
rapaz. Já temos um nome para ele. Vai-se 
chamar Fernando. No entanto, tanto eu como 
a Cristina respeitamos desde já a sua 
liberdade. Se mais tarde ele decidir mudar de 
género, passará a ser ela, e chamar-se-á 
Fernanda». 
Se observarmos com calma, veremos que é 
cada vez mais habitual utilizar a palavra 
“género” para substituir a palavra “sexo”. 
Fala-se com frequência da igualdade de 
género, da violência de género, do direito a 
escolher o próprio género. Pretende-se 
instaurar uma sociedade na qual todas as 
pessoas sejam radicalmente iguais e 
radicalmente livres. Na qual cada um possa 
escolher a sua identidade de género e a sua 

orientação sexual com total independência da 
biologia.  
A natureza com a qual nascemos é vista, por 
alguns, como um limite à nossa liberdade. 
Porque é que uma pessoa tem de aceitar 
nascer rapaz ou rapariga? Porque é que não 
pode livremente escolher? Quem é que 
escolheu por mim? Tenho ou não o direito de 
ser aquilo que quero ser? Quem me pode 
impedir? 
Em nome desta “liberdade”, promovem-se 
leis para o “matrimónio” entre pessoas do 
mesmo sexo ou para a “mudança” de sexo no 
Registo Civil. Todos aqueles que não 
concordam com isto são vistos como 
homófobos e intolerantes. São vistos como 
pessoas arcaicas que querem impor os seus 
valores aos outros e não respeitam o valor 
supremo da liberdade sem limites. 
O problema é que quando nos esquecemos da 
verdade, a liberdade perde o seu norte e o seu 
sentido. E a verdade é que o sexo com o qual 
nascemos não depende da nossa liberdade de 
escolha. Para a grande maioria das pessoas 
isto é evidente. No entanto, em nome de um 

falso conceito de tolerância, existe um medo 
no ambiente de fazer tais afirmações. São 
consideradas intolerantes, homófobas e 
politicamente incorrectas. 
Mas a realidade continua a ser a mesma. Nós 
só podemos escolher de verdade, com 
verdadeira liberdade, a partir daquilo que 
somos. Nenhum de nós escolheu existir, ser 
pessoa, ser livre, ser homem ou ser mulher. 
Nenhum de nós escolheu o dia do seu 
nascimento nem os seus pais. Estas condições 
iniciais da nossa biografia não foram 
escolhidas por nós. São a “natureza” com a 
qual nascemos. Podemos revoltar-nos contra a 
realidade das coisas. Podemos procurar viver 
como se ela não fosse assim. O que não 
podemos é evitar que essa revolta passe a sua 
“factura”. Uma factura que nos impede de 
sermos genuinamente felizes. Porque a 
própria vida nos demonstra que não há 
verdadeira felicidade fora da realidade. 

 
Pe. Rodrigo Lynce de Faria 

Diocese de Viseu
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Recebemos no nosso endereço electrónico um artigo proveniente de um nosso leitor on-line, Padre na Diocese de Viseu e que achamos por 
bem publicar nesta edição do Jornal, numa altura em que se discute na Assembleia da República a “Nova Lei do Divórcio e o Casamento 
Homosexual” 



Informações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE REUNIÕES E BAPTISMOS 2008 
 PREPARAÇÃO BAPTISMOS 

Meses Dias 1º Domingo 3º Domingo 
Novembro Dia 26 Dia 02 Dia 16 
Dezembro Dia 17 Dia 07 Dia 21 

AS MARCAÇÕES DE BAPTISMOS SERÃO EFECTUADAS NA SACRISTIA 
Reunião de Preparação 

Dia da Semana Horário Local 
4ª Feira (quarta do mês) 21.30 horas Salão Paroquial Sala 1 

Baptismos 
Dia do Mês Horário de Out. a Jun. Horário de Jul. a Set. 

