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 Editorial 

Tempos que desejamos não voltem!... 

 

Dando anuência a um honroso convite formulado 

pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Seara 

(terra de meu nascimento) no sentido de prestar a 

minha humilde colaboração em jeito de artigo de fun-

do nas páginas deste periódico, entendi que o deveria 

fazer não só pelo facto da minha naturalidade, como 

também pelo exercício cívico de cidadania, deixar, 

ainda que de forma sucinta, o registo de alguns por-

menores de vivências que, naturalmente, suscitarão 

curiosidade para alguns e a outros avivarão memó-

rias. 

Nasci após o armistício que pôs fim à Segunda 

Guerra Mundial, tempos difíceis, portanto, nos ator-

mentaram durante muitos anos, a juntar aos que já 

vinham de trás, em que os teres e haveres eram es-

cassos. As habitações eram desprovidas de água, e 

eletricidade. No caso da água, minha mãe mandava-

me ir à fonte do Ramos (no caminho para a Senhora 

da Boa Morte) cujo líquido jorrava, de forma contínua, 

por um cano em pedra para um reservatório que fazia 

de lavadouro público e, como alternativa, caso desse 

mais jeito, ir à fonte da Seara, esta com nascente à 

vista que se acumulava de forma a podermos encher 

o cântaro com facilidade e, uns metros mais à frente, 

encrustada no muro da propriedade da «Senhora do 

Porto» (como era conhecida) havia uma saída de 

água devidamente entubada, que também possibilita-

va a serventia ao público. As referidas fontes eram 

providas de represas de certa dimensão para rega. O  

 

 

modo de transporte do precioso líquido era feito à 

cabeça, protegida por rodilhas, em púcaros ou cânta-

ros de barro preto, as mais das vezes cravados com 

«breu» a tapar os buracos existentes pelo seu uso. 

 A alimentação era pobre, baseando-se no «caldo de 

farinha com couve-galega e, de quando em vez, 

acrescentada de alguns feijões e, com muita sorte, 

uma ou duas batatas e, com mais sorte ainda, um 

pedaço de toucinho para lhe dar gosto. Pela manhã e 

ao fim do dia contentávamo-nos com uma malga de 

cevada acompanhada por minúsculos bocados de 

broa. No Natal, aí sim, havia, além das tradicionais 

batatas com bacalhau (do mais baratinho) acompa-

nhadas de um fio de azeite, bem moderado. O Meni-

no-Jesus só nos trazia as chamadas prendas do sa-

patinho à meia-noite ou no dia seguinte, as quais con-

sistiam (e que sorte!) em meia dúzia de figos e nozes. 

Brinquedos, nem pensar! De resto, durante os outros 

dias do ano, carne ou frango, só em casos muito es-

peciais. As sardinhas, acompanhadas de pão de mi-

lho, eram racionadas de forma a todos «provarem» 

um pouco. Havia ainda as azeitonas curtidas acompa-

nhadas dos tremoços que nas festas e feiras eram 

mais vistos e apreciados. Malgas e pratos eram pou-

cos, e os existentes eram cravejados com uma espé-

cie de agrafos para terem serventia por mais tempo. 

(Continua na página seguinte) 

Alberto do Vale Loureiro 
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antes depois 

 

(continuação do Editorial) 

