
 

 

JORNAL DA SEARA  

 
PROPRIEDADE: JUNTA DE FREGUESIA DA SEARA 

MORADA: Largo José Maria da Cunha Cerqueira nº115  

SITE: www.freguesiadaseara.com  E-MAIL: junta@freguesiadaseara.com 

FACEBOOK: facebook.com /freguesiadaseara  

ANO IX/ EDIÇÃO 31 - JUNHO 2021 EDIÇÃO TRIMESTRAL  

E-MAIL: jornaldaseara@gmail.com 

COORDENADOR: Paulo Mimoso   

Distribuição gratuita  / 250 exemplares     SSN 2183-1653  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 Editorial 

Caros searenses, 

 

É com grande honra que me associo a esta 

edição nº 31 do Jornal da Seara, da mesma for-

ma que já me havia juntado a este importante 

meio de comunicação social local quando ele 

pela primeira vez viu a luz do dia, estávamos 

então em dezembro de 2013.  

  Na altura era um olá, hoje é mais uma espé-

cie de mensagem de despedida ao povo da Sea-

ra. Mas uma despedida alegre, com a sensação 

do dever cumprido, numa estreita e saudável 

colaboração com a Junta e com os habitantes 

desta freguesia, ao longo de todos estes anos 

em que nos esforçámos para melhorar, em con-

junto, a qualidade de vida das gentes da Seara. 

O crescimento da dinâmica cultural e social 

desta freguesia tem sido indubitável e este Jor-

nal da Seara tem sabido, ao longo deste perío-

do, traduzir o que de bom aqui vai acontecendo.  

 

 
 

Desde o seu surgimento que esta publicação 

mantém a sua periodicidade ininterrupta, sem 

quebras, o que espelha o alto grau de empe-

nho, de vontade e de organização da Junta de 

Freguesia e de todos os que colaboram neste 

importante espaço de informação, que é tam-

bém de formação, tal como toda a boa impren-

sa. 

  Os meus votos sinceros são para que o povo 

da Seara, que ficará para sempre no meu cora-

ção, continue na senda do progresso e do bem-

estar e que este seu Jornal persista em divulgar 

as suas aspirações e as suas obras, como o tem 

feito até aqui. 

A todos os habitantes da Seara, um abraço 

sentido do amigo 

  Victor Mendes 

  Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima 
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CORRELHÃ 
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 encarre-

gados de educação residentes na freguesia e que tenham o 

seu educando no 1º ciclo que durante o mês de julho po-

dem fazer a inscrição na Sede da Junta para obterem gratui-

tamente os mesmos.   

 

Visita da Engenheira Luísa Cordeiro, Diretora das 

Infraestruturas de Portugal à freguesia da Seara 

No passado dia 15 de junho de 2021, esteve presente na 

Seara, a Engenheira Luísa Cordeiro, Diretora das Infraestru-

turas de Portugal, que visitou a freguesia para, juntamente 

com o Executivo, verificar da conclusão das obras da requa-

lificação do Largo do Pinheiro Manso e da construção dos 

passeios na EN203 e 204.  

A Junta de Freguesia aproveitou a oportunidade para dar a 

conhecer a 2ª fase do projeto que assenta na continuidade 

dos passeios da freguesia desde o início da freguesia (lugar 

de Nabais) no sentido Vitorino das Donas-Seara até à Quin-

ta do Bom Gosto. 

Foi, também, analisado e estudado no local a requalifica-

ção da berma do lado direito da EN204 entre o Largo do 

Pinheiro Manso e o edifício da antiga Escola Primária. 

 

Junta de Freguesia da Seara presente em  reunião 

com a Câmara Municipal  sobre as Águas do Minho 

No mês de abril, o Executivo fez-se representar na reunião 

promovida pela Câmara Municipal de Ponte de Lima para 

discutir a questão dos problemas surgidos com a transição 

da gestão das águas para a empresa Águas do Minho. 

