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Caros amigos e amigas searenses, 
 

Nesta edição, tenho o dever de 

escrever sobre o Sr. João do 

Nascimento Alves Pinto, não só 

pela amizade e profunda admiração 

que pessoalmente sentia pelo Sr. 

João Pinto, mas sobretudo por tudo 

o que ele deu à freguesia da 

Seara. 

É importante salientar que o Sr. João Pinto 

cumpriu dois mandatos na Junta de Freguesia, na 

primeira Junta de Freguesia eleita no pós 25 de 

Abril de 1974, foi secretário da Junta, de 1976 a 

1982, na presidência do Sr. Aventino Gomes.  

Posteriormente, de 1982 a 1993 foi membro 

eleito da Assembleia de Freguesia, esteve um 

mandato (de 1982 a 1985) como secretário da 

Assembleia, sendo Fernando Barreiros Lima (meu 

Pai) presidente da Assembleia de Freguesia e 

Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. José Maria 

Magalhães da Cunha Mimoso. De 1985 a 1993, foi 

presidente da Assembleia de Freguesia e era 

Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. José Maria 

Magalhães da Cunha Mimoso. 

Este Homem esteve mais de 17 anos nos órgãos 

autárquicos da freguesia, dando assim muito da sua 

vida à Seara, sempre com responsabilidade e amor 

a esta freguesia. 

Tive o privilégio de ter tido muitos momentos de 

conversa e de aprendizagem sobre variadíssimos 

assuntos. Estava sempre atento aos problemas da 

freguesia e sempre com o objetivo de construir e 

nunca de destruir. Quero realçar a sua partilha 

sobre realidade da capela mortuária de Nossa 

 

 

 

 

 

 

Senhora da Conceição que foi 

construída nos anos 80 e que fazia 

brilhar os seus olhos.  

 Foi um homem que trabalhou de 

forma apaixonada e voluntária na 

capela. 

 Foi por pessoas como ele que, em 

2016, a Capela foi requalificada e 

continua e continuará no mesmo local, pois a 

memória, o sacrifício e a carolice na sua construção 

vale o respeito e a consideração deste Executivo da 

Junta de Freguesia por esse espaço.  

Para além disso, realço que foi dinamizador e 

executante das Marchas Populares de S. Pedro, 

da chamada, meia de baixo, e, durante vários 

anos, foi o organizador e executante dos carros 

alegóricos das Feiras Novas. 

Já aprovamos, por unanimidade, na Junta de 

Freguesia e na Assembleia de Freguesia um voto 

de pesar, um minuto de silêncio e colocamos a 

bandeira da freguesia durante cinco dias a meia 

haste. 

Por tudo isto, temos a obrigação de recordar para 

sempre pessoas como o Sr. João Pinto que deram 

muito à nossa freguesia. 

Uma certeza vos garanto, é que este amigo 

verdadeiro da freguesia e das suas gentes nunca 

será esquecido. Será sempre recordado por mim 

e por todos aqueles que me acompanham no dia-a-

dia a servir a nossa freguesia. 

Um Muito Obrigado e que descanse em paz                                  
    

                                 Filipe Lima 

 Presidente da Junta Freguesia da Seara 

 Editorial 

 

“A Seara não esquece o Sr. João Pinto.” 
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BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

 
 

Limpeza dos caminhos florestais  

de acesso ao Monte da Nó 
No mês de junho, foram limpos os acessos ao Monte da Nó, como 

ocorre todos os anos, para que seja possível o acesso dos carros de 

bombeiros à floresta e assim permitir um mais eficaz combate a 

qualquer eventual incêndio que possa surgir. 

 

Oferta dos manuais de apoio do 1º ao 4º anos 

A Junta de Freguesia da Seara informa todos os encarregados de 

educação residentes na freguesia e que tenham o seu educando no 

1º ciclo que durante o mês de julho podem fazer a inscrição na Sede 

da Junta  para obterem gratuitamente os mesmos. 

 

Cancelamento de iniciativas da Junta de Freguesia 

(Passeio da Seara) 
 

O Executivo viu-se obrigado a cancelar o Passeio da Seara, deste 

ano, pelas razões óbvias, mas espera que, no próximo ano, seja 

possível regressar com segurança ao convívio que esta iniciativa tem 

proporcionado aos participantes.  