As habitações eram, em grande parte, térreas, sem condi-

ções mínimas de conforto e higiene, e as que tinham andar 

superior suportavam o cheiro dos excrementos dos animais 

que por baixo coabitavam. Quanto à subsistência, uma das 

formas de sobreviver, consistia nas idas ao monte dos bal-

dios juntar caruma que, em feixes bem acondicionados, era 

vendida aos padeiros para aquecimento do forno para o fa-

brico do pão. Os pinheiros também eram «aparados», espe-

cialmente os galhos mais baixos, com varas dimensionadas 

à função, providas na haste com as respetivas foices, bem 

afiadas e seguras que, depois de feito o corte, os ramos 

eram transportados em feixes, à cabeça, para uso próprio ou 

para venda, calcorreando caminhos irregulares cobertos com 

pedras a esmo (algumas de grande porte) marcadas pelo 

rodado dos carros de bois. Pelos mesmos se andava descal-

ço, ou de chancas (tamancos). Lembro-me, perfeitamente, 

que, em dias de feira, toda a gente percorria a estrada da 

Seara a Ponte de Lima de pés descalços mas, de precau-

ção, levavam no balaio umas socas ou um calçado conheci-

do por «tabuinhas» que, ao entrar na vila enfiavam nos pés, 

pois era proibido, por lei do Estado Novo, que punia com 

multa de dois escudos e cinquenta centavos quem ousasse 

andar pelas ruas sem o dito calçado. Antes da imposição 

desta insensível e farsante lei, tinha eu catorze anos e, es-

tando a aprender a arte de tipógrafo numa oficina situada em 

frente ao Teatro Diogo Bernardes, sempre que o meu mestre 

me ordenava para ir a algum lado, lá ia eu, descalço, em 

correria, para disfarçar o frio, segurando um pau com as du-

as mãos, fazendo de conta que era um meio de transporte! 

Um dia, ao chegar à Câmara Municipal, um funcionário, ao 

ver-me encostar o pau por detrás de uma das portas da sec-

ção de contabilidade, perguntou-me: «Parece que vais bater 

em alguém, rapaz!... 

Aceitem um abraço os amigos leitores e aquilatem as dife-

renças de ontem e de hoje, com bons caminhos, dotados de 

iluminação pública, habitações com água canalizada e com 

os requisitos essenciais de higiene e conforto, do bem urba-

nizado centro cívico da freguesia, não esquecendo as asso-

ciações cívicas e o comércio diferenciado que tanto têm va-

lorizado a «nossa» Seara.  

É caso para dizer: NUNCA ESTIVEMOS TÃO BEM! 

Alberto do Vale Loureiro 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 
 

 
 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2022 

 

Para o ano de 2022, a Junta de Freguesia em Assembleia 

de Freguesia aprovou e traçou como prioridades as seguin-

tes ações, das quais parte das mesmas, constam no Plano 

Plurianual de Investimentos, e que se resumem nas seguin-

tes áreas: 

 

APOIO SOCIAL, DESPORTO, RECREIO,  

LAZER, EDUCAÇÃO E CULTURA  

• Oferta dos manuais de apoio do 1º ao 4º ano a todos 

os alunos residentes na Freguesia da Seara; 

• Transporte escolar gratuito para todos os alunos do 

infantário e do 1º ciclo que sejam residentes na Freguesia 

da Seara e que frequentem o Centro Educativo da Facha; 

• Pagamento total da praia às crianças do infantário resi-

dentes na Freguesia da Seara e que frequentam o Centro 

Educativo da Facha; 

• Apoio aos alunos da Seara que participem no Clube 

Europeu da Escola E.B. 2, 3 da Correlhã; 

• Apoio no preenchimento gratuito do IRS; 

• Isenção da taxa de manutenção e conservação do ce-

mitério; 

• Realização do IX Passeio convívio anual da Freguesia 

da Seara; 

• Apoio na organização da IX Semana da Seara; 

Dinamização do Espaço Memória, Jornal da Seara, Centro 

de Estudos da Seara, site e facebook da freguesia. 

 

REDE VIÁRIA/OBRAS E INFRESTRUTURAS 

• Rede viária – beneficiação da Rua das Bouças e da 

Casa Grande. 

