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A espantosa realidade das cousas 
É a minha descoberta de todos os dias. 
Cada cousa é o que é, 
E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra, 
E quanto isso me basta. 
 
Basta existir para se ser completo. 

    (…)                                                          Alberto Caeiro 
 

Perdoem-me, desde já, a utilização abusiva das palavras 
sapientíssimas do heterónimo de Fernando Pessoa, o  poeta 
da Natureza, Alberto Caeiro, para introito do texto que 
supostamente visa elogiar o Jornal da Seara que cumpre a 
sua 25ª edição.  

Nestes versos evidencia-se a clareza da mensagem: as 
coisas são o que são e a beleza de tudo está na sua 
descoberta diária desprendida de preconceitos. Estas 
palavras de Caeiro vão de encontro àquilo que eu entendo 
ser o objetivo do Jornal da Seara, desde o primeiro 
momento em que surgiu a vontade de o fazer chegar às 
vossas casas. Este documento tem que ser olhado como 
uma descoberta constante sem qualquer obstáculo 
intelectual porque ele é o que é: um jornal comunitário 
com gente dentro. Só! Não valerá de muito tentarmos 
encontrar justificações ou razões válidas para tentar 
perceber por que razão a autarquia decidiu criar um jornal 
quando não existe nenhum outro no concelho ou porque 
quis arranjar mais trabalho onde este já sobeja. Não existe 
justificação racional para aquilo que surge naturalmente 
como uma necessidade vital. A gestão autárquica da Seara, 
nestes seis últimos anos, perderia parte do seu sentido sem 
o Jornal da Seara porque é o elo que nos une enquanto 
comunidade.  

O Jornal da Seara carece de perfeição estética, formal e 
literária, no entanto é, como bem diz Caeiro, completo 
porque existe e isso deve bastar para nos alegrar. A sua 
existência já constitui memória porque seis anos passaram 
desde a sua 1ª edição e muita coisa mudou nas nossas 
vidas. Podemos, hoje, olhar para o passado recente, através 
das 200 páginas já escritas, e ver as mudanças que a nossa 
freguesia sofreu e a incomum vida social da Seara. 

Veio-me à memória, enquanto escrevo estas linhas, um 
episódio da minha juventude que me marcou até hoje e que, 
de certa forma, valida a existência deste Jornal. Tive em 
casa, durante anos, um dossier da minha instrução primária, 
onde estavam guardados religiosamente desenhos e textos 
que foi fazendo ao longo dos quatros anos que passei na 
inesquecível Escola Primária da Seara, que recordo com 
saudades, e que, numa decisão que honra a memória de 

todos os que lá estudaram, assumiu de novo o nome que 
nunca devia ter perdido: edifício da antiga Escola Primária. 
Um dia o dossier já não existia, nunca mais o encontrei e 
com ele foram as únicas memórias físicas da Escola 
Primária. O que eu não teria dado naquele dia por um único 
desenho daquele dossier! Senti um vazio que nunca 
consegui esquecer e que me continua a comover. Por isso, 
os desenhos das crianças searenses que ilustram esta 
edição, numa iniciativa que já se tornou tradição pelo Natal, 
e que serão recebidas, certamente, por todos com alegria, 
constituirão, no futuro, uma bela memória da sua infância e 
das suas raízes searenses. Só por isso já terá valido a pena 
ter existido o Jornal da Seara. 

Termino, voltando ao poema de Alberto Caeiro,  
assumindo que, apesar de tudo o que vos disse sobre o 
Jornal da Seara, é difícil explicar a alguém o quanto “este 
me alegra e o quanto me basta”. Como todos sabem, 
coordeno este projeto desde o seu início e a minha ligação 
ao Jornal da Seara é sobretudo afetiva e este facto pode 
tornar o texto demasiado sentimental, mas não conseguiria 
dizer-vos tudo isto de outra forma.  

