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                  Editorial 
 

 

“Exposição única e  

as cores da Seara em França.” 

 

Caros amigos e amigas searenses, 

 

Mais um verão passado e com ele ficam as 
memórias das várias iniciativas das nossas 

coletividades searenses. 

Foram meses de bastante trabalho, mas também 
de reconhecimento e de projeção da nossa 

freguesia. 

De salientar que este ano, no Dia da Seara, 
homenageamos três referências da nossa freguesia 
pelo brilhante trabalho desempenhado ao longo dos 
tempos, a Associação Desportiva e Cultural da 
Seara, as Comissões de Festas de S. Pedro e as 
Marchas Populares de S. Pedro da Seara. 
Parabéns a todos que de forma direta e indireta já 
despenderam do seu tempo para o 

desenvolvimento destes grupos. 

A 4ª edição da Semana da Seara trouxe 
novidades interessantes para a Freguesia da 

Seara. 

De entre as várias atividades (caminhada noturna, 
descida do rio lima, karaoke, palestra com o Padre 
Paulo Gomes, acampamento noturno, sinalização 

dos caminhos de Santiago, entre outras) de 
destacar a única e brilhante exposição fotográfica 
sobre as memórias da Seara que trouxeram muitas 
pessoas a esse espaço, desde bebés até às 
nonagenárias irmãs searenses, Maria e Rosa 
Torres. Como foi fantástico vê-las a recordar uma 
Seara de outros tempos! Já agora, aproveito para 
apresentar uma retificação feita pela D. Rosa 
Torres, que fez questão de clarificar que a foto que 
se encontrava no convite da Semana da Seara era 

das cantoras da Seara (ano 1949). 

Por outro lado, demos o pontapé de saída num 
protocolo com a comunidade de emigrantes da 
Seara em Drancy, com a criação de uma equipa de 
futebol em França, com o nome Union Seara 
Drancy, que já joga nos campos franceses com as 

cores e o nome da Seara. 

Para terminar, e uma vez que a exposição 
fotográfica foi um sucesso, foi aprovado em reunião 
da Junta de Freguesia da Seara a criação, no piso 
superior do Edifício da Sede da Junta, do Espaço 
“Memórias da Seara” que contamos inaugurar no 
próximo ano, no Dia da Seara, procurando nesse 
espaço reunir e mostrar a quem nos visita toda a 
história da Seara (desde fotografias, vídeos, 

escritos, utensílios antigos etc.). 

Temos muito trabalho pela frente para concretizar 

este objetivo, mas iremos conseguir.                             

Filipe Lima 

   Presidente da Junta Freguesia da Seara 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

Obras e Infraestruturas 
 

Durante o mês de junho, foram executadas obras de 

beneficiação de várias artérias da nossa freguesia com a 

colocação de betuminoso nas ruas de Matos Pinto, Figueira, 

Moinho de Vento, Castelhana e Travessa da Bouça. 

Rua Matos Pinto 

Travessa da Bouça 

Rua da Figueira 

Rua da Castelhana 

Rua do Moinho de Vento 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Passeio da Seara/2017 

No dia 8 de julho do presente ano, realizou-se o Passeio 
Anual da Seara que contou com a participação de 130 
searenses que visitaram a cidade de Aveiro, na parte da 
manhã, e Oliveira de Azeméis, Capela e Parque de La 
Sallete, na parte de tarde. 

Corte de vegetação  

Têm sido vários os searenses que, nos últimos tempos, 

manifestaram o seu desagrado com o facto de constata-

rem algum desleixo por parte dos proprietários em relação 

à vegetação que invade as zonas limítrofes dos terrenos, à 

falta de limpeza das regueiras e poças. A Junta de Fregue-

sia da Seara solicita, pois,  a todos os proprietários que 

procedam ao corte de vegetação que esteja a invadir o 

espaço público (caminhos públicos) de forma a promover 

uma melhor acessibilidade às pessoas e veículos. Da mes-

ma forma incentiva a que sejam feitas limpezas nas 

regueiras e poças da freguesia. A colaboração de todos no 

asseio da freguesia será sempre imprescindível para o 

exemplo que devemos passar aos outros. A Junta de Fre-

guesia, por sua parte, continuará a zelar pela limpeza dos 

caminhos públicos. 