1º e 3º Dom. de cada Mês 12.45 horas 11.45 horas 
Nota – Poder-se-ão celebrar Baptismos na Missa do Galo (24 de Dezembro às 24.00h) 

 
Horário das Missas na Vigararia de Matosinhos 

Paróquias Sábado Domingo 

ARAÚJO 16h30* 21h00   10h30   
LEÇA DO BALIO   8h00   11h00  
Capela Stª Ana 18h30       
Lar do Comércio 17h00       
LEÇA DA PALMEIRA 16h30    10h45** 12h00**  
C. Monte Espinho   9h30     
C. Franciscanos 19h30  8h30  10h00 11h30  
MATOSINHOS 18h30  8h00 9h30 11h00  18h30 
Santo Amaro 18h00  8h30  10h30 11h30  
C. Padre Grilo  21h00      
Cruz de Pau 19h30    10h30 12h00  
Lar Stª Ana 18h00       
S. MAMEDE INFESTA 19h00    10h00 12h00 19h00 
Capela da Ermida      11h00  
St Antº do Telheiro    9h00    
STª CRUZ DO BISPO 19h00  8h30  10h00 11h00*  
Est. Prisional 17h00       
CUSTÓIAS 19h30  8h15   11h30 19h30 
Esposade    9h30    
GUIFÕES 16h30* 19h00  9h00  11h00  
C. Sagrada Família  21h00      
PADRÃO DA LÉGUA  19h00     19h00 
PERAFITA 17h30* 19h00 8h00 9h30  11h00  
LAVRA 15h00   9h30   16h30 
SENHORA DA HORA  21h00 8h00  10h00 11h30 19h00 
Hos. Pedro Hispano 17h30       
* Só se celebra de Outubro a Julho 

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

Encontro de 
Noivos 

Mês Dias Local 

Novembro 24, 25 e 26 Salão dos Paus  
Guifões 

 

Farmácias 
de Serviço 

Dia Outubro Endereço Novembro 

1 CUNHA R.PEREIRA 

2 F. SILVA SAÚDE 

3 MODERNA PARQUE 

4 FALCÃO MORAIS 

5 FARIA BELEZA 

6 LOPES CUNHA 

7 GRAMACHO F. SILVA 

8 R.PEREIRA MODERNA 

9 SAÚDE FALCÃO 

10 PARQUE FARIA 

11 MORAIS LOPES 

12 BELEZA GRAMACHO 

13 CUNHA R.PEREIRA 

14 F. SILVA SAÚDE 

15 MODERNA PARQUE 

16 FALCÃO MORAIS 

17 FARIA BELEZA 

18 LOPES CUNHA 

19 GRAMACHO F. SILVA 

20 R.PEREIRA MODERNA 

21 SAÚDE FALCÃO 

22 PARQUE FARIA 

23 MORAIS LOPES 

24 BELEZA GRAMACHO 

25 CUNHA R.PEREIRA 

26 F. SILVA SAÚDE 

27 MODERNA PARQUE 

28 FALCÃO MORAIS 

29 FARIA BELEZA 

30 LOPES CUNHA 

31 GRAMACHO 

 
CUNHA 

R. S. Roque 
Matosinhos 
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. D. A. Henri. 
Matosinhos 

SAÚDE 
R. H. Ribeiro 
L. Palmeira 

 
FARIA 

R. Rob. Ivens 
Matosinhos 
J. MORAIS 

Pr. Ant. Sérgio 
Matosinhos 

 
BELEZA 

R. Cor. Alberto 
Laura Moreira 

L. Palmeira 
F. SILVA 

Norte Shopping 
Matosinhos 

 
 

----------- 

Plano de Actividades Religiosas – Ano 2008 – Paróquia de Leça da Palmeira 
Mês Dia Hora Solenidades – Grupos Organizadores 

Novembro 1 16:30h Missa do Dia de Todos os Santos – Confraria das Almas 
Novembro 2 19:00h Missa dos Fiéis Defuntos – Confraria das Almas 
Novembro 16 9:30h Compromisso das Pagens do Monte Espinho 
Dezembro 6 16:30h Compromisso dos Acólitos – Associação de Acólitos 