Quando utilizei a expressão: “um jornal comunitário com 
gente dentro”; foi com a certeza que todos nós, de uma ou 
outra forma, participamos de cada edição e construímos 
diariamente a história da Seara. É este o segredo do 
sucesso do Jornal da Seara que continuará a cumprir a sua 
missão. 

Uma última palavra para todos os que têm colaborado 

ativamente com textos para o jornal, os que fazem a sua 

distribuição e as coletividades que têm sabido utilizar o 

jornal para divulgar as suas atividades. Em nome do 

Executivo o desejo de um Santo Natal e de um ano 2020 

repletos de realizações pessoais para todos os searenses. 
 

Paulo Jorge de Matos Mimoso 

Coordenador do Jornal da Seara 

 

 

 

 

 

 

 Editorial 
Um jornal  com gente dentro 

Luís M. Alves 

Leonor Lima 

Rosário Sousa 

Carlos Lopes 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

Capela Mortuária 

A Capela Mortuária, como local de especial significado para 

todos os searenses, tem tido, ao longo dos últimos anos, uma  

particular dedicação nos arranjos florais por parte da Natália 

Mansuído. O Executivo agradece a sua disponibilidade 

demonstrada desde o ano 2014 e que tem cumprido com total 

altruísmo e sem qualquer encargo para a freguesia. 

Aproveitamos também para agradecer, uma vez mais, à Seve-

rina Costa pela ofertas de toalhas de linho para a capela. 

São estes exemplos que tornam uma comunidade mais soli-

dária e por consequência mais rica. 

Dia de Todos os Santos 

No passado dia 1 de Novembro, celebrou-se o Dia de Todos 

os Santos e, mais uma vez, a Junta de Freguesia de Seara 

dedicou especial atenção ao Cemitério de Nossa Senhora da 

Conceição com trabalhos de manutenção mais apurados, em 

particular com a lavagem dos passeios do mesmo.   

De destacar e agradecer, mais uma vez, a disponibilidade da 

Beatriz Martins e Luís Martins no peditório para a Liga Portu-

guesa Contra o Cancro. 

Construção de casas de banho públicas  

junto à igreja Paroquial 

A Junta de Freguesia da Seara em colaboração com a Comu-

nidade Paroquial de S. Mamede, na pessoa do Sr. Padre Paulo 

Gomes, decidiu participar das obras de construção de umas 

casas de banho junto à Igreja Paroquial, que há muito a comu-

nidade searense reclama. Depois de terem sido angariadas 

verbas com o cantar dos reis e o almoço realizado no mês de 

janeiro, que foram promovidos pelo coro Paroquial com a cola-

boração de vários searenses, o Executivo entendeu apoiar esta 

obra com a intenção de dar prosseguimento a iniciativas ante-

riores que visaram a dignificação de um espaço fundamental 

para a freguesia da Seara. As casas de banho prevê-se que 

estejam terminadas durante o mês de janeiro. 

Tome nota: O Coro Paroquial  durante o mês de janeiro vai 

cantar os Reis pela freguesia. realizar um almoço no dia 26 

de janeiro de 2020, no edifício da antiga Escola Primária, 

de angariação de fundos. No mesmo dia, às 15.30h, atuará 

na Igreja Paroquial, o Orfeão Limiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arranjo do depósito de água da  

Junta de Freguesia existente no Passal 

Ao longo dos anos, com o desgaste natural de qualquer 

infraestrutura, o depósito que armazena a água, que é utilizada 

no edifício sede da Junta de Freguesia e no cemitério de Nossa 

Senhora da Conceição, foi-se deteriorando e surgiram fissuras 

que facilitam o desperdício de água. 

O executivo recorrendo aos serviços do funcionário da Junta, o 

sr. Armando, e do estagiário, Luís, promoveu obras de recupe-

ração do depósito que se encontra agora nas devidas condi-

ções e que permitem a funcionalidade do mesmo.   