Foram colocadas ao Sr. Presidente da Câmara as preocu-

pações com a situação que surgiu e que colocou vários pro-

blemas aos limianos, tendo o mesmo garantido que iria 

exercer pressão junto da empresa para a mais célere reso-

lução da situação. 

 

Semana da Seara/2021 

8ª Edição 

 

Pelas razões óbvias, mais uma vez não vai ser possível 

promover a realização da Semana da Seara nos seus 

moldes habituais. No entanto, a exemplo da edição do 

ano passado, teremos uma versão compacta, mas não 

menos marcante, que terá a sua realização no dia 15 de 

agosto de 2021 com o seguinte programa: 

8h - Bênção da imagem em granito de S. Mamede, 

padroeiro da Seara seguida da celebração da 

eucaristia; 

10.15h - Inauguração das obras de requalificação do 

Largo do Pinheiro Manso, com a presença do 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Ponte de Lima e a sua vereação. 

 

Oferta de 140 livros à J.F. da Seara pela 

Fundação Francisco Manuel dos Santos  

 

A Junta de Freguesia da Seara, no 

prosseguimento da sua política de 

valorização da educação e cultura, 

solicitou à Fundação Francisco Manuel 

dos Santos a oferta do seu catálogo de 

obras editadas nos últimos anos, o que 

foi prontamente aceite pela instituição. 

A biblioteca da Junta de Freguesia, instalada no Espaço 

Memória, possui agora mais 140 títulos que consistem 

essencialmente em estudos e ensaios sobre temas da 

atualidade, tais como: saúde, economia, finanças, 

educação, religião, etnografia, geografia, política, etc… 

Como sempre, a biblioteca está disponível para 

consulta. 

A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre 

Soares dos Santos e família, para estudar os grandes 

problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da 

sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos 

Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na 

sociedade portuguesa: apesar da frequência com que no 

espaço público se discutem as mais variadas matérias, o 

debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado 

em opiniões subjetivas e perceções individuais do que 

em dados sólidos e investigações cuidadosas. 
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    Comunidade Local do Baldio da Seara 

 

 

 

 

Caros Searenses / Compartes desta Comunidade 

 

Na anterior edição deste nosso jornal foi descrito 

em resumo o trabalho efetuado no Baldio ao longo 

dos últimos quatro anos, período correspondente a 

um mandato dos Órgãos de Gestão. 

Terminado que foi esse mandato, nova lista se 

apresentou a eleição, cujo ato ocorreu no passado 

dia 25 de abril, com imediata  tomada de posse. 

Distribuíram-se  os membros pela seguinte ordem: 

 

MESA DA ASSEMBLEIA 

Presidente: - Paulo Jorge de Matos Mimoso 

Vice Presidente: - Óscar Coelho Rodrigues 

1º Secretário: - Carlos Alberto Rodrigues da Silva 

2º Secretário: - João Carlos Fernandes Ribeiro 

 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

Presidente: - Edgar António Lopes Lourenço 

Secretário: - Fernando Márcio Martins Lima 

Vogal: - Fernando Alves da Cunha 

Vogal: - Rui Manuel Mimoso Vieira Martins 

Vogal: - Amadeu Fernandes Araújo 

 

CONSELHO DIRETIVO 

Presidente: - António Manuel de Oliveira Santos 

Vice Presidente: - Manuel da Cruz Neiva 

Vogal: - Fernando Daniel Guerra Mansuido 

Vogal: - António de Jesus Martins Melo 

Vogal: - José Maria Cerqueira de Araújo 

 

Continuaremos a trabalhar com o  mesmo empe-

nho, com  a certeza da  colaboração das diversas 

entidades, nomeadamente Junta de Freguesia, As-

sociação Florestal do Lima, Instituto de Conserva-

ção da Natureza e das Florestas, bem como de 

todos os compartes da Comunidade Local do Bal-

dio da Seara. 