 

 

Aquisição de programa informático para  

reorganização do cemitério 
 

Uma das maiores premências com que o Executivo se tem debatido 

nos últimos anos prende-se com a necessidade de criar uma base de 

dados organizados das sepulturas do Cemitério de Nossa Senhora da 

Conceição. A reorganização de todo o espaço passa por um novo 

mapeamento, registo dos proprietários das sepulturas e das pessoas 

sepultadas nas mesmas. Temos um dos cemitérios mais bem 

organizados a nível estrutural e funcional e é necessário fazer o 

mesmo a nível do registo e organização informática. 

Com esse intuito, foi adquirido um programa informático 

especificamente dedicado à gestão de cemitérios que irá permitir uma 

maior eficácia  na gestão do nosso cemitério. 
 

 

Informatização dos dados referentes ao cemitério 

(Prova de Aptidão Profissional)  
 

A Junta de Freguesia da Seara, depois de ter estabelecido um 

protocolo com a Escola Secundária de Ponte de Lima para a 

realização de um estágio pedagógico do Curso Profissional de 

Técnico de Secretariado, viu-se forçada, em consonância com a 

Direção da Escola Secundária, a interromper, no passado mês de 

março, o referido estágio. 

Apesar desta interrupção, o estagiário, Eduardo Pacheco Lima, que 

realizou o seu trabalho de forma competente e responsável, solicitou 

à Junta de Freguesia que lhe fosse permitido realizar a sua PAP 

(Prova de Aptidão Profissional)  tendo como temática a reorganização 

e informatização dos dados referentes ao cemitério de Nossa 

Senhora da Conceição. 

Perante o pedido que constituirá uma mais valia para a freguesia, o 

Executivo decidiu aceitar o pedido e proporcionar as condições 

necessárias à realização do mesmo. O estagiário fará o levantamento 

de todos os dados das sepulturas existentes e registá-los-á 

informaticamente. 

 

Reabertura do Edifício Sede da Junta de Freguesia 

No passado dia 15 de maio de 2020, foram reabertas as instalações 

do Edifício Sede da Junta de Freguesia da Seara para atendimento 

ao público. 

Numa primeira fase, o atendimento passará a ser feito aos domingos 

de manhã, das 9h às 12h, e devem ser respeitadas todas as normas 

de segurança emanadas da DGS, mormente o uso de máscara e 

desinfeção das mãos à entrada do edifício. 

 

Protocolo de estágio com o Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo (Curso de Riscos e Proteção Civil) 

A Junta de Freguesia da Seara estabeleceu, no dia 13 de maio de 

2020, um protocolo com o IPVC, de forma a promover um estágio 

pedagógico na nossa freguesia. 

O aluno, Duarte Barreiros, a frequentar o Curso de Riscos e Proteção 

Civil, no IPVC, desenvolveu um plano de Medidas de Autoproteção 

dos edifícios da Junta de Freguesia da Seara e antiga Escola Primá-

ria. 

O trabalho consistiu no levantamento das plantas dos edifícios e aná-

lise das condições de segurança dos mesmos. Depois desta primeira 

fase, foram definidas medidas compensatórias para garantir as condi-

ções mínimas exigíveis para os edifícios, bem como, os equipamen-

tos de proteção a instalar ou substituir. 

Este protocolo permitiu, mais uma vez, sem qualquer custo para a 

autarquia o desenvolvimento de atividades que constituem uma mais 

valia para a freguesia da Seara.  

 

Celebração de Acordo Interadministrativo de Delega-

ção de Competências com a Câmara Municipal de 

Ponte de Lima 

(Transporte dos alunos searenses do 11º e 12º anos) 

A Junta de Freguesia da Seara, depois de solicitação da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, decidiu assumir o transporte dos alunos 

searenses dos 11º e 12º anos para frequentarem as aulas presenciais 

na Escola Secundária de Ponte de Lima.  

A necessidade de possibilitar a deslocação dos nossos jovens para o 

ensino presencial, visto a inexistência de transportes coletivos de 

passageiros, foi assumido por este Executivo como uma prioridade e 

tem sido feito com o cumprimento de todas as regras de segurança e 

higiene emanadas da Direção Geral da Saúde. 