Dezembro 8 12:00h Missa de Nossa Senhora da Conceição, Aniversário da APJ,  
Compromisso de todos os Grupos da Paróquia. 
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1 – O Compromissos dos Acólitos da Igreja 
Paroquial será realizado no Sábado anterior 
ao 1º Domingo de Dezembro. 
2 – As Confrarias, Irmandades, Acólitos e 
Pagens deverão estar presentes em todas as 
cerimónias enumeradas no mapa de 
actividades. 
3 – As Confrarias e Irmandades deverão usar 
sempre Laço Branco. Nos dias  1 e 2 de 
Novembro deverão usar Laço Preto. 

Visite a nossa página 
na Internet 

www.avozdeleca.blogspot.com 
Email:  

avozdeleca@gmail.com 
vleca@sapo.pt 



CANTINHO DA MÚSICA Por: Mariana Sequeira
 

 
  

Bento XVI em visita a Paris e Santuário de 
Lourdes: “O amor é mais forte que o mal 
que nos ameaça” 
 
No passado dia 12 de Setembro, Bento XVI 
deu início à sua viagem apostólica a Paris e ao 
Santuário de Lourdes. Em Paris, foi recebido 
pelo presidente Francês, Nicolas Sarkozy. No 
discurso, perante as autoridades de Estado, o 
Papa afirmou: “A primeira razão da minha 
viagem é a celebração do 150.º aniversário 
das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. 
Desejo unir-me à incontável multidão de 
peregrinos do mundo inteiro que tem 
chegado, ao longo deste ano, ao santuário 
mariano, animados pela fé e pelo amor. É uma 
fé e um amor que desejo celebrar neste país, 
durante os quatro dias de graça que poderei 
passar aqui”. Sobre as relações da Igreja-
Estado afirmou: “Certamente, em torno das 
relações entre o campo político e o campo 
religioso, Cristo já ofereceu o critério para 
encontrar uma justa solução a este problema 
ao responder a uma pergunta que lhe fizeram 
afirmando: «Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus». A Igreja na França 
goza actualmente de um regime de liberdade. 
A desconfiança do passado se transformou 
paulatinamente em um diálogo sereno e 
positivo, que se consolida cada vez mais”.  
 
Paquistão: Bispos pedem protecção para as 
minorias  
 
Os Bispos paquistaneses pediram ao novo 
presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, que 
“proteja as minorias religiosas”. Este pedido, 
em forma de mensagem, foi enviada a Asif 
Ali Zardari por ocasião de sua investidura. 
Nesta mensagem, assinada pelo Arcebispo de 
Lahore e Presidente da Conferência Episcopal 
Paquistanesa, D. Lawrence John Saldanha, 

pede-se que os cristãos e as confissões não-
muçulmanas “possam gozar de seus justos 
direitos como cidadãos”. O novo presidente 
acolheu com simpatia este pedido.  
Recorde-se que Asif Ali Zardari, viúvo de 
Benazir Bhutto, a ex-primeira-ministra 
assassinada em 27 de dezembro passado, foi 
eleito presidente devido à demissão do 
anterior presidente.  
 
Cardeal George Pell, presidente delegado 
do Sínodo 
 
Bento XVI nomeou presidente delegado da 
XII Assembleia Geral do Sínodo o Cardeal D. 
George Pell, Arcebispo de Sydney, Austrália. 
Substituirá o Cardeal D. Oswald Gracias, 
Arcebispo de Bombaim, Índia. Os outros dois 
presidentes delegados são o Cardeal D. 
William Joseph Levada, Prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé, e o 
Cardeal D. Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de 
São Paulo, Brasil. Recorde-se que o Sínodo 
realiza-se de 5 a 26 de Outubro, no Vaticano, 
com o tema “A Palavra de Deus na vida e na 
missão da Igreja”. 
Uma das novidades deste Sínodo é que tem a 
maior participação feminina de sempre, 25 
mulheres: 6 como especialistas e 19 como 
auditoras.  
 