 

Pedidos de autorização de queimas 

No último ano, a Junta de Freguesia de Seara disponibilizou-

se para fazer os pedidos de autorização de queimas através da 

Internet solicitados pelos searenses que se dirigiram in loco à 

junta ou pelo telefone. Apesar de não ser da competência da 

autarquia este tipo de pedidos, a Junta de Freguesia assumiu, 

desde a primeira hora, que seria importante fazê-lo para facili-

tar a vida aos searenses e assim evitar maiores transtornos 

para todos os que queiram proceder às queimas.  

antes depois 
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Deslocação das plantas do jardim frontal ao cemitério  

para o edifício da antiga Escola Primária 

 

Em virtude da requalificação da zona frontal ao cemitério, foram 
replantados os arbustos, que aí existiam, na zona envolvente ao 
edifício da antiga Escola Primária.  

Construção de zona de estacionamento junto ao 

Cemitério de Nossa Senhora da Conceição 

 

Ao longo dos anos tem-se tornado 

notória a falta de espaço de 

estacionamento junto ao edifício da 

Junta de Freguesia e do cemitério. 

Perante esta evidência, a Junta de 

Freguesia conseguiu que fosse 

incluída no projeto da Obra de 

Requalif icação do Largo do 

Pinheiro Manso e Construção de 

Passeios na EN203 e EN204 a 

construção de uma zona de 

estacionamento que beneficiasse 

os searenses que precisem de 

aceder tanto ao cemitério como à 

Junta  de Fregues ia.  Es ta 

intervenção permitiu que além da criação de 12 lugares de 

estacionamento, fosse criada uma nova saída a meio da reta da 

EN203 que permitirá que os veículos acedam a esta via em 

maior segurança.  

Iluminação de Natal 
 

Mais uma vez, a Junta de 

Freguesia da Seara, em 

colaboração com alunos da 

Escola Secundária de Ponte 

d e  L im a ,  C u r s o  d e 

I n s t a l aç õ es  E lé t r i ca s , 

coordenados pelo professor, 

Eng.º Acácio Cerqueira, 

iluminou o Largo do Pinheiro 

Manso. 

Os agradecimentos estendem-se à empresa AMC, do Sr. 

Agostinho Coelho, que, mais uma vez, se demonstrou 

disponível para colaborar com a freguesia disponibilizando uma 

máquina e de um funcionário para permitir a decoração do Largo 

do Pinheiro Manso. 

Obra de Requalificação do Largo do Pinheiro Man-

so e Construção de Passeios na EN203 e EN204 

Apresentação e assinatura do auto de consignação  

  No passado dia 17 de 

outubro, realizou-se no 

Salão Nobre da Junta 

de Freguesia da Seara 

a apresentação e assi-

natura do auto de con-

signação entre a 

Câmara Municipal de 

Ponte de Lima e o 

E m p r e i t e i r o 

(INOVLIMA) da Obra de Requalificação do Largo do Pinhei-

ro Manso e Construção de Passeios na EN203 e EN204.A 

obra terá um custo de 370.957,11 euros. 

Estiveram presentes na cerimónia, os Executivos da Junta 

de Freguesia da Seara e Câmara Municipal de Ponte de 

Lima, o Sr. Carlos Pimenta, da Empresa Inovilima, a comu-

nicação social e vários searenses. 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Seara, Filipe 

Lima, afirmou perante os presentes “que os passeios, além 

de serem um desejo antigo da população, são fundamentais 

para a segurança rodoviária. O Pinheiro Manso é uma ima-

gem de marca da freguesia, um espaço de encontro entre a 

comunidade. É um espaço de memória que diz muito à fre-

guesia da Seara.” Referiu ainda “este projeto foi muito difícil 

de concretizar, visto ter sido dado o primeiro passo no dia 

17 de agosto de 2014, Dia da Seara, numa conversa com o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº 

Victor Mendes. Depois do compromisso assumido pelo mes-

mo, que desde que o projeto fosse aprovado pelas Estradas 

de Portugal, o Município financiaria a obra a 100%. Depois 

de inúmeras diligências junto da EP, o projeto dos passeios 

foi aprovado em 2016 e o do Largo do Pinheiro Manso em 

2017.” O Sr. Presidente da Junta de Freguesia acabou por 

“agradecer ao Presidente Victor Mendes ter cumprido a pro-

messa que vai fazer possível a concretização de um projeto 

estruturante para a freguesia da Seara.” 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Engº Victor Mendes referiu “que espera que esta obra 

aumente a autoestima da população e que possam usufruir 

do novo espaço a requalificar.” 