 

Transporte escolar das crianças 

 do Jardim de Infância 
 

Com a reabertura dos estabelecimentos de ensino pré-escolar, tor-

nou-se necessário o regresso à normalidade, como agora é comum 

designar, a um novo normal, e por isso a carrinha de transporte esco-

lar voltou a fazer o transporte das nossas crianças para o Centro Edu-

cativo da Facha. Perante as especificidades com que a sociedade se 

depara neste momento, este Executivo, com a colaboração e cuida-

dos inexcedíveis dos seus funcionários, tem seguido todas as reco-

mendações das entidades responsáveis de forma a manter as crian-

ças em segurança. 
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Requalificação da envolvência da Poça da Abelheira 

(futuro Cantinho do Poeta) 
 

A poça da Abelheira, como todas as outras poças da freguesia, constitui um património de valor ancestral e que, ao longo 
de séculos, permitiu o seu uso comunitário através dos consortes para a rega das propriedades dos searenses. Hoje, o seu 
uso é cada vez mais raro, o que leva a um certo abandono e consequente deterioração das mesmas. Numa tentativa de 
travar o processo, entendeu o Executivo, de forma faseada, proceder à requalificação das zonas envolventes das poças da 
freguesia, de forma a permitir que estes espaços únicos sejam usufruídos pelos searenses. A zona requalif icada será um 
espaço de homenagem ao poeta searense, António Mimoso, e pretende ser um local de leitura e reflexão. Para isso 
calcetou-se o espaço e foram colocados bancos, iluminação e uma oliveira à sombra da qual será possível ler o livro do 
poeta searense e outras obras de autores limianos.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

antes 

depois 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais óbvio a necessidade de conferir à zona circundante ao edifício da 

Junta de Freguesia e Cemitério de Nossa Senhora da Conceição maior capacidade de estacionamento. 

A oportunidade de o fazer surgiu com a decisão de incluir a requalificação da zona frontal ao cemitério na obra 

mais abrangente de construção dos passeios nas EN 203 e 204 e requalificação do Largo do Pinheiro Manso. 

Esta obra vem complementar todo o investimento feito, ao longo dos últimos anos, no cemitério e cumpre o 
objetivo traçado por este Executivo de conferir melhores condições de acesso a este espaço comunitário, que 

constituiu por si só um elo de ligação sentimental e afetivo com os nossos familiares e amigos que já partiram. 

Construção de parque de estacionamento em frente ao cemitério 

antes depois 
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 Martins da Costa e Costa Construções 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 
de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara- P. Lima 

258751036 
 

Foi dado mais um passo na concretização de um desejo antigo e muito reivindicado pelos searenses, com a con-

clusão da construção dos passeios nas EN 203 e 204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção dos passeios na EN 203 

depois depois antes antes 
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CABANA DA 

GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

          

Semana da Seara/2020 
 

A Comissão Organizadora da Semana da Seara/2020, em 
decisão conjunta com a Junta de Freguesia da Seara, decidiu não realizar, 
este ano, a iniciativa nos moldes habituais. 

Esta decisão prende-se, essencialmente, com o cumprimento das limita-
ções impostas pelo Governo Português, Câmara Municipal de Ponte de 
Lima e Direção Geral de Saúde, mas também com a perceção clara que 
novos tempos pedem novas atitudes. 

Os próximos tempos são imprevisíveis, nada é adquirido e a organização 
de uma iniciativa como a Semana da Seara, que decorre durante 11 dias 
consecutivos, necessita de uma preparação de vários meses, o que este 
ano não foi possível acontecer. 

No entanto, não queremos que fique um espaço em branco na história da 
Semana da Seara, que terá este ano a sua 7ª edição, e decidimos realizar 
algumas atividades que terão em linha de conta o cumprimento escrupuloso 
das regras que existirem à data (mês de agosto) e que, de forma compacta, 
tenderão a concretizar o tema que tínhamos decidido para este ano: a poe-
sia. 