 

Com votos de  boas férias de verão,  

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

António Manuel de Oliveira Santos 

 

Email.: baldiosdaseara@gmail.com   

Facebook ( Baldio Seara ) 

Homenagem Póstuma a  

Armando Costa da Silva 
 

  Mais uma vez, a Seara foi surpreendida 

com a partida prematura de um searense 

distinto e querido por todos. Partiu o Sr. 

Armando! 

  O Jornal da Seara tem como objetivo 

principal registar os acontecimentos mais 

importantes que vão acontecendo na nossa 

freguesia e, em retrospetiva, facilmente percebemos que o Sr. 

Armando esteve presente e colaborou em muitos deles, o que à luz 

do Executivo o tornava um homem  orgulhosamente searense e 

sempre disponível para colaborar em tudo o que lhe fosse 

solicitado. Podemos recordar, a título de exemplo, as suas 

participações na Ronda da Páscoa, Semana da Seara, Passeio da 

Seara e  Cantar dos Reis onde punha em prática a sua grande 

paixão: a música. Muitos de nós 

passamos momentos únicos na sua 

companhia, ao som do cavaquinho, 

viola, piano, castanholas e acordeão. 

Era o verdadeiro homem dos sete 

instrumentos e onde estava era certa 

a animação e boa disposição. 

Lembramos também a sua colaboração nos dias do voluntariado, 

nos quais participou de forma altruísta e dedicada demonstrando o 

seu amor à terra que o viu nascer e que ele amava profundamente. 

Deixou-nos um grande searense que recordaremos sempre como 

um homem que deu o seu melhor pelos outros, deixando um belo 

exemplo para os seus filhos e netos. 

Com saudade, o Executivo da Junta de Freguesia da Seara,  

Filipe Lima, Paulo Mimoso e Fernando Cunha 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis:  

933234217/918361909  
Nabais—Seara 

Edifício da antiga Escola Primária 

 

No último ano e meio, foi possível, através do trabalho dos funcionários da Câmara Municipal de Ponte de Li-

ma, proceder a trabalhos de remodelação do edifício da antiga Escola Primária da Seara. 

A Escola Primária da Torre foi inaugurada no ano 1979 e curiosamente, passados 40 anos, sofreu obras subs-

tanciais que lhe conferem novas e melhores condições para o desenvolvimento da sua nova vida desde que 

fechou as suas portas para o ensino das nossas crianças. 

Como todos sabem, o edifício é hoje um espaço dedicado às coletividades e tem servido também para iniciati-

vas do Coro Paroquial, e assume-se, no mês de agosto, como o epicentro das iniciativas da Semana da Seara. 

Pelo exposto, é notório que este edifício continua bem vivo e depois de ter cumprido a sua função de escola 

das crianças searenses entre os anos 80, do séc. XX, e a primeira década do séc. XXI, continua a estar cheio 

de vida, que de certeza, e após esta fase negra das nossas vidas, voltará ao seu anterior dinamismo.  

Está pronta para voltar a receber os searenses.  

 antes 
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Café / Snack Bar  
GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara -  P.  Lima  

258751036  
 

depois 
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 
Topógrafo 

Associação Recreativa Sementes Anónimas 

 (Marchas da Seara)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Passou-se mais um ano, por esta altura já se tinham celebrado 

as festas dos Santos Populares, onde era só alegria e vida na 

rua. O recinto do nosso querido São Pedro já tinha estado cheio 

de multidão, todos podíamos conviver nas festas, era só alegria, 

música e diversão, a nossa Marcha já tinha saído à rua cheia de 

cor, alegria, e união… mas desde que a pandemia chegou tudo 

mudou, vimo-nos privados da nossa liberdade e de fazer aquilo 

que mais gostamos. 