antes depois 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara 

Centro Educativo da Facha 
A Junta de Freguesia da Seara agradece, mais uma vez, a disponibilidade da extraordinária equipa do Centro 
Educativo da Facha para presentear as famílias searenses com os desenhos sobre o Natal das crianças searenses. 
Um feliz Natal e um fantástico ano 2010 para toda a comunidade educativa! 

Matilde Pinto Guilherme Rocha 

Sara Alves 

David Martins 

Alexandra  Cerqueira 

Francisca Sousa 

Martim Alves 
Carlos Cruz 

Sebastião Fernandes 

Guilherme Franco 

Lígia Gomes 

Joana Alícia 

Maria Lima 
Bruna Martins 

Letícia Sousa 
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Loja da 

Teresinha 

Ponte de 

Lima 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

Seara -  P.  Lima  

258751036 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Barreiros 

Alice Martins 

Francisco Lima Miranda Gonçalves 

Santiago Lima 

Gonçalo Lopes 

Inês caldas 

Ricardo  Martins 

José Alberto Amorim 

Mafalda Lima 

Pedro Costa 

Diogo Martins 
Margarida Cruz Diana Silva 

João Tomás 

Margarida Antunes 

David Martins 

Samuel Ximenes 
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

Halloween 
 

A noite de 31 de outubro voltou a ser doce 

Desafiando a noite chuvosa do dia 31 de outubro, um grupo de 

crianças, acompanhadas pelos seus pais, percorreu algumas das 

ruas da freguesia em busca de doces e cumpriu assim uma tradição 

que não é nossa, mas que os mais novos apreciam muito. 

À semelhança do que acontece em vários países onde se celebra o 

Halloween – também conhecido entre nós como o Dia das Bruxas – 

as crianças, envergando fatos e adereços assustadores, bateram à 

porta de alguns searenses e fizeram a pergunta da praxe: “Doçura 

ou travessura?”. 

Agradecemos a todos os que quiseram fazer parte desta atividade 

divertida e àqueles que alegraram as crianças com doces. 

 

               Baldio da Seara 
 

Caros Searenses   
 
Venho de novo ao Jornal da Seara informar do que de relevante foi 

feito no nosso baldio, no ano que agora finda. 
No Plano de Atividades para 2019, foi definido que seriam 

efetuadas  ações de gestão de combustíveis nas bermas dos 
caminhos florestais, com o objetivo de melhorar o  acesso ao monte 
e  minimizar   propagação de um eventual  incêndio florestal. 

Esse trabalho iniciou-se no dia do Voluntariado e teve continuidade  
no mês de junho, no  caminho florestal.  

Aqui, num trabalho concertado entre o Conselho Diretivo e o  
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 
procedeu-se não só à limpeza de uma faixa  ao longo do caminho, 
mas também na área do baldio. 

Este trabalho é para continuar, faseadamente, para proteção de 
fogos e permitir o crescimento das árvores existentes, que vão 
nascendo de forma espontânea. 

Em 2020, o Conselho Diretivo irá promover uma ação de 
florestação  numa parcela do baldio. Será realizada no Outono do 
próximo ano, contando com a colaboração do  ICNF no apoio técnico 
e logístico, como a preparação do terreno e fornecimento de árvores. 

Para a plantação, pretende-se estabelecer parceria com a Junta de 
Freguesia, Coletividades Locais e Escola, envolvendo todos os que 
voluntariamente queiram aderir. 

Estou certo de que ideia será acolhida  com entusiasmo,  já que o 
objetivo é, tão só, despertar o interesse pelo património comum, 
sensibilizando para a importância da floresta como recurso 
económico e ambiental. 