• Beneficiação da berma do lado direito da Estrada Naci-

onal 204 desde o Largo do Pinheiro Manso até à Rua de 

Pereiros; 

• Apoiar na Beneficiação do espaço exterior à Capela de 

Nossa Senhora do Desterro em colaboração com a Comu-

nidade Paroquial; 

Iluminação Publica - Reforço da rede de iluminação na 

Travessa do Outeiro e na Rua do Recantinho. 
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Folclore de Inverno na Seara 

10 de abril de 2022 
 

 

 

 

 

A Junta de freguesia informa os searenses sobre a realiza-

ção do Evento: “Folclore de Inverno nas Freguesias” promo-

vido pela Câmara Municipal de Ponte de Lima. Na nossa 

freguesia, este evento terá lugar no dia 10 de abril de 2022, 

pelas 15 horas, no Largo do Pinheiro Manso com a partici-

pação dos seguintes grupos: 

Grupo Folclórico Santa Marta de Serdedelo 

Grupo Folclórico da Casa do Povo de Poiares 

Rancho Folclórico da Ribeira 

Grupo Recreativo Danças e Cantares de Ponte de Lima 

Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra 

Mais se informa que o evento será aberto a toda a comuni-
dade. 

 

Agenda 
 

1ª Assembleia de Freguesia  

(10 de abril)  

No próximo dia 10 de abril, realizar-se-á a reunião ordiná-

ria da Assembleia de Freguesia que terá os seguintes pon-

tos:  

- Aprovação das contas do ano de 2021;  

- Apresentação do trabalho desenvolvido nos últimos me-

ses pela Junta de Freguesia. 

 - Intervenção do público.  

Compasso Pascal na Junta de Freguesia 

 (17 de abril)  

No próximo dia 17 de Abril, dia de Páscoa e, cumprindo a 

tradição, pelas 14.30h, o Edifício da Junta de Freguesia da 

Seara estará aberto para receber o Compasso Pascal. As-

sim, estão todos convidados a comparecer.  

Preenchimento Gratuito do IRS  

(23 e 30 de abril) 

 A Junta de Freguesia informa que no próximo mês de 

abril haverá de novo a título gratuito para população da Se-

ara o preenchimento do modelo de IRS. Sendo assim, po-

dem fazer o vosso IRS no edifício da Sede da Junta de Fre-

guesia numa das seguintes datas: 23 e 30 abril – das 9h às 

12.30h 

 2ª Assembleia de Freguesia  

(26 de junho) 

 Voltamos a relembrar que todas as assembleias de fre-

guesia são abertas ao público. Pode e deve participar.  
 

Festas de S. Pedro da Seara  

(1, 2 e 3 de julho 2022)  
 

Passeio da Freguesia da Seara  

(16 Julho)  

Como nos anos anteriores o passeio realiza-se para toda a 

população da freguesia.  

As inscrições deverão ser feitas no mês de junho, logo que 

o cartaz seja publicitado.  
 

IX Semana da Seara  

(12 a 17 agosto)  

A Junta de Freguesia da Seara informa que decorre este 

ano a 9ª edição da Semana da Seara. Esta semana procu-

rará, novamente, de forma responsável, reunir todos os 

emigrantes, familiares, amigos e a população da Seara em 

várias atividades. O cartaz definitivo será apresentado e 

divulgado na próxima edição do jornal.   

BUPi, Balcão Único do Prédio 

 

A Junta de Freguesia marcou presença numa sessão de 

esclarecimento levada a cabo pelo município de Ponte de 

Lima sobre o novo serviço do Estado, o BUPi, Balcão Único 

do Prédio.  

Nesta sessão, Vasco Ferraz, Presidente da Câmara Muni-

cipal, referiu que o BUPi é um programa financiado pelo Es-

tado para todas as Câmaras que estejam dispostas as fazer 

e que o que se pretende é ficar com um cadastro daquilo 

que é propriedade rústica do concelho. 