Paulo VI faleceu há 30 anos 
 
Por ocasião do 30.º aniversário do falecimento 
do Papa Paulo VI, Bento XVI enviou uma 
mensagem ao Bispo de Bréscia, D. Luciano 
Monari. Paulo VI era natural desta diocese. O 
Papa realça a “inestimável herança de 
magistério e virtudes que ele deixou aos 
crentes e a toda a humanidade”. Bento XVI 
recorda que Paulo VI foi Papa num período 
histórico “marcado por não poucos desafios e 
problemas”, especialmente durante o Concílio 
Vaticano II, e nos anos posteriores ao mesmo. 
Recorda ainda o seu “ardor missionário”, que 
“o animou a levar a cabo viagens apostólicas 
inclusive a nações distantes, e a levar por 
diante gestos de alto valor eclesial, 
missionário e ecuménico”. Recorda Bento 
XVI: “Passaram-se 30 anos desde aquele 6 de 
Agosto de 1978, em que, na residência de 
Castel Gandolfo, falecia o Papa Paulo VI. Era 
o dia em que a Igreja celebrava o mistério 
luminoso da Transfiguração de Cristo”.  
Recorde-se que foi Paulo VI que nomeou 

Joseph Ratzinger Arcebispo de Munique e 
Cardeal. 
 
México: Encontro Mundial das Famílias 
 
No passado dia 19, o Presidente do Conselho 
Pontifício para a Família, Cardeal D. Ennio 
Antonelli, deu uma conferência de imprensa 
em que apresentou o próximo Encontro 
Mundial das Famílias, a realizar no México de 
16 a 18 de Janeiro de 2009, com o tema “A 
família, formadora de valores humanos e 
cristãos”. Recordou as “duas linhas gerais de 
trabalho” do Conselho Pontifício para a 
família: “o respeito pela vida humana, ética da 
vida (bioética); “a valorização da família na 
Igreja, na cultura e na sociedade civil”. Falou 
também dum aspecto particularmente 
relevante, a preparação adequada dos casais 
para o casamento que deve começar na fase 
do namoro. Esta preparação não pode 
resumir-se a um curso, mas deve ser um 
autêntico itinerário, “o mais personalizado 
possível”. Sobre a delicada questão dos 
divorciados em 2.ª união, afirmou que a Igreja 
procura “acolhê-los de todas as formas 
possíveis, para fazê-los ver que a Igreja está 
do seu lado, inserindo-os de forma concreta 
na vida da comunidade cristã e criando para 
eles caminhos específicos de apoio”. 
  
Europa: problema da fome deve ser levado 
a sério  
 
O observador da Santa Sé no Conselho da 
Europa, D. Aldo Giordano, chamou a atenção 
para o alerta recente da FAO dando conta que 
são actualmente, em todo o mundo, 925 
milhões de pessoas a passar fome no mundo. 
Adverte que é um escândalo. E vai mais longe 
afirmando que o problema da fome deve ser 
lavado muito a sério na Europa. E afirmou: 
“A Europa deve tomar consciência das 
responsabilidades que tem com relação aos 
outros continentes, por exemplo, a América 
Latina, com a qual tem um laço histórico e 
cultural fortíssimo; com a África, pelos 
especiais sofrimentos que actualmente vive; 
com a Ásia, que é o verdadeiro ‘novo 
continente’ e que será o grande desafio do 
futuro”. Recorde-se que se estimam, no 
espaço da União Europeia, em 25 milhões as 
pessoas com dificuldades de alimentação. 
 