 
Votos de Bom Natal  e Feliz Ano de 2020 

 

O Presidente do Conselho Diretivo do Baldio da Seara 

António Manuel de Oliveira Santos 

Email.: Baldiosdaseara@gmail.com         Facebook ( Baldio Seara ) 

 

Plano de Atividades 2020 
 

Foi aprovada na última Assembleia de Freguesia, do dia 15 de 
dezembro, o seguinte Plano de Atividades para o ano 2020, 
apresentado pelo Executivo da Junta de Freguesia da Seara. 

 

APOIO SOCIAL, DESPORTO, RECREIO, LAZER E CULTURA  
 

Apoio às crianças da escola, continuando a assegurar o transporte 
escolar gratuito para os alunos do jardim de infância e 1º ciclo; 

Continuação da oferta dos livros de apoio escolares aos alunos do 
1º ciclo; 

Continuação do pagamento da praia às crianças do infantário; 

Continuação da colaboração com o Clube Europeu da Escola EB 
2,3 da Correlhã; 

Continuar a realizar o preenchimento gratuito do IRS dos 
searenses; 

Continuação da isenção da taxa de manutenção e conservação do 
cemitério; 

Realização do VII Passeio da freguesia da Seara; 

Organização da VII Semana da Seara; 

Apoio a ADCSeara para a requalificação e beneficiação do Edifício 
–Sede; 

Apoio às coletividades da freguesia na realização dos seus 
eventos; 

Dinamização do Espaço Memória; 

Dinamização do Jornal da Seara, Centro de Estudos da Seara, site 
da freguesia e facebook; 

Continuar a realizar sessões formativas para a população searense 
integradas no Pólo de Formação da Seara; 

 

 

REDE VIÁRIA/OBRAS E INFRESTRUTURAS 
 
 

 Requalificação do edifício da antiga Escola Primária; 

 Beneficiação parcial da Rua de Campo Novo, Nabais, 
Abelheira e Matos Pinto; 

 Construção de casas de banho públicas na Igreja Paroquial, 
em colaboração com a Comunidade Paroquial; 

 Alargamento e construção de muro da Rua das Bouças; 

 Colocação de gradeamento na Rua do Outeiro; 

 Conclusão do parque de estacionamento no Cemitério da 
Freguesia; 

 Requalificação do Largo do Pinheiro Manso  

 Construção dos passeios nas EN 203 e 204; 

 Beneficiação da Travessa de Pereiros e Ruas de Pereiros, 
Carreira da Costa e Fonte da Seara e parte da Rua da Varziela; 

 Abastecimento de água - Obras de Canalização, reparação e 
beneficiação; 

      Iluminação Publica - Reforço da rede de iluminação, em 
parceria com as entidades competentes, nomeadamente a EDP e 
CMPL. 
                      

           A Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia  
Natália Mansuído 

 

Semana da Seara/2019 
 

Entrega dos donativos à ALAAR 
 

A Comissão Organizadora da Semana da Seara, no passado mês 

de setembro, deslocou-se a Arcozelo 

para fazer entrega da ração para 

animais angariada durante a Semana 

da Seara/2019. Estivemos em casa da 

Diretora da ALAAR que depois de nos 

ter elucidado sobre o trabalho da 

Associação fez questão de registar o 

momento.  Missão cumprida! 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

mailto:seara@gmail.com
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Marchas Populares da Seara 
 

 
 

Feirinha para angariação de fundos 
 
A Associação Sementes Anónimas, realizou 

no passado dia 15 de dezembro uma feirinha 
para angariação de fundos para o funcionamen-
to da Associação. A sua constituição em Janei-
ro, obriga a que a organização seja o mais com-
pleta possível e, para o efeito a angariação de 
fundos pelas mais diversas formas, que venham 
a cobrir as despesas necessárias. 

Apesar do mau tempo, da necessidade de 
alteração do local da feira, foi com muito agrado que houve adesão da 
população e se pode considerar o sucesso da mesma, o que se pode 
verificar pelas fotografias. 