A sessão contou ainda com a presença de uma represen-

tante da empresa contratada para o serviço que frisou que o 

programa tem como objetivo conhecer os limites de cada 

terreno e os seus proprietários. Referiu ainda que o trabalho 

visa demonstrar a todas as pessoas a importância da legali-

zação dos seus prédios e do registo voluntário por parte dos 

cidadãos dos prédios e terrenos dos quais são proprietários 

e que este é um projeto que envolve vários atores, desde 

câmaras municipais, autoridade tributária, instituto dos re-

gistos e notariado. O registo pode ser feito através de uma 

plataforma online, seguindo os passos indicados, ou através 

do balcão de atendimento presencial com a necessidade de 

as pessoas saberem localizar as suas localidades no mapa.  

A representante da empresa responsável afirmou que o 

planeamento envolverá as 39 freguesias do Município e 

iniciará com 4 balcões, um fixo e três móveis que vão per-

correr todo o concelho. As datas de atendimento na Junta 

de Freguesia da Seara serão divulgadas oportunamen-

te. No caso de se dirigirem a um balcão presencial, os pro-

prietários devem ter consigo o cartão de cidadão e as escri-

turas de compra e venda, ou algo que indique a titularidade. 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis:  

933234217/918361909  
Nabais—Seara 

 

 

 

Seara tem Balcão SNS 

 

A Junta de Freguesia informa a população da Seara que a 

freguesia aderiu ao Balcão SNS 24, através do qual é possí-

vel aceder a um conjunto de serviços pelos meios digitais. 

Os searenses podem agora renovar as suas receitas de 

medicamentos, realizar teleconsultas (mediante disponibili-

dade do Centro de Saúde), obter certificados digitais Covid 

19, ou atualizar dados no Registo Nacional de Utentes. 

A instalação do balcão SNS 24 na freguesia da Seara, fru-

to da parceria entre a ARS Norte e a ULSAM – Unidade Lo-

cal de Saúde do Alto Minho tem como objetivo facilitar o 

acesso dos cidadãos aos vários serviços digitais do SNS de 

forma rápida e segura, evitando assim a deslocação ao 

Centro de Saúde para resolver estas questões. 

O Balcão SNS 24 já está a funcionar em pleno no Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, todos os domingos das 9h às 

12.30h, bem como em qualquer outro dia da semana desde 

que previamente agendado. Os utentes que pretendam utili-

zar este serviço devem fazer-se acompanhar do seu cartão 

de cidadão. 

Reunião com o Presidente da Câmara Munici-

pal de Ponte de Lima, Eng.º Vasco Ferraz 

O Presidente da Junta de Freguesia, Filipe Lima, reuniu 

com o Sr. Presidente do Município Eng. Vasco Ferraz, no 

dia 4 de janeiro de 2022. Nesta reunião de trabalho foram 

analisados os vários projetos que a Junta de Freguesia pre-

tende concretizar neste mandato de 2021-2025. Foi uma 

reunião construtiva, verificando-se uma total abertura e 

apoio por parte do Exmo. Presidente do Município para a 

concretização desses objetivos. 

 
Alargamento da Rua de Bouças 

 

 

A Junta de freguesia informa que procedeu à benefi-

ciação da Rua de Bouças. Esta obra era um dos ansei-

os dos moradores desta rua e também um dos objeti-

vos da Junta de Freguesia. Foi possível passar de uma 

rua de 2,80 metros para uma largura de 5 metros, per-

mitindo agora a passagem facilitada de viaturas de 

emergência. Após conversações com a proprietária do 

terreno, Sra. Eugénia, foi efetuado o alargamento da 

rua. A Junta de Freguesia agradece à proprietária a 

cedência gratuita do terreno que foi objeto do alarga-

mento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antes 

depois 

antes 

depois 
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Café / Snack Bar  
GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara -  P.  Lima  

258751036  
 

Beneficiação do Largo Pinheiro Manso  

 

A Junta de freguesia informa que se deu por concluído o em-

belezamento do Largo do Pinheiro Manso com o adorno do 

talude junto ao Parque Infantil. De salientar que a Junta de Fre-

guesia recuperou uma pedra que antigamente existia junto do 

antigo Pinheiro Manso e que contém a seguinte inscrição: 

“árvore de interesse público 25-1-1943”.  