AG/ IN “Voz Portucalense”

 
 
 
 

 

Orfeão Universitário do Porto 
 
Com o recomeço das aulas, inicia-se também 
para muitos uma nova etapa na vida: o 
ingresso no Ensino Superior, como é o meu 
caso. E porque nem só de aulas e de “praxe” 
se faz a vida de um universitário, nesta edição 
fala-se da presença da música na vida 
académica, que aqui no Porto, se faz através 
do Orfeão Universitário do Porto, (OUP). 
Fundado a 6 de Março de 1912, cerca de um 
ano após a criação da Universidade do Porto, 
por um grupo de estudantes que consideraram 
importante complementar a formação que 
uma Universidade deve ter, nos seus quase 
cem anos de vida, o Orfeão tem atingido 
grande notoriedade não só em Portugal. Foi o 
primeiro coral universitário a apresentar 
naipes femininos nos seus componentes, o 

que levou a que as raparigas universitárias 
viessem a envergar o actual traje académico, 
posteriormente adoptado noutras 
Universidades. 
O OUP não se restringe a cantares de foro 
académico: conta também com grupos 
regionais e com grupos de cantares populares, 
que vieram enriquecer a vertente cultural do 
espectáculo e do próprio OUP, que ao longo 
dos anos foi acumulando um valioso espólio 
em trajes regionais, alguns deles únicos no 
nosso país, como os trajes dos Pauliteiros. 
Para melhorar e aprofundar o repertório e a 
qualidade de cada grupo, o OUP realiza de 
forma regular recolhas etnográficas junto às 
diversas regiões do nosso país. Em 
reconhecimento do seu mérito, o OUP foi 

distinguido com a Medalha de Ouro de Mérito 
Artístico da Cidade do Porto e com o grau de 
Comendador da Ordem de Instrução Pública, 
Comendador da Ordem de Benemerência, e 
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública. 
Actualmente, o OUP é constituído por cerca 
de 200 estudantes das várias faculdades da 
Universidade do Porto, que trabalham 
activamente nos 19 grupos que o constituem e 
se organizam sob três grandes vertentes: a 
Coral, a Etnográfica e a Académica, sendo o 
único organismo de cariz extra-curricular da 
Universidade do Porto que aglomera 
estudantes de todas as faculdades, e é também 
um veiculo privilegiado da música coral e da 
cultura portuguesa, tanto no nosso país como 
no estrangeiro. 
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 Dia da Caridade 
Donativos – Setembro 

Missas Euros 
16h30 Sábado 190,00 € 

11h00 Domingo 225,00 € 

Tudo isto totalizou a importância de 415,00 €. 
Também se receberam muitas peças em roupa e 
tudo isto será distribuído pelos pobres conforme as 
suas necessidades. 
 

AMIGOS DO JORNAL 
Pagamentos em Setembro 

 
Francisco Santos 15 € 
Nelson Pedraz 10 € 
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Leia e 
Assine 

A Voz de 
Leça 

Por José Soares 
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Horizontais: 1 – Penhasco; moradia de 
família nobre. 2 – Aliança; mamífero 
roedor. 3 – Go- vernanta; seguimento ou 
série de coisas que estão na mesma linha 
ou direcção; prep. indicativa de lugar. 4 – 
Amuleto; larva que se cria nas feridas dos 
animais. 5 – Queima; acreditar. 6 – 
Quadril; calhau. 7 – Indivíduo de estatura 
baixo do normal; cãs de campo. 8 – 
Interpretar o que está escrito; lugar 
retirado. 9 – Tálio (s.q.); alvo; cólera. 10 – 
Juízo; proveitoso. 11 – Hino em que se 
enaltece ou agradece a Deus; carvão ou 
lenha incandescente. 
 

Verticais: 1 – Flatulência; elevados. 2 – Montão; 
pequena argola, geralmente de ouro, que se traz 
nos dedos. 3 – o m. q. engalanar; consoantes da 
palavra “tola”. 4 – Gálio (s.q.);fermento, na sua 
máxima força, de que se tiram outros fermentos 
para a panificação; conclusão. 5 – Estrado onde 
se coloca o caixão do cadáver durante as 
cerimónias fúnebres; elemento grego de 
composição de palavras que exprime a ideia de 
“nariz”. 6 – Acto ou efeito de rimar; interdição. 7 
– O espírito das trevas; opulento. 8 – Elemento 
grego de composição de palavras que exprime a 
ideia de “ouvido”; aposento de um religioso, no 
convento; pátria de Abraão (Bíblia). 9 – Lado do 
navio voltado para o vento; pessoa que habita 
numa cidade. 10 – Feito de bronze, cobre ou 
arame; onomatopeia com que se exprime o 
estalido do vidro. 11 – Tomar rumo; género de 
mamíferos trepadores parecidos com um pequeno 
urso. 