Foram vendidos desde produtos agrícolas, bijuteria, material sobran-
te das marchas, plantas, biscoitos, licores caseiros, galináceos, entre 
outros. 

A Direção da Associação Sementes Anónimas aproveita para apelar 
à continuidade da dinamização, com o voluntariado de todos os que 
se encontram disponíveis para o efeito. Nessa sequência também se 
informa que se encontram abertas as inscrições para se tornar asso-
ciado da Associação, a preço especial na primeira anuidade e a pre-

ços descriminados consoante a idade das 
crianças até à idade adulta. 
  Relembra-se que decorrerá no dia 28 de 
dezembro, entre as 14 e as 18h, um workshop 
de expressão plástica, gratuito.  
  Todas as informações podem ser consulta-
das na página do Facebook da Associação. 
  Com todo o gosto pelo excelente funciona-

mento da Associação ao longo do ano de 

2019, todos os ele-

mentos da direção 

desejam à população 

em geral e aos Searenses em particular, os 

votos de umas Santas Festas Natalícias e de 

Final de Ano, na esperança de um 2020 ain-

da melhor para todos. 

 
 
 
  Fica o registo da participação 
da D. Maria de Jesus Caseiro 
Martins Gonçalves na desfolha-
da organizada pelas Marchas 
Populares da Seara, no passa-
do mês de setembro. 

 
 

 

Festas Populares de S. Pedro - Seara 
 

A nova Comissão de Festas do S. Pedro  aproveita a quadra natalícia 

para desejar aos Searenses um Santo Natal e um Próspero Ano Novo. 

Aproveita também para informar que se encontram à venda as rifas 

que habilitam a um cabaz de Natal. 

A Comissão: 

Luís Pereira 

César Ferreira 

Henrique Cunha 

Roberto Salgado 

Elisabete Pereira  

 Associação Desportiva e Cultural da Seara 

MAGUSTO 

A direção da ADCSeara organizou, no dia 10 de novembro, para 
os seus sócios e simpatizantes, o anual magusto de São Martinho. 
A gravalha a crepitar e as castanhas a assar, assim se deu por mais 
um ano o tradicional magusto. Animação não faltou para quem fez 
questão de participar e provar a castanha assada.  

 

JANTAR DE NATAL “NATALINHO” 
 

Por mais um ano, a ADCSeara reali-
zou, no dia 14 de dezembro, o já tradi-
cional Jantar de Natal, “Natalinho”, que 
tem como mote reunir as famílias num 
convívio animado. As batatas, os troços 
e o bacalhau, abundantemente regado 
com o azeite caseiro, não faltaram. 
Seguiram-se os doces típicos do Natal, 
o bolo-rei, as rabanadas e o leite-creme 
que adoçaram a boca a todos os presentes. Os participantes foram 
presenteados com a animação do grupo Passo Latino. No final da 
noite, foi sorteado o cabaz de Natal com o número 246. Desde já 
agradecemos a todos e desejamos um santo e feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo. 

 

 

 

Searenses no desporto 
 

Durante o ano 2019, um jovem searense, Francisco Santos, atingiu 
resultados de grande gabarito na modalidade de canoagem o que 
lhe augura um grande futuro neste desporto que tantos campeões 
deu a Ponte de Lima.  

O Executivo felicita o Francisco e deseja-lhe os maiores sucessos 
desportivos e pessoais no ano 2020. 

 

Francisco José Lopes dos Santos 
 

Palmarés 2019 
 

Taça de Portugal  de  Regatas em Linha 
Vencedor K1 1000m Júniores 

Medalha de prata K1 500m Júniores 
 

Campeonato Nacional de regatas em linha 
Campeão K1 500m Júniores 
Campeão K4 500m Júniores 

 

Campeonato Europeu Júniores 
8º lugar  K4 500m 

 

Campeonato do Mundo Júniores 
8º lugar K4 500 

 

Aulas de Zumba Kids na Seara 
 

 Aula destinada a crianças dos 3 aos 15 anos. 
  Segunda e Quartas pelas 18h (duração1 hora). 
  Mensalidade: 5€ uma vez por semana, 
                       7,50€ duas vezes por semana. 