Telm. 964782695   

Antes Depois 

Antes 

Antes 

Antes 

Antes 

Depois 

Depois 

Depois 

Depois 
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Relatório de Contas das obras 
executadas 

 no adro da Igreja Paroquial 
(Iniciativa da  

Junta de Freguesia da Seara,  
Comunidade Paroquial  

e Coro Paroquial) 
 
Caros Searenses, venho, por este meio, publicar as contas referentes 
às obras executadas no adro da Igreja Paroquial até à data de 30 de 
setembro de 2017. 

 Receitas 
Almoço:  (175 adultos a 10€)                                       1.750€ 
               (11 crianças a 5€)                                              55€ 
Rifas:      (2800 rifas a 1€)                                            2.800€ 
Donativos:                                                                       285€ 
 
          Total das receitas:           4.890€ 
 

Despesas 
(diversos)                                                                   187,18€ 
(areia, tuvenan)                                                          552,69€ 
(tubos de caleiras e restaurar caleiras)                        61,51€ 
(granito)                                                                   2.757,32€ 
(cimento, ferro, telhas)                                                    635€ 
(granito para forrar muros de betão)                          209,10€ 
 
         Total da despesa         4.402,80€ 
 
                                                                    Saldo      487,20  € 
Todas estas despesas foram faturadas em nome da Fábrica da Igreja 
Paroquial de Mamede da Seara e contamos ser reembolsados na 
totalidade o valor do IVA (23%) 
Falta ainda pagar os materiais que foram gastos no assentamento do 
cubo (areia, cimento e gravilha). Ainda não temos contas finais que 
irão ser pagas em articulação com o Padre Paulo. 
Aproveito para agradecer a toda a gente que colaborou nos trabalhos, 
ofereceu materiais, os  trabalhos de máquinas oferecidos por algumas 
empresas, aos empresários que tiveram em consideração a finalidade 
dos materiais orçamentados e fizeram um esforço para baixar os 
preços ao máximo. 
A todos o muito obrigado e continuamos a contar convosco. 
             
                Fernando Cunha 

        

 

A semana da Seara vista por  

um searense de coração 

 
Voltei este ano a ter a sorte de participar na Semana da Seara, 

que é uma excelente iniciativa, muito bem organizada e de uma 

importância estruturante! 

Estruturante porquê? 

Porque antes de mais, junta as pessoas! 

Vivemos dias tão apressados, tão isolados no meio da multidão 

que não conversamos uns com os outros, não descobrimos a 

riqueza do sorriso, da entreajuda, da partilha. E a promoção de um 

conjunto de eventos que reúne as pessoas pondo-as a conviver, é 

capaz de desatar nós complicados e ajudar ao crescimento 

individual e coletivo. São belíssimos exemplos disso a descida em 

kayak no rio Lima seguido de piquenique, as tasquinhas, o karaoke, 

o jogo noturno, a caminhada noturna, etc. 

Mas há mais! Cito a jornalista Rachel Sheheraza, que afirmou: 

“Um povo que não conhece o seu passado não saberá como trilhar 

o seu futuro.” A Seara, revitaliza e dá a conhecer o seu passado, 

para que a memória coletiva não se apague, e com a identidade 

que ela confere, desenvolverá de forma segura o seu futuro. Por 

isso a exposição fotográfica “Memórias de uma aldeia” é tão 

importante, como o foi há dois anos a exposição sobre o passado 

do ensino básico e a justíssima homenagem aos professores. 

Esta preocupação com a identidade é notável, e bem patente na 

coragem e inteligência com que a organização da Semana da Seara 

assume a Fé Cristã do seu povo, numa perfeita simbiose entre o 

poder laical e o reconhecimento da espiritualidade como fator 

integrante. Daí a peregrinação à Senhora da Aparecida, a 

Celebração Eucarística em dia do Padroeiro, e a brilhante palestra 

que se seguiu pelo Pe. Paulo Gomes sobre a “Encíclica verde” do 

Papa Francisco. 