Colocação de corrimão no  

escadório de acesso à Igreja Paroquial  
 

 

 

 

 

 

Com o intuito da facilitar o acesso à Igreja Paroquial e conce-

der maior segurança, a Junta de Freguesia promoveu, em arti-

culação com o Senhor Padre Paulo Gomes, a colocação de cor-

rimões no escadório de acesso à Igreja Paroquial da Seara. 

     

 

 

Monografia da Seara 

Em seguimento do objetivo preconizado a propósito 

dos fundos obtidos com a realização da Semana da Sea-

ra, que este ano cumprirá a sua 9º edição, cumpre-nos 

informar que está praticamente terminada a Monografia 

da Seara (Livro sobre a história da Seara). 

Esta obra, que pretende devolver, de forma factual, à 

comunidade searense a sua história de 800 anos de 

existência, carece ainda do contributo final de todos vós. 

Na verdade, o que se pretende é que aqueles, que ainda 

não o tenham feito, visitem de novo os seus álbuns foto-

gráficos e neles descubram fotos antigas de interesse 

coletivo, isto é, que sejam o reflexo das vivências dos 

searenses aos longos dos tempos. Estamos certos que 

ainda existem verdadeiros tesouros fotográficos escondi-

dos e que seria uma pena eles não constarem do livro 

que retratará a história da Seara e das suas gentes, ao 

longo dos séculos. Para melhor orientação daquilo que 

procuramos, deixamos algumas das fotos antigas e do-

cumentos que interessam: 

- Festas religiosas (S. Mamede, Sª dos Desterro, Pás-

coa, casamentos, primeiras comunhões, comunhões so-

lenes, procissões, cortejos, etc.) 

- Escola primária 

- Largo do Pinheiro Manso (Pinheiro Manso) 

- Feiras Novas 

- Festas de S. Pedro 

- Atletismo da ADCSeara 

- Marchas Populares da Seara (meia de cima e meia de 

baixo) 

- Emigração (fotos, passaportes ou outros documentos 

similares) 

- Serviço militar (anterior a 1960) 

- Atividades agrícolas (espadeladas, malhadas, lavra-

das e outras) 

- Romarias (Sª da Boa Morte, S. João de Arga, Sª da 

Saúde, etc.) 

 

Agradecemos que nos contactem, no caso, de terem as 

fotos e documentos referidos.  

Telemóvel: 966519385 (Paulo Mimoso) 

CENTRO ESTUDOS  SEARA 
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 
Topógrafo 

50º Aniversário Garagem Alberto  

 

 

 

 

 

A Garagem Alberto celebrou, no passado dia 8 de de-

zembro de 2021, os seus 50 anos. A funcionar desde 

1971, foi fundada por Alberto Varajão Fernandes que, 

após alguns anos a trabalhar na área, abriu o seu próprio 

estabelecimento de venda e manutenção de bicicletas, 

motorizadas e máquinas agrícolas. Após alguns anos de 

atividade construiu de raiz o edifício onde viria a abrir 

novas oficina e loja de venda. Em 2000, dá-se um novo 

passo no desenvolvimento da empresa com abertura de 

uma nova loja de venda no local onde atualmente funcio-

na. Este trabalho e dedicação já conta com três gerações 

da família: o pai, Alberto Varajão Fernandes, o filho, An-

tónio Alberto Fernandes e agora, o neto José Alberto 

Fernandes. 

Aquando das celebrações do seu quinquagésimo ani-

versário, os seus proprietários, António Fernandes e 

Sandra Mimoso, deixaram um profundo agradecimento a 

todos aqueles que fizeram parte da vida da Garagem 

Alberto. 

A Junta de Freguesia vem, por este meio, felicitar a Ga-

ragem Alberto por este aniversário especial, e agradecer 

por todo o seu contributo para a freguesia. 