A seu tempo daremos conta das iniciativas e datas, mas deixamos já a 
certeza de duas delas e que visam a perpetuação da importância da literatu-
ra nas nossas vidas e a justa homenagem a um searense que perpetuou na 
sua escrita a visão do mundo, em geral, e da Seara, em particular: a reedi-
ção do livro de poesia “Alma Portuguesa”, de António Mimoso e a inaugura-
ção do Cantinho do Poeta.  

 
Pavimentação da Rua de Pereiros 

 

Depois de pavimentada a Travessa de Pereiros e, após 
a colocação de saneamento, foi requalificada a Rua de 
Pereiros com uma comparticipação a 100% pela Câmara 

Municipal de Ponte de Lima. 

 

 

 

Colocação de grades de proteção  

na Travessa do Outeiro 
 

Foi colocada recentemente uma grade de 

proteção na Travessa do Outeiro com o intui-

to de conferir maior segurança aos peões 

que utilizam esta via, como aos veículos que 

transitam na mesma. 

 

 

 

Reedição do livro de poesia  

“Alma Portuguesa”, de António Mimoso  

(Comemoração dos 50 anos da sua edição - 1970) 

 
Numa iniciativa de âmbito cultural, a Junta de Freguesia da 

Seara decidiu reeditar a obra poética “Alma Portuguesa”, de 

António Mimoso, celebrando assim os 50 anos da 1ª edição do 

livro.  

O objetivo desta iniciativa é divulgar a obra do nosso poeta e 

fazê-la chegar a todos os searenses, de forma a que todos 

tenham a perceção poética das vivências da nossa comunida-

de, na primeira metade do séc. XX. 

Serão editados os volumes suficientes para que cada casa 

searense possa ter um exemplar da obra “Alma Portuguesa” e 

a sua distribuição pelas escolas e bibliotecas do Município 

Limiano. 

A Junta solicita pois que, a partir do dia 17 de agosto de 

2020, os searenses façam o levantamento do livro, no Edi-

fício Sede da Junta de Freguesia, aos domingos de manhã. 

Será atribuído um exemplar a cada residência. 

depois antes 

Comunidade Local do Baldio da Seara 

Caros Searenses / compartes desta comunidade, 
De novo neste Jornal me dirijo a vós para dar conta do que tem sido feito 

no Baldio da Seara, começando pela apresentação das contas relativas ao 
ano anterior: 

Transitou do ano de 2018 um saldo de € 412,46. 
Receita obtida em 2019, no valor de € 455,00. 
Despesa efetuada em 2019, no valor de € 138,77. 
Saldo no final de 2019, no valor de €728,69. 
A receita obtida provém do pagamento de taxas pelo uso do baldio por 

compartes  beneficiários, bem como de donativo de dois deles, relativo ao 
uso do mesmo. 

Passando ao trabalho desenvolvido no terreno, realço o trabalho de limpe-
za efetuado pelos Sapadores Florestais na área do terreno Baldio. Esta 
limpeza, ainda em curso, permitiu não só aliviar a massa arbustiva numa 
mancha de arvoredo, como também pôs a descoberto um grande número  
de pequenas árvores, onde aparentemente só havia mato, permitindo o seu 
crescimento. 

Em março do presente ano, o Conselho Diretivo entregou uma Declaração 
de Compromisso para adesão da Comunidade Local do Baldio da Seara a 
um Agrupamento de Baldios, promovido pela Associação Florestal do Lima. 

Integrando o Agrupamento, beneficiaremos de um maior apoio em diver-
sas vertentes, de âmbito administrativo, de planeamento e gestão florestal, 
ações de divulgação, entre outros, sem qualquer dispêndio monetário direto. 

Apesar das incertezas que aí pairam, mantém-se em planeamento uma 
ação de arborização na área do Baldio, conforme já veiculado na edição 
deste Jornal, em  dezembro de 2019. Essa ação terá lugar  no dia 21 de 
novembro de 2020, antevéspera do dia da floresta autóctone. Esperemos  
saúde e bom tempo para a desenvolver! 

Como é do conhecimento de todos, as queimas e queimadas só podem 
ser feitas em determinados períodos, e sempre com permissão das autori-
dades.  