Houve lugar privilegiado para as crianças, homenagem aos 

emigrantes, solidariedade com instituições que atendem os mais 

desfavorecidos. Houve desporto, música e muito convívio. 

Está de parabéns a Junta de Freguesia da Seara, pela 

organização, pelo sentido estratégico, pela coragem e inteligência – 

parece-me verdadeiramente usar o Poder Local com sentido de 

serviço. 

Estão de parabéns os Searenses pela alegria, pela participação e 

pelas escolhas que fazem. 

Termino agradecendo a todos por receberem tão bem este 

searense que não sendo de nascimento, o é de coração! 

       

                                                      Zé João Barros 

Telm. 965744075   

Balanço final da Semana da Seara/2017 
 
 

A Semana da Seara decorreu, mais uma vez, com uma forte ade-
são da comunidade searense e atingiu os objetivos previamente 
delineados. 
A recolha de fundos para a AAPEL rendeu o valor de 295€, verba 
já entregue à instituição. No que diz respeito às receitas obtidas 
com o bar, cumpre-nos informar que a verba arrecadada foi de 
980€, que reverte, conforme já referido, para a elaboração de um 
livro sobre a freguesia da Seara.  
Agradecemos a colaboração de todos os que quiseram fazer parte 
desta aventura de 11 dias consecutivos de atividades e fica a pro-
messa de que para o ano teremos a realização da Semana da Sea-
ra/2018. Até lá! 
                                   
         A organização da Semana da Seara/2017 

Presidente da Junta de Freguesia de Seara, Filipe 
Lima, partilha a sua experiência autárquica com alu-
nos universitários 
 
No dia 19 de abril de 2017 realizou-se, no Auditório Nobre da Facul-

dade de Letras da Universidade do Porto, o encontro "Geografia: 
emprego, investigação e empreendedorismo", organizado pelo 
CEGOT (Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Territó-
rio) e pelo Departamento de Geografia da FLUP. Em dois painéis dis-
tintos, conceituados Geógrafos começaram por debater "oferta e pro-
cura de emprego/ empresas e possibilidades de investigação" para 
mais tarde abordar as temáticas associadas ao contexto de trabalho, 
designadamente "testemunhos de emprego e empresas". 

Entre os palestrantes convidados estava o Dr. Jorge Filipe Lima, na 
qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Seara, do concelho 
de Ponte de Lima. Filipe Lima partilhou para antigos e atuais alunos 
universitários a sua experiência como autarca e apresentou um con-
junto de vantagens que a Geografia lhe confere no exercício das suas 
funções, numa intervenção/debate que a Comissão Organizado-
ra saúda e agradece. 

             O Departamento de Geografia da Universidade do Porto. 

SEMANA DA SEARA/2017 
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Residencial / Restaurante 

Dia 11 de agosto (6ª feira) 

Hastear da Bandeira    

Mega Aula Solidária de Zumba Fitness e Kids   

Dia 12 de agosto (sábado) 

Descida em Kayak do Rio Lima 

II Concurso de Karaoke  

Dia 13 de agosto (domingo) 

 Inauguração Exposição Fotográfica: “Memórias de uma aldeia” 

SEMANA DA SEARA/2017 Receção aos Emigrantes 

 

 

 

 

         

Dia 15 de agosto (3ª feira) 

Jogo Noturno 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dia 16 de agosto (6ªfeira) 
Projeção do vídeo: (ao ar livre) (Escola Primária)  

“ADCSeara e Marchas Populares da Seara – Uma retrospetiva“ 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 17 de agosto (5ª feira)  
Eucaristia em dia do Padroeiro S. Mamede (Igreja Paroquial)  

Palestra: “À conversa com o Padre Paulo Gomes 
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 
Topógrafo 

Dia 18 de agosto (6ª feira)  

Caminhada Noturna “O Tesouro da Donzela da Torre”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I Acampamento Infanto-Juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 19 de agosto (sábado)  

Manhã Infanto-Juvenil  

Jogo Solidário de Futebol Solteiros ≠ Casados  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Arraial Minhoto  

Dia 20 de agosto (domingo)  

Romagem ao Cemitério Paroquial  
Cerimónia Solene de Homenagem às Coletividades Searenses  

Almoço comemorativo do Dia da Seara 
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Restaurante 

Cedro 

Seara 
  Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Loja da 

Teresinha 

Ponte de 

Lima 

Uma semana diferente 

A Semana da Seara vai já na sua 4ª edição e eu posso dizer com 
orgulho que participei em todas elas. Mas este ano esta semana foi 
diferente.  