  Zumba para adultos, todas as Terças e Quintas pelas 18h30h, aula 
de dança, combinam fitness e ritmos mundiais com coreografias 
fáceis de seguir por qualquer pessoa. 
    Mensalidades fixas ou diárias, uma vez por semana 10€, duas 
vezes por semana 13€ ou diárias a 2,50€. 
  Aula experimental gratuita. 
Entra no ritmo, entra na festa... 
                  Instrutora: Andreia Aguiar       Tel. 914604846  
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 Um adeus grato a um  
Homem simples     

 
 
 
Este ano, embora seja lugar comum escrever sobre a quadra 

que atravessamos, não pretendia fazê-lo para deixar mais 

espaço a quem o queira fazer, mas sim acrescentar algo de 

novo a substituir as minhas desgastadas e repetidas alusões ao 

Natal. Mas por uma circunstância menos alegre, sou obrigado a 

reconsiderar relembrando um Natal já longínquo nos anos 

oitenta. 

Isto para lembrar um Homem bom que partiu há poucos dias 

e que deixou saudade em muito lado pela forma desprendida e 

reta com que fez a sua passagem pela vida: o padre Fraga. 

Foi pároco em Deão e depois, durante muitos anos, na vila de 

Darque onde deixa saudades entre os muitos amigos, 

principalmente entre os mais pobres e desprotegido. Era 

conhecido pela forma como convivia com todos e se misturava 

com o povo, gastando até ao ultimo cêntimo a pagar um copo 

ao amigo ou os medicamentos na farmácia a quem os 

rendimentos não chegavam para isso. Granjeando assim com o 

seu desprendimento total a amizade e o respeito daqueles de 

quem dizia ser o colega fora da igreja, mas religioso quanto 

baste, tendo deixado imensa obra a comprová-lo. 

Aqui no princípio da década de oitenta quando no Natal se 

fazia a festa do Menino, com os foguetes de Natal e passagem 

de ano, com a respetiva missa cantada e sermão, fazia eu, com 

alguns rapazes na altura, parte do grupo que se encarregava 

de organizar o presépio e peditório para os foguetes, a missa e 

o respetivo sermão, coisa muito enraizada na altura nas gentes 

de então. 

Só que, quando falamos com quem na altura geria os 

destinos paroquiais, fomos informados que devido a haver falta 

de padres iria ser difícil arranjar quem viesse fazer o dito 

sermão, o que nos deixou bastante preocupados. 

E foi precisamente o padre Fraga que se prontificou a vir fazer 

o serviço prestando o favor ao então pároco da Seara e 

abrilhantando com a sua palavra a Festa do Menino daquele 

ano. Mas se até ali tudo correra lindamente, o que se passou a 

seguir surpreendeu-nos a todos pela positiva deixando até o sr. 

padre um pouco surpreendido com a atitude do colega. 

  Quando nos abeiramos dele para lhe agradecer ter vindo e 

para lhe pagar (e já não era nada barato custava uns contos 

mandar fazer o sermão) teve para connosco uma atitude e 

umas palavras que eu nunca mais esqueci: 

  “- A mim não me deveis nada, andaste a angariar o dinheiro 

para a festa e esta é a minha contribuição para ela. Levo a mal 

se assim não for. Continuai!”. Despediu-se de nós e lá foi, 

deixando-nos sem palavras a olharmos uns para os outros. 

Deu assim uma lição de desapego aos bens materiais, e de 

como ser um padre agregador de pessoas para a igreja que 

merecia ter continuidade noutros. Ficou-me sempre na memória 

uma frase que não raras vezes usava : “Vim para padre para 

fazer igreja, não para viver dela”. 

Durante anos, cruzamo-nos algumas vezes e privei de perto 

com alguns dos seus verdadeiros amigos. 