Infelizmente, derivado às medidas/consequências da pande-

mia, a  nossa Marcha não saiu à rua, mas como Associação con-

tinuamos a trabalhar, realizámos a Assembleia Geral, continu-

amos com a angariação de sócios, e como não queremos, nem 

vamos deixar cair no esquecimento as nossas tradições, algo que 

é tão nosso, e o que nos move, e como forma de mantermos a 

tradição, e celebrar a nossa Marcha, a Festa de São Pedro, e 

restantes festas populares, no início do mês de Junho, decorá-

mos a fachada, e convidámos toda a população para o içar de 

bandeira na nossa Sede, respeitando todas as medidas impostas 

pela DGS. 

Acreditamos que para o ano vamos voltar em força, que a nos-

sa Marcha vai sair à rua, e que todos juntos possamos fazer a 

festa e voltar a conviver. 

 
  A Direção da Associação Sementes Anónimas 

Searense Francisco Santos no Campeonato da 

Europa de Velocidade de Juniores e Sub-23 

 

  

 

 

 

 

 

 

O Francisco é o 2º do lado esquerdo 

Decorreu entre 24 e 27 de junho, na localidade pola-

ca de Poznan, o Campeonato da Europa de Juniores e 
Sub23 de canoagem, com a participação de 5 atletas 
do Clube Náutico de Ponte de Lima, Beatriz Lamas, 
Beatriz Fernandes, Bruno Brasileiro, Francisco Santos 
e João Pereira.         
   Os jovens limianos deram muito boa conta de si, 
conseguindo o acesso a várias finais A. 
A atleta júnior, Beatriz Fernandes, teve o mérito de 
atingir duas finais A, sendo quinta classificada em C1 
200 metros e sétima em C1 500. Já Beatriz Lamas, 
que fez dupla com a atleta Inês Penetra, do Gemeses, 
foi nona classificada na final A de C2 Sub23 feminino, 
enquanto em C2 200 não foram além de um quarto 
lugar na semifinal, ficando muito perto do acesso à 
final. 
  O atleta searense de Sub 23, Francisco Santos, foi 
segundo na final B de K1 200 metros, enquanto, inte-
grando o K4 Sub 23, foi sétimo na semifinal, barco on-
de também remou o seu colega de clube, João Perei-
ra. 
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As cegonhas da Seara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cegonhas, são aves que tiram as sementes da terra 

quando semeadas, fazem os seus ninhos em sítios 

inconvenientes, como em chaminés, postes, telhados... 

São aves que arranham os céus com voo silenciosos. 

Mas se as virmos noutro ângulo, elas são maravilhosas e 

podem fazer coisas impressionantes... As crias eclodem 

na primavera, quando as flores florescem nas searas. 

Quando a rega natural vinda das nuvens fofas vem, a 

mãe abriga os seus filhos nas suas grandes asas, pois o 

seu peso é de três quilogramas e mais de metade é o 

amor que tem por eles. A sua penugem preta e branca 

tão bela, mas se deixem enganar com as fotografias e 

filmes de antigamente. Quando as cegonhas emigram 

não deixam as suas raízes para trás, voltam ao mesmo 

ninho mesmo que o inverno o tivesse destruído, 

reconstruindo-o. Graças, à nossa educação ambiental 

têm existido cada vez mais aves desta espécie. Para mim 

as cegonhas são animais lindos e majestosos. E para 

vocês? Observem, atentamente, os seus voos e o carinho 

que têm com a construção da sua família. Quem gosta 

fica. Quem gosta constrói. Quem gosta volta. Que belas 

lições de Vida que as cegonhas nos dão!!!  

 

   Bernardo Ximenes Henriques 
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Santos Populares 

 

 

                                                           

        Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

Lembrar o casal João 

Pinto e Rosa Sousa com 

Saudade e Reconhecimento

   

   

Nunca será de mais relembrar o casal, João Alves 

Pinto e Rosa dos Prazeres Sousa no primeiro 

aniversário da sua morte. 

A Junta e Assembleia de Freguesia, na data do 

falecimento, não deixaram passar despercebido 

esse acontecimento. 