Como dirigente do Agrupamento de Escuteiros da Correlhã e como 
Searense que sou, foi-me endereçado um convite para colaborar na 
organização preparando algumas atividades, nomeadamente, uma 
atividade para a noite do dia 15 de Agosto e um acampamento 
infanto-juvenil para a noite de 18 para 19 com atividades durante a 
manhã de 19. Confesso que, embora satisfeita, fiquei um pouco 
apreensiva com esta responsabilidade, pois, como participante das 
edições anteriores, tenho bem presente na memória o nível atingido 
pelas atividades proporcionadas pela organização. Que dizer dos 
percursos temáticos, como a ronda pelas poças com representação e 
música, a visita e a história das antigas escolas que nem sabia que 
existam, a caça ao tesouro da donzela da torre, o peddy-paper, o 
Karaoke, a projeção de filmes antigos, as palestras e as exposições, 
entre outras.   

Apresentei a ideia aos restantes dirigentes que se mostraram 
disponíveis para a sua realização. De salientar que os Escuteiros da 
Correlhã este ano participaram no ACANAC, que consiste num 
acampamento nacional realizado em Idanha-a-Nova, que decorreu 
entre o dia 31 de Julho e 6 de agosto e que  contou com a presença 
de 22000 participantes. Como podem imaginar este acampamento 
consome muitas horas de preparação, pois trata-se de deslocar um 
contingente com cerca de 50 pessoas para um acampamento 
durante uma semana. É necessário preparar boletins informativos 
para os pais, providenciar transporte, preparar materiais, tendas, 
cozinhas, entre outros. Além de toda esta preparação são também 
propostas pela organização do ACANAC atividades para serem 
realizadas e enviada prova da sua realização e que farão parte 
integrante da avaliação dos grupos durante o acampamento. Nos 
escuteiros existem os Lobitos, dos 6 aos 10 anos, os exploradores, 
dos 10 aos 14, os pioneiros, dos 14 aos 18, e os caminheiros, dos 18 
aos 22 anos. Como só chegávamos no dia 6 e a primeira atividade 
era no dia 15 grande parte da preparação da Semana da Seara 
decorreu a par com a preparação para o ACANAC. 

O Jogo noturno do dia 15 de Agosto tinha por base o tema 
proposto “Memórias de uma aldeia” e neste jogo procuramos recriar 

algumas das nossas memórias do tempo das nossas avós, como o 
jogo da malha à porta do café, o rezar do terço nos serões de inverno 
à volta da lareira, o cozer da broa, a comida feita nos potes de ferro 
nas lareiras, as desfolhadas e as vendedoras de sardinha que 
encontrávamos na berma da estrada. Incentivamos também a 
observação da exposição com um jogo de memória. No jogo noturno 
participaram um total de 48 pessoas. 

Concretizamos também um sonho do Presidente da Junta 
montando um acampamento com 12 tendas com capacidade para 
cerca de 50 pessoas no recinto da Escola Primária. Este 
acampamento que se destinava às crianças e jovens da Seara, dos 6 
aos 18 anos de idade, teve uma participação de 15 crianças e jovens 
da Seara, 19 escuteiros do nosso agrupamento (lobitos, 
exploradores. pioneiros e dirigentes) e alguns elementos da 
organização da Semana da Seara. A concretização do fogo do 
concelho ficou aquém das nossas expetativas, uma vez que este tipo 
de atividades pressupõe uma participação ativa de todos os 
participantes o que dadas as circunstâncias não foi possível. Além 
dos jogos realizados no dia 19 de manhã, os participantes 
colaboraram também na colocação de placas identificativas dos 
caminhos de Santiago. 