Movimento Demográfico – Setembro 
 PARÓQUIA DE LEÇA DA PALMEIRA 

 

Baptismos: Dia 6 Martin Silva Calado 
filho de Marcos Manuel Calado e de Marta 
Alexandra Calado. Dia 7 Catarina Alexandra 
Rafão filha de Vitor Manuel Rafão e de 
Jaquelina Rafão. Tomás Franco Costa filho de 
Filipe Miguel Costa e de Olivia Maria Maia. 
Ana Rita Graça filha de Joaquim Graça e de 
Sandra Vieira. Leonor da Silva Faria filha de 
Emanuel Faria e de Sandra Faria. Matilde 
Dias Almeida filha de Ricardo Almeida e de 
Liliana Dias. Martins Oliveira Gomes filho de 
Jorge Urbano Gomes e de Nelma Oliveira. 
Clara Gonçalves filha de Manuel Gonçalves e 
de Alexandra Carvalho. Bruna Alexandra 
Almeida filha de José Fernando Santos e de 
Susana Correia. Pedro Bernardo Lopes Aires 
filho de Pedro Miguel Aires e de Maria 
Filomena Alves. Maria Machado Oliveira 
filha de Manuel de Sousa Oliveira e de Paula 
Maria Oliveira. Diana Sofia Alves Martins 

filha de Manuel Martins e de Maria Altina 
Machado. Dia 13 Maria Miguel Sampaio filha 
de Nuno Miguel Sampaio e de Rute Sofia 
Sampaio. Dia 21 Ana Rita Leal filha de 
Manuel Leal e de Silvia Alexandra Ferreira. 
Gonçalo Carvalho filho de António Carvalho 
e de Ana Paula Carvalho. Matilde Duarte 
Vieira filha de Nuno Vieira e de Susana 
Monteiro. Dia 28 Rodrigo Miguel Silva filho 
de José Américo Silva e de Mónica Matos. 
Rodrigo de Almeida Sousa Rodrigues filho de 
Jorge Rodrigues e de Sandra Rodrigues. 
 
Casamentos: Dia 5 Pedro Alexandre 
Barros e Ana Rita Marques. Ivo Alexandre 
Silva e Maria Raquel Rodrigues. Dia 6 Nuno 
André Nogueira e Carla Sofia da Silva. José 
António Leite e Bárbara Andreia Pentieiro. 
Fernando José Queijo e Claúdia Filipa Silva. 
Dia 13 Paulo Sérgio Cangalhas e Elisabete 

Cristina ibeiro. Dia 20 Carlos Miguel Duarte e 
Silvia Lourenço Rosa. Dia 27 Helder Filipe 
Ferreira e Ana Luísa da Mota. Paulo Jorge 
Andrade e Cristina Ribeiro de Azevedo.  
 
Óbitos: Dia 3 Maria Fernanda Ribeiro Maia. 
Francisco Manuel Fernandes. Dia 4 Maria 
Alice da Silva Santos. Dia 12 António Guedes 
dos Santos. Dia 14 Domingos de Oliveira. Dia 
26 Augusto Marcos de Barros. Dia 28 Ana 
Natália Meireles.  
 
Bodas de Prata: Dia 17 Francisco 
Jeremias do Novo Catarino e Maria Manuela 
Monteiro Peixoto Catarino. 
 