No dia 01 de julho, entra em vigor o período crítico para ocorrência de 
incêndios florestais, que se prolonga até 30 de setembro. Neste período, 
nos espaços rurais, para além de outras proibições, é totalmente proibido  
realizar fogueiras e outros usos do fogo, independentemente das condições 
meteorológicas. 

Não vemos o monte arder desde há sete anos. Está nas nossas mãos  
prolongar esse período pelo dobro, o triplo ou infinitamente, se tivermos  
bom senso e sorte. 

Com votos de boas férias de verão,  
 

O Presidente do Conselho Diretivo do Baldio da Seara 
António Manuel de Oliveira Santos 
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Associação Recreativa Sementes Anónimas 

(Marchas da Seara)  

 

A Associação Recreativa 

Sementes Anónimas (Marchas da 

Seara) reuniu, no passado dia 14 

de junho, para aprovação do 

relatório de contas e relatório de 

Atividades do ano 2019. Esta 

reunião que estava agendada 

para o passado mês de março, 

conforme previsto no regulamento 

e na lei geral, não pôde realizar-

se conforme esperado, face à 

pandemia do Covid19, seguindo 

as normas emanadas pela 

Direção Geral de Saúde. 

Acompanhando as orientações do Município, que foi adiando a 

retoma das festividades, os elementos da direção, que já tinham em 

projeto o tema para o presente ano, estavam na fase de decisão dos 

trajes, dos arcos e da música tiveram de suspender todas 

atividades. Na Reunião, a Presidente da Assembleia Geral informou 

os sócios presentes que, com o desconfinamento gradual, não se 

podendo realizar atividades de grande grupo, podem organizar-se 

atividades, workshops com grupos mais pequenos, sobre diversas 

temáticas, não perdendo o ano por completo em termos de 

dinamismo. Assim, deixou à consideração dos presentes a 

apresentação de iniciativas / sugestões de atividades para dinamizar 

durante o resto do ano, sobretudo na época de verão. Para o efeito, 

haverá uma adenda ao Plano de Atividades para 2020. Ficou 

também decidido que não se poderia deixar passar sem qualquer 

registo o dia de S. Pedro, altura em que, anualmente, se realizam as 

marchas. A decisão sobre a dinâmica a usar será decidida em 

reunião de direção. Informamos os associados que já chegaram os 

cartões de sócio que se encontram, por estes dias, em fase de 

distribuição. 

A realização das Marchas da Seara contam anualmente com mais 

de 60 pessoas. Seria ideal que, sendo esta freguesia, uma das mais 

pequenas do concelho, o número de associados fosse mais 

representativo, o que honraria ainda mais a freguesia e a 

Associação. Relembramos que no primeiro ano de sócio todos 

pagam 5€ de jóia para ter acesso ao cartão, com exceção dos 

bebés até aos 3 anos. A partir dessa idade, no primeiro ano de 

associado, as crianças do ensino pré-escolar pagam a jóia mais 1€ 

anual; as crianças do 1° ciclo pagam a jóia mais de 2€ anuais; no 2° 

ciclo pagam a jóia mais 3€ anuais; no 3° ciclo, a jóia mais 4€ anuais 

e no Ensino Secundário pagam a jóia mais 5 € anuais. Os adultos 

pagam 5€ de jóia e 5€ de quota. Nos anos subsequentes, cada faixa 

etária paga o correspondente ao valor da quota, consoante o nível 

de ensino em que se encontre no último trimestre do ano civil. Os 

adultos que pagam 10€ anuais. Apelamos assim a todos os 

Searenses que se associem, honrando a freguesia, as suas gentes 

e as tradições. 

A Direção da Associação Recreativa  Sementes Anónimas 

 

Centro Educativo da Facha 

 

   Depois do estarmos desde o 

dia 16 de março em casa em 

confinamento, abrimos 

finalmente a nossa escola aos 

mais pequeninos. Aconteceu 

no dia da criança, 1 de junho. 