Foi uma experiência única e inesquecível que vou guardar com 
muito carinho na minha memória. Agradeço em meu nome pessoal e 
em nome do Agrupamento de Escuteiros 1379 da Correlhã à Junta 
de freguesia e à comissão organizadora a oportunidade que nos 
proporcionou de colaborar na organização da Semana da Seara, mas 
agradecemos, principalmente, aos searenses, pois sem a sua 
participação estas atividades e comemorações não faziam qualquer 
sentido. Os searenses são pessoas muito participativas e alegres 
com quem é sempre um prazer conviver. Só quando nos envolvemos 
neste tipo de atividades é que nos apercebemos da riqueza das 
nossas memórias e das nossas gentes. Alguns participantes com 
quem tive oportunidade de conversar fizeram um balanço muito 
positivo da nossa participação. O carinho e a alegria com que nos 
acolheram compensou largamente todo o esforço e tempo que 
investimos para lhes proporcionar estas atividades. 

Bem hajam. Obrigada a todos e até sempre.  
 

Manuela Brito 
      (Searense e Dirigente do Agrupamento 1379 da Correlhã) 

                     Olympics 4all 
   Atualmente, a prática desportiva ultrapassa as 

disputas dentro dos estádios e ginásios, em prol da 
sua importância como ferramenta de inclusão 
social através da promoção de valores associados 
ao princípio de fair play, cooperação, tolerância, res-
pei to pelo outro,  lealdade,  amizade! 
  Mesmo que tenha como princípio basilar o desen-
volvimento físico, de saúde e bem-estar, o desporto 
constitui uma manifestação cultural com enormes potencialidades quer 
na aproximação das pessoas, das culturas e das nações, quer na aqui-
sição e partilha de valores necessários para coesão social. 
  O desporto associado à dinâmica de diferentes gerações desempe-
nha um papel fundamental na incrementação de uma nova consciência 
comunitária, na medida em que possibilita o processo recíproco de 
aprendizagem, emanando o respeito e a compreensão entre gerações, 
o reconhecimento e a valorização de competências e de saberes. 
   Realizaram-se nos passados dias 13, 14 e 15 de setembro, em Viana 
do Castelo, os jogos intergeracionais, que contaram com 16 participan-
tes do Concelho de Ponte de Lima, que se fizeram representar nas 
várias modalidades do torneio - Basquetebol, Voleibol, Atletismo, Nata-
ção, Petanca, Malha, Boccia e Corda.  

Ponte de Lima foi o concelho vencedor dos jogos, tendo conquistado 
o troféu entre os restantes municípios do Alto Minho e, ven-
ceu, também, o prémio do participante Sénior. A D. Fátima Dantas 
venceu na modalidade de Atletismo, na prova dos 1,500 metros.  
                                                                                             

                                                                                         Paula Vitória 
      Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Dia 21 de agosto (2ª feira)  

II Torneio Searense de Matraquilhos  
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 Associação Desportiva e Cultural da Seara 
 

Polidesportivo Edgar Flores assaltado 

Na madrugada do dia 21 de Agosto de 2017, o Polidesportivo Edgar 
Flores foi alvo de um assalto. Valeu a rápida intervenção da GNR de Ponte 
de lima e da GNR de Barcelos que em colaboração com a GNR 
identificaram e detiveram os meliantes, recuperando assim os bens 
roubados. Após terem sido identificados por câmaras de vigilância foram 
detidos a caminho de Barcelos pela GNR de Barcelos. As provas foram 
reunidas e com a colaboração da GNR especializada foi possível elaborar e 
complementar a detenção. É de louvar a rápida intervenção das autoridades 
que permitiu a recuperação do material roubado em menos de 24 horas.  