Bodas de Ouro: Dia 29 António Ferreira 
Pinto e Maria Fernanda da Silva Ferreir

Inaugurada a Marginal da Boa Nova 
Foi inaugurada no dia 28 de Setembro os cerca de dois quilómetros da Marginal 
de Leça entre o Farol e a praia do Cabo do Mundo. 
Com inúmeros apoios de praia e um passadiço, esta obra é, como a fase anterior 
da marginal, da autoria do arquitecto nortenho Siza Vieira, a quem se devem já 
outros projectos nesta zona de Leça: a piscina das marés e a Casa de Chá da 
Boa Nova. 
Segundo a Autarquia Municipal, está prevista a construção de uma infra-
estrutura de apoio à prática do surf, (um “Surf Camp”). 
Está ainda mais bonita a Marginal de Leça. 

 
 

Marina Sequeira 
Moral de Uma História Imoral 

A disparatada ideia de um matrimónio 
indissolúvel esteve em voga nos últimos dois 
mil anos. Modernamente, achou-se que era 
muito monótono um casamento para sempre 
e, por isso, inventou-se o casamento a prazo, 
ou seja, precário.  
Ao princípio, a lei entendia dever proteger os 
interesses dos filhos e do cônjuge contra os 
quais era pedido o divórcio. Mas como um tal 
conceito de culpa ou de responsabilidade 
parecia contrário à moralidade laica, 
entenderam agora os deputados que o 
matrimónio deve ser revogável em qualquer 
caso, mesmo a pedido do cônjuge faltoso. 
Esta moderna liberdade democrática mais não 
é, portanto, do que uma nova versão do antigo 
repúdio. 
 A possibilidade do despedimento do cônjuge, 
sem necessidade de nenhuma razão, não tem 
contudo paralelo na legislação laboral, onde 
se exige que a entidade patronal seja mais 
respeitosa dos direitos dos seus assalariados. 
Quer isto dizer, em poucas palavras, que o 
patrão pode agora mandar bugiar a sua patroa 
sem necessidade de se justificar e até mesmo 
depois de a ter sovado, mas já não pode 

despedir com a mesma liberalidade a sua 
secretária pois, para um tal desatino, a lei 
exige-lhe uma justa causa.  
 A incongruência entre os dois regimes legais 
é de feição a concluir que o Estado prefere as 
empresas às famílias; ama mais o lucro do que 
a moral. Mas também ensina que quem quiser 
uma duradoira relação pessoal deve optar pelo 
contrato de trabalho e nunca pelo matrimónio, 
do mesmo modo como, quem pretenda um 
vínculo contratual facilmente rescindível, 
deve casar-se e nunca enveredar por um 
contrato laboral.  
Quer estabelecer uma relação estável, com 
uma pessoa do outro sexo, contando para o 
efeito com todas as garantias legais? Pois 
bem, estabeleça com essa pessoa um contrato 
de trabalho e fique descansado, porque o 
Estado vai assegurar o fiel cumprimento desse 
pacto, ao contrário do que aconteceria se com 
ela casasse, porque o matrimónio é um 
vínculo tão precário que nem sequer se 
necessita nenhuma razão para proceder à sua 
extinção.  
Se o problema é, pelo contrário, conseguir 
uma pessoa que assegure o serviço doméstico, 

sem perder a possibilidade legal de a despedir 
se a sua prestação não for satisfatória, mesmo 
que a lei não contemple esse caso para a 
rescisão do respectivo contrato laboral, a 
solução é simples: recorra a uma pessoa do 
outro sexo e case-se com ela, pois mesmo que 
não tenha qualquer razão que justifique 
legalmente o seu despedimento, o Estado 
garantirá a possibilidade de dela se divorciar 
quando e como quiser.  
Quer uma relação para toda a vida? Faça um 
contrato de trabalho, mas não case! Quer uma 
relação precária, de que se possa 
desembaraçar quando quiser e sem 
necessidade de nenhuma causa justa? Case, 
pois não há vínculo jurídico mais instável no 
sistema jurídico português!  
Moral desta história imoral: empregue a 
pessoa que escolheu para parceiro de toda a 
sua vida e case com a sua mulher-a-dias!  
 