Na véspera, a Associação de 

Pais preparou uma linda 

recepção aos meninos do 

ensino pré-escolar, e embora 

a chuva tivesse estragado a 

decoração exterior, não conseguiu estragar o ânimo com que as 

crianças foram recebidas, com todas as cautelas e ordens emanadas 

pela Direção-Geral de Saúde e Ministério da Educação. Nesse mesmo 

dia, a ementa foi especialíssima e desde aí tem havido novidades. Os 

nossos meninos foram recebidos com todo o amor e carinho com que 

a escola os habituou durante todo o ano. São poucos, é verdade, mas 

são sempre bem vindos. Os cuidados de desinfeção são seguidos ao 

mínimo pormenor. Como já tinham sido feitas as plantações para a 

nossa cantina, e para não desperdiçar os nossos produtos biológicos, 

foi decidido que se ofereceriam, durante o período de confinamento, 

cabazes de produtos a instituições de solidariedade. Entretanto, 

nasceram uns lindos patinhos que se encontram no nosso lago, 

continuamos a tratar das nossas galinhas, dos pintainhos, da 

chocadeira, da nossa horta, da nossa estufa, a regar as nossas 

árvores, mas sobretudo a brincar muito. Por fim, tivemos uma 

pequena surpresa! Pequena porque é um pónei. As crianças que 

estão a frequentar o Centro Educativo neste período, já têm 

oportunidade de o ver e de interagir. O nosso novo amigo será muito 

bem tratado no nosso espaço maravilhoso. A Associação de Pais não 

olhou a meios para criar uma cerca, propositadamente, para receber o 

nosso novo inquilino. Esta é a última semana de aulas quer 

presencialmente, quer online. No início do próximo ano letivo, todos 

teremos oportunidade de interagir com o nosso novo amigo. Até lá, 

não se esqueçam que há regras muito específicas para entrar na 

escola. Desejamos a todos umas férias felizes, bem passadas e sem 

correr riscos para não agravar a pandemia. Os meninos do quarto ano 

que nos deixam para prosseguir com as suas vidas, serão convidados 

no início do próximo ano letivo 

para visitar o nosso pónei. Não 

tivemos oportunidade de lhes 

fazer uma festa e honrá-los 

pelo percurso que fizeram no 

Centro Educativo, mas as 

nossas portas estão sempre 

abertas, por isso voltem, voltem 

sempre que quiserem. 

Estaremos cá para vos receber 

com a maior das alegrias. 

Beijinhos e abraços virtuais a 

todos. 

 

 Prof. Natália Matos 
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        Uma prece 

 

                             Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

      
Coronavírus 

Pandemia Covid-19 
 

É um tema que não gostaria de 

abordar, mas é a realidade que se 

constata. 

Aproveito a oportunidade para falar sobre o Covid-19 e sobre 

a responsabilidade individual, que cabe a cada um de nós. 

Ficamos extasiados ante tão soberbo cenário, que 

simultaneamente nos veio atemorizar, pela calada e que 

ninguém poderia imaginar que pudesse acontecer. 

O que é certo, nos deixou, confinados e em meditativo 

recolhimento, grande momento de provação, mostrando à 

humanidade, que mediante esta crise se vê de que matéria 

somos feitos e nos dá a noção da nossa pequenez. 

No entanto, o vírus chegou e ninguém pode descortinar 

quando será descoberta a vacina para o eliminar. 

Vais ser difícil e duríssimo levantar a economia, o mundo 

daqui em diante terá que ser diferente, mais previdente e 

cauteloso. 

Só em Portugal no mês de abril o desemprego aumentou 

10%, continua em crescimento infelizmente e há mais de um 

milhão de trabalhadores a beneficiar do “lay-off”, uma medida 

que custa aos cofres do estado mil milhões de euros, segundo 

dados do ministro das finanças. 

O Turismo, por exemplo, registou uma quebra superior a 

50%. A maioria das empresas, fala-se em cerca de 90% 

fecharam e algumas dificilmente reabrirão. 

Em síntese: os números são muitos e não enganam ninguém 

e muitos outros sectores poderíamos acrescentar. 

No entanto, não devemos desanimar e entrar em pânico. 

Todos devemos colaborar em todos os aspetos, aceitar as 

propostas dos governantes, nomeadamente a Direção Geral 

da Saúde e dos nossos conterrâneos, ter as devidas 

precauções como estão a ser aconselhadas.  