 

Almoço de homenagem ao Padre Quintas 
A típica família conhecida como “ velhotes” organizou um almoço de 

homenagem aos 75 anos de sacerdócio do Sr. Pe. Quintas que começou 
com uma missa campal e que se prolongou pelo dia todo. Segundo palavras 
do presidente da ADCSeara:“ sinto-me muito orgulhoso e lisonjeado pelo 
polidesportivo ser escolhido para um evento desta natureza. A diversidade 
de eventos que se tem realizado aqui demonstra que o esforço que se fez 
para melhorar o espaço valeu a pena.” 

 

Almoço de recolha de fundos  

A população da Seara uniu-se em 
torno de uma causa solidária. A 
necessidade urgente de continuar o 
trabalho comunitário e voluntário dos 
searenses no adro da igreja, levou o 
grupo coral a agir e organizar um almoço 
benemérito, no passado domingo dia 16 
Julho, onde todo o dinheiro angariado 
reverteu para as obras de beneficiação 
do adro da igreja. O almoço realizou-se 
nas instalações do polidesportivo Edgar Flores e a Associação Desportiva e 
Cultural da Seara mostrou-se colaborante e disponível para satisfazer todas 
as necessidades que se apresentassem na organização e realização do 
almoço. O convívio contou com mais de 250 participantes. A direção da 
ADCSeara aproveitou o momento para comemorar em conjunto com os 
searenses, o 33º aniversário da Associação. 

 

Passeio de Motas Clássicas  

Por mais um ano a Associação 
Desportiva e Cultural da Seara organizou o 
passeio de Motas Clássicas e outras e 
contou com a participação de, 
aproximadamente, 70 motas. O percurso 
consistiu numa visita ao estádio de Braga. 
O percurso passou mais uma vez pela Vila 
de Ponte de Lima, seguiu-se o reforço em 
Vila Verde, no parque do Santuário de 
Nossa Senhora do Alivio, rumando, 
seguidamente, ao estádio do Braga. No 
regresso aguardava o repasto no 
Polidesportivo Edgar Flores da Seara com o 
bom vinho verde de Ponte de Lima e porco 
no espeto. 

 Segundo o presidente da direção, Bruno 
Ximenes, “ o sucesso do passeio deve-se à 
organização do mesmo e ao percurso sempre inovador, dada a existência 
de cada vez mais passeios, muitos deles a título particular, a grande adesão 
é uma vitória para a associação.” 

Por fim foram entregues uns brindes, uma camisola e um cartão 
ADCSeara que proporciona ao utilizador descontos de 7cent. por litro em 
combustível até fim do ano. 

Para culminar os já tradicionais agradecimentos, aos motards de mais 
longe que se mantêm fieis desde o início, de Monção, Melgaço e Póvoa de 
Varzim sem esquecer os restantes participantes. Deve também ser dirigido 
um agradecimento especial à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Ponte de Lima, que nos acompanharam durante todo o 
percurso.  

 
Quotas da ADCSeara  

 

Estão a pagamento as quotas do ano 2017 
 

O Presidente da Direção, Bruno Ximenes Antunes 

 Comissão de Festas de S. Pedro 

        A festa de 2017 em imagens 

Comissão designada para a festa no ano 2018: 

 

Paulo Rio, Manuel Caldas 

Bruno Aires, Daniel Barbosa 

Tiago Caldas, José Costa e Nuno Costa 

 

Felicitamos a Comissão/2017 e desejamos os 

melhores sucessos à Comissão/2018! 

Escola de Música da Seara 

Inscrições abertas 

Aulas de Música 
(Teóricas e Práticas) 

 

Instrumentos de corda e teclado 

Contactos: 925595459/964563992 

Local: Centro Cívico da Seara 
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Desencantos… 
 

 

 

Praticamente a fechar o tempo para envio 

do texto desta edição, e não sei se 

conseguirei escrever algo de jeito, numa altura em que nada 

me parece enquadrar-se com o que habitualmente faço. Como 

dizia a música “Setembro foi um mês de eternidade/Setembro 

sabe a mar e a saudade” é porventura a melhor definição do 

meu estado de alma de há uns tempos a esta parte, dum vazio 

que me limita e revolta quando me confronto com a inutilidade 

das frases feitas que formatam a nossa existência desde a 

primeira hora. 