Aprovando por unanimidade um voto de pesar, 

pelos serviços relevantes que prestou à freguesia, 

demonstrando assim quanto o estimavam e a 

admiração que nutriam nomeadamente pelo João 

Pinto, que também fez parte de secretário da junta 

1976-1982 e membro assembleia de freguesia 1982

-1985 no mandato de Aventino Gomes, e 

Presidente da Assembleia de Freguesia, em 

mandatos do José Mimoso. 

Quanto à sua esposa, foi uma mulher simples, 

mas também muito considerada pela educação que 

possuía e que tão bem administrou aos seus filhos. 

Ainda hoje quem convive com os filhos, verifica 

que são um modelo de quem recebeu uma 

educação exemplar. 

Pessoas simples, humildes, respeitadoras, mas 

sempre alegres com o pouco que possuíam, fruto 

do seu trabalho, que faziam dia a dia. 

Eu como amigo de infância não podia deixar 

passar este primeiro aniversário, sem manifestar o 

meu apreço por este casal que foi um modelo de 

vida e que todos devemos imitar. 

Vários trabalhos executados pelo João Pinto e os 

filhos que ainda hoje posso admirar e ainda o 

carinho com que tratava os filhos, que devem sentir 

orgulho dos pais que tiveram. 

A Seara ficou mais pobre com o seu 

desaparecimento, mas rica pelo legado que nos 

deixaram e por essa razão merecem que a sua 

memória jamais seja esquecida. 

 

   O Amigo Leonardo 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

S. João que belo Santo 

E S. Pedro lá no altar 

E o amigo Santo António 

Aos peixinhos foi pregar 

Colocavam essas coisas 

Em sítios tão janotas 

O povo quando as via 

Que verdadeiras risotas 

S. Pedro era pescador 

Andava sobre as ondas do mar 

Na sua bela barquinha 

Para os peixinhos pescar 

  

Nos Santinhos Populares 

Há sempre brincadeira 

Mandando balões para o ar 

Ou saltar à fogueira 

  

Jesus tinha o seu primo 

Que era S. João 

Um belo dia o baptizou 

Nas águas do rio Jordão 

  

Quis Jesus um dia 

A S. Pedro dar as chaves do céu 

Ele era tão amigo dele 

Que de peixes a barquinha lhe encheu 

Ó meu rico Santo António 

Toma lá este manjerico 

O que as raparigas querem 

É um lindo namorico 

  

S. João tão castiço 

Sempre andava com o seu cordeiro 

Vestido tão elegante 

Era muito namoradeiro 

  

S. João era maroto 

As moças gostava de ver 

Para estar no meio delas 

À fonte ia beber 

  

Santo António era fradinho 

Adorado pelo mundo inteiro 

Com o menino Jesus ao colo 

Esse é o santo casamenteiro 

  

S. Pedro, o apóstolo preferido 

Devia de ser um gajo porreiro 

Com aquelas barbinhas tão fofas 

Agora do céu é porteiro 

  

Na noite de Santo António 

Que noite de festejar 

O povo está tão feliz 

A ver as marchas a passar 

Nos santinhos populares 

É tempo das orvalhadas 

De cheirar os manjericos 

E de levar as marteladas 

  

Naquela noite iluminada 

Que é a noite de S. João 

O povo a olhar para o céu 

Porque lá vai mais um balão 

Com o alho porro na mão 

Seja até de madrugada 

Com aquele cheirinho tão bom 

Da bela sardinha assada 

  

Aí vem S. Pedro 

Há tanta alegria no ar 

Para ver a nossa marcha 

Todos contentes a desfilar 

As raparigas da minha aldeia 

No S. João de madrugada 

Juntavam-se para ir à fonte 

E vinham de cabeça lavada 

  

Eles são os três tão famosos 

Por esse mundo fora 

Estes Santinhos Populares 

Toda a gente os adora 

Os rapazes, esses eram traquinas 

Toda a noite a fazer maroteira 

Mudavam as coisas dos lugares 

Depois, que grande trabalheira 

Tudo isto é tão bom 

Para o povo animar 

Que os três lá no céu 

Estejam por nós a olhar 