Gonçalo Portocarrero de Almada 
Fonte: "Magazine Grande Informação". 

Recolha de António Ferreira
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 LLeeççaa  ddaa  PPaallmmeeiirraa  
Antropológica 

 

Como referimos na crónica anterior o “Porto de 
Leixões” transformou por completo a zona em que se 
tem vindo a desenvolver; isto é, no estuário do Rio 
Leça. 
Este, nascido nuns juncais nos lameiros de Redundú, 
na freguesia de Monte Córdova, vem deslocando 
suavemente até desaguar no Oceano, cansado de um 
percurso de vinte e cinco quilómetros, operou 
outrora, o movimento de várias azenhas destinadas à 
moagem do milho. 
Navegável para barcos pequenos ainda em 1483, até 
à ponte de Guifões, deixou de o ser, pela proibição 
régia decretada a pedido dos frades do Convento da 
Conceição por a navegação lhes perturbar o silêncio e 

a clausura religiosa que a sua regra os mandava 
observar, depois pela construção de açudes 
para as azenhas, precipita-se noutros pontos, 
em que abriu caminho estreito entre rocha 
granítica, para mudar do vale. 
Desde que entrava no nosso concelho punha 
em movimento dezassete azenhas, algumas das 
quais ainda hoje existentes merecem uma visita 
pela extraordinária beleza de paisagem. 
O rio Leça é atravessado por várias partes 
merecendo especial atenção a ponte do Carro 
em Santa Cruz do Bispo, a Ponte da Pedra 
muito perto do Mosteiro de Leça do Balio e 
cuja construção se atribui aos romanos. 
Outrora existiram duas pontes que não 
podemos deixar de referir; isto é, a ponte de 
Guifões, por detrás dos silos, que era de origem 
romana e que dois invernos mais ásperos na 

década de oitenta do século passado, derrubaram 
deixando mais um rombo no património local que os 
responsáveis não souberam ou não quiseram salvar. 
Foi pena! 
A outra, a ponte de pedra já muito perto da foz do rio, 
tinha dezanove arcos, sendo-lhe mais tarde suprimido 
um devido ao aterro para construção da Alameda de 
Leça. 
Próximo desta ponte, pelo lado de montante, existiu 
um moinho, conhecido como a azenha do Baltasar. 
Na foz do rio Leça existiu outrora uma velha 
fortaleza quadrada, que datava do tempo de D. 
Afonso VI e que desapareceu, como é natural pela 

evolução do estuário do rio. Porém, um outro forte 
existe ainda hoje próximo daquilo que seria a entrada 
do rio, e que foi mandado construir pelo conde de 
Lippe, no reinado de D. José I sendo das mais bem 
conservadas das fortificações do género, que nessa 
época se construíram na costa nortenha. 
O rio Leça orlado em ambas as margens por 
arvoredo e de águas pouco profundas devido aos 
açudes era contudo navegável até Guifões, o que é 
confirmado por restos de uma embarcação que se 
julga fenícia encontrada quando da abertura de uma 
das docas. 
Não podemos deixar de referir aqui, os pequenos 
barcos de fundo raso e guigas, que deslizavam nas 
suas águas, alugadas para passeios sendo conduzidos 
a remos e á vara. 
O rio Leça terminava já nos nossos dias num sistema 
de comportas existentes mais ou menos no local onde 
se encontra actualmente a ponte móvel, e que 
impedia à maré cheia a invasão do rio doce pelas 
águas do mar, existindo contudo um outro braço do 
rio conhecido como o “rio salgado”, este menos 
referido. 
Foi nestes encantos que António Nobre encontrou 
em Leça da Palmeira inspiração para muitas das suas 
melhores obras, onde transparecem os seus anseios, a 
sua magia sentimental e o seu saudosismo. 
António Nobre cantou divinamente a nossa terra 
desde a ermida da Boa Nova até ao poético “Rio 
Doce”. 

(continua) 
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Por: Eng.º Rocha dos Santos 