Passam agora dois anos (dia dezoito) que, sem perceber 

porquê, vi Deus chamar alguém de certeza para o pé de Si, e 

de quem nestes, como noutros momentos, sinto a ausência da 

palavra amiga, da opinião certa e desassombrada, da 

cumplicidade que nos permitia saber a resposta antes mesmo 

de perguntar, numa entreajuda pronta na hora mais difícil. E se 

temos como certo que a vida continua e o passado fica lá atrás, 

com ele ficam também respostas que não entendo e não 

aceitarei nunca. 

Ao longo do tempo fomo-nos habituando ver partir amigos e 

familiares por esta ou aquela causa, acidente ou «morte 

natural», mas nunca como hoje, desde que me conheço, uma 

mesma causa foi apontada como responsável pela morte de 

alguém. O «monstro» como alguém lhe chamou está presente 

em todas as mortes que ouvimos falar hoje em dia. Quase 

diariamente alguém próximo de nós trava a dura batalha que 

raramente consegue vencer, perante o sofrimento impotente de 

quem o acompanha.   

A ciência que, supostamente, procura algo capaz de 

contrariar o seu avanço, tarda em consegui-lo, embora pareça 

cada vez mais provado que o medicamento está para a 

indústria farmacêutica e seus afins, como as guerras para os 

países fabricantes de armas, logo o supremo interesse será 

sempre primeiro o negócio e só depois a vida humana. 

 Pessoalmente desencanta-me e entristece-me quando vejo 

jovens e crianças com uma vida pela frente serem levados pelo 

mesmo mal, sem que nada nem ninguém tenha em conta a sua 

ilusão de viver. E lembrar quando em criança me ensinaram 

que estaria protegido em toda a parte com um anjinho o que 

me leva a pensar se essa proteção não estará com dificuldade 

em se atualizar face a tanta desgraça. 

Por muito que tente calar as palavras que me revoltam, os 

olhos nem sempre conseguem esconder o Desencanto que 

persiste e ameaça cada amanhecer que devia, isso sim, ser de 

esperança. 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara E-mail: telmotorres@gmail.com 

Tlm: 936175249 

 

       

      

Mamede Torres 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara-  P.  Lima 

258751036  

 

 

 Hino a Ponte de Lima 

-Ilha dos Amores- 

  Uma vez que os meus artigos se têm pautado 
por hinos da nossa história, não podia terminar 
este ciclo sem mencionar o Hino de Ponte de 
Lima, que merece também uma referência 
especial. 

  Hino que enaltece o Povo Limiano, as suas qualidades e as belezas 
naturais da ribeira lima. 

Nasci à beira do Rio Lima, 

Rio saudoso, todo cristal, 

Daí a angústia que me vitima, 

Daí deriva todo o meu mal. 

 

É que nas terras que tenho visto, 

Por toda a parte por onde andei, 

Nunca achei nada mais imprevisto, 

Terra mais linda nunca encontrei. 

I 

São águas claras sempre cantando, 

Verdes colinas, alvor de areia, 

Brancas ermidas, fontes chorando, 

Na tremulina da lua cheia. 

II 

Se é funda a mágoa que me exaspera, 

Negra saudade que me devora... 

Regresso a ti - Volta a Primavera, 

À noite escura segue-se a aurora. 

III 

Oh meus Amigos, quando eu morrer, 

Levai meu corpo despedaçado. 

Na minha terra, já sem sofrer, 

Dormir eu quero mais descansado. 

IV 

Belos domingos os das aldeias, 

Manhãs serenas, que alegria, 

Um Deus amável até as feias, 

Leva cantando à romaria! 

V 

Danças alegres há pelas eiras, 

Cantigas tristes pelas quebradas, 

Capelas brilham entre roseiras, 

As flores sorriem às namoradas. 

VI 

Rindo e sonhando, passam as horas 

Pelos outeiros do meu lugar, 

Lábios risonhos tintos de amoras, 

Bocas vermelhas sempre a cantar... 

                                                  António Feijó  

  

Leonardo Gonçalves 