Mantenham a vossa segurança e a dos outros. Cuidem-se! 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

Neste tempo tão difícil 

Que o Mundo está a passar 

Ó bendito São Sebastião, 

A todos nós vem ajudar 

  

Volvei os olhos à terra 

E atendei nosso clamor 

Contra a fome, peste e guerra 

Sede o nosso protector 

  
Na tua morada no céu 

Na terra em teu altar 

Roga a Jesus por nós 

Fazei este mal acabar 

  

São Sebastião bendito 

nós que rogamos a vós 

ajuda todo o povo português 

tende piedade de nós 

Vós sois nosso defensor 

Desta peste nos defendei 

Ó bendito São Sebastião, 

O mundo inteiro protegei 

  

Ó São Sebastião bendito, 

Que estás junto da Virgem Maria, 

Não deixes morrer os nossos idosos 

Livra-os desta epidemia 

  
Nós te pedimos humildemente, 

Ó bendito São Sebastião, 

Livrai-nos deste maldito vírus 

Tende de nós compaixão 

  

Ó bendito São Sebastião, 

Nós te pedimos mais uma vez 

Pelas crianças, jovens e adultos 

Protege o povo português 

Protegei os médicos e enfermeiros 

E todo o pessoal hospitalar 

Dai-lhes força e coragem 

Nunca os deixes desanimar 

  

Dá muita paz ao Mundo 

E saúde em abundância 

Livra-nos da fome e da guerra 

Nós em ti temos confiança 

  
Ó glorioso São Sebastião, 

Nós te pedimos com fervor 

Acaba com a fome no Mundo 

E dá saúde, paz e amor 

Com a tua bendita luz 

O mundo seja iluminado, 

Ó São Sebastião bendito, 

Pede a Jesus ressuscitado. 

No Jornal Echo do Lima, na sua edição nº89 (1867), 

encontramos referência à freguesia da Seara a propósito da 

extinção dos coutos e o pagamento dos quintos à Casa de 

Bragança.  

Do texto de João Chrysostomo Correa Guerreiro fica o excerto: 

 

“ Hoje que geralmente se proclama a necessidade de libertar a terra 

dos ónus que a sobrecarregam, no intuito de animar a agricultura; 

hoje que é um princípio incontroverso a igualdade, que deve haver na 

repartição dos encargos, estão-se praticando em duas freguesias 

deste concelho factos tão atentatórios deste princípios à sombra de 

um nome respeitável, factos, que acarretando a opressão e a ruína 

dos povos, tornam odioso o augusto chefe do estado, que não posso 

deixar de reclamar da imprensa, que advogando os bons principio, 

obste a que abuse talvez do nome do soberano. 

Eis o caso. A grande e populosa freguesia da Correlhã e sua vizinha 

da Seara formavam outrora um couto da Sereníssima Casa de 

Bragança, que nele exercia a jurisdição civil e crime, e dele recebia o 

quinto da produção da maior parte dos frutos produzidos nos terrenos  

compreendidos na demarcação que ainda hoje existe. 

Como alguns dos seus leitores ignoram a origem de tão pesados 

encargos, permita-me, sr. redactor, que remonte a essa ominosa 

fonte. 

Esses diferentes conquistadores que em remotos tempos assolaram 

este belo país, roubaram aos nossos maiores a liberdade e a 

propriedade das suas terras. 

As terras empolgadas pelos duros conquistadores, seus 

possuidores foram reduzidos a servos obrigados a cultivá-las em 

benefício dos seus senhores, que deles exigiam muitos outros 

serviços, e neles exerciam o mais despótico império. 

Uns eram obrigados a cultivá-las pagando ao senhorio o terço de 

todos os frutos, outros o quarto, outros o quinto, conforme a maior ou 

menor fertilidade. 

Tal é a origem do feudalismo e destes tão pesados e desiguais 

encargos. 

Com a fundação da nossa monarquia a servidão pessoal foi-se 

abolindo gradualmente, a propriedade das terras passou aos 

cultivadores, mas as pensões ficaram substituindo, e até foram 

agravadas em troco da liberdade.  

A antiga monarquia reconhecendo os vexames sofridos pelos povos 

sujeitos a este regime, em compensação lhes concedeu a isenção de 

outras obrigações, como do serviço militar e de outros encargos. 

                                                                                                   (…) 

CENTRO ESTUDOS  SEARA  