Há anos que, por razões de saúde, tinha deixado de ser o 

pároco de Darque, e apesar de o saber doente e irredutível nos 

seus hábitos, foi com surpresa e sobretudo com muita tristeza, 

que soube da sua partida há poucas semanas. Sabendo que 

Deus não criou ninguém perfeito, por aquilo que me fui dado 

conhecer dele, não podia deixar de lhe prestar a minha singela 

homenagem pela forma livre, desapegada e extremamente 

humana com que viveu e pela forma como nos tratou há trinta e 

muitos anos atrás.  

Um sentido obrigado e até sempre padre Fraga. 

  

Mamede Torres 

 

Poemas da minha aldeia 
Natal             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

Naquela noite gelada e escura 
Sem aquecimento nem luz 
Numa imensa pobreza 
Nasceu o menino Jesus 
 
 

Os pastores ao verem aquela estrela 
Lhes dizia alguma coisa acontecera 
Seguiram a sua luz brilhante 
E virão que o Deus Menino nascera 

Ó meu menino Jesus 
Que nasceste tão pobrezinho 
Mas como tu estás lindo 
Nas palhinhas deitadinho 
 
 

Ficaram tão felizes e contentes 
Todos cheios de alegria 
Porque virão o Deus Menino 
O filho da virgem Maria 

Com os teus divinos pais 
Cheios de felicidade 
Que tu vieste ao mundo 
Para salvar a humanidade 
 
 

Naquelas palhinhas deitadinho 
Como ele era tão pequenino 
Em cima de uma manjedoura 
Ó meu lindo Deus Menino 
 

Ó meu menino Jesus  
Que lindo que vós estais 
No meio de tanto feno 
Juntinho dos animais 
  
 

Também estavam os cordeirinhos 
Seus olhinhos brilhantes de luz 
Ficaram tão encantados 
Ao verem o menino Jesus 

Com São José e nossa Senhora 
E o menino acabado de nascer 
Com a vaquinha e o burrinho 
Que o tentaram aquecer 

Juntinho dos seus pastores 
Todos o queriam acarinhar 
Ao som das lindas melodias 
Começaram todos a cantar 

Essa noite gelada e escura 
Como ficou tudo iluminado 
Tinha nascido o Deus Menino 
Ficou por Deus abençoado 

Em Judá da Galileia 
Linda coisa aconteceu 
Na cidade de Nazaré 
O Deus Menino nasceu 

Apareceu uma linda estrela 
No horizonte mais além 
Com a sua luz esplandecente 
Dirigida para Belém 
  

Cantai pastores, cantai 
No céu e na terra há grande alegria 
Que nasceu o Rei do Mundo 
O filho da virgem Maria 

      
 

 
 

ANO VELHO, ANO NOVO, VIDA NOVA 
 

 

 

Mais um ano que termina e outro que começa, o escoar (que vai passar) do 

tempo que nunca se esgota, porque há sempre um recomeço. 

O ano que termina já não tem “volta” a partir de 31 de dezembro e o que 

passou, ficou atrás. 

Acontecimentos bons, outros menos bons, doenças de familiares, mortes 

de parentes e amigos, sucessos pessoais, também insucessos, enfim houve 

de tudo, mas vamos tentar esquecer o passado. 

Agora, debrucemo-nos no ano que começa, vamos enfrentá-lo com 

otimismo e que nos ofereça uma infinidade de oportunidades. Que as 

saibamos aproveitar, tendo sempre em consideração que é importante a 

maneira como o começamos, com força, coragem, determinação e 

esperança. 

Com efeito, a maneira de começar o novo ano, pode determinar e vai 

marcar de facto, muito daquilo que pode acontecer a seguir e assim será 

com certeza, se todos estivermos unidos. 

Procuremos, por isso, iniciar bem o 2020, a fim de que seja um ano que 

marque, pela positiva a nossa vida, no rumo certo que ela deve ter. 

Costuma-se dizer: ano novo vida nova; oxalá que assim seja e vamos todos 

pugnar para essa realidade.  

Eis os votos sinceros que vos deseja o conterrâneo e amigo. 

 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 