 

 

Um searense na Missão Ucrânia 
A nossa “pequena” aventura, come-

çou de uma pergunta, “pessoal, se eu 
arranjar uma carrinha. Vamos até à 
fronteira da Ucrânia tentar dar uma 
ajuda?”. De imediato, respondemos 
logo que sim, e a partir desse momen-
to começou a preparação da viagem. 

A ideia inicial passava por levar ape-
nas uma carrinha, mas no decorrer da 
semana conseguimos arranjar não só uma, mas duas carrinhas. To-
dos os preparativos começaram numa segunda feira e a viagem esta-
va marcada para a sexta da mesma semana. Através das redes soci-
ais, informamos as pessoas que iríamos realizar esta viagem, pedin-
do assim a ajuda de todos. As ajudas seriam não só na recolha de 
bens, assim como ajuda monetária para as despesas da viagem.  

Foi incrível, como no espaço de poucos dias, conseguimos encher 
duas carrinhas de bens, desde comida, roupa, medicamentos, tudo o 
que de certa forma as pessoas que lá se encontram precisam. Tam-
bém foram muitas as pessoas que nos ajudaram a nível monetário, o 
que era fundamental para a realização da viagem. Aqui fica o nosso 
agradecimento a todos que nos ajudaram, pois de certa forma tam-
bém participaram nesta ação de solidariedade. 

A partida deu-se na sexta as 20h. Nas primeiras 24 horas pratica-
mente não paramos, fazendo apenas as trocas de condutor e as pa-
ragens para café e ir à casa de banho. Conseguimos assim, chegar à 
Alemanha no sábado por volta das 21h. Descansamos cerca de 4 
horas e seguimos para a Polónia.  

Na chegada à Polónia, a primeira paragem seria a descarga de to-
dos os bens, bens estes que seguiram diretos para a Ucrânia. Conse-
guimos chegar até estas pessoas, através de um contacto que estava 
num centro de refugiados em Varsóvia, que nos ia orientando durante 
toda a viagem.  

Esta pessoa que lá se encontrava, foi a responsável por toda o pro-
cesso daquele que seria o grande desafio da viagem. Seguia-se as-
sim a recolha de refugiados que iriam para Portugal.  

Durante a tarde de domingo, andamos por vários pontos da cidade 
a recolher as diferentes famílias que iriam viajar connosco. No total 
seriam 14 refugiados entre os quais 5 crianças, 4 adolescentes, 3 
mulheres de meia idade e 2 idosos.  

A viagem para Portugal, já não foi tão rápida assim, pois a nossa 
energia já não era a mesma e também era necessário efetuar mais 
paragens para que as pessoas pudessem descansar. Esse descanso 
chegou com a nossa chegada à Alemanha onde nos hospedamos 
num hotel para poder dormir e na manhã de segunda enfrentar os 
quilómetros que faltavam. A chegada deu-se na terça feira ao final do 
dia em Viana do Castelo, onde já nos esperavam os familiares das 
pessoas que trazíamos. 

Esse foi sem dúvida o melhor momento, a chegada, porque senti-
mos uma grande alegria e percebemos que tínhamos feito uma gran-
de ação. Todo o cansaço que tínhamos no corpo foi compensado 
pelos abraços e sorrisos que presenciámos. 

Esta foi sem dúvida uma grande aventura de que nos orgulhamos 
os quatro. Foram 60 horas de viagem, muitos quilómetros percorridos 
e trazíamos connosco 14 pessoas que não falavam nada português, 
e só uma delas dizia umas palavras em inglês. Durante toda a viagem 
de regresso, a comunicação era feita através do tradutor do telemó-
vel.  

Quero aqui deixar mais uma vez o agradecimento a todos que de 
certa forma ajudaram e em especial à Junta de Freguesia da Seara 
que se disponibilizou para pagar um depósito de uma das carrinhas. 
Dos quatro, o nosso obrigado!          José Pedro Caldas 
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Comunidade Local do Baldio da Seara 
 

Caros Searenses / compartes desta Comunidade, 

 No passado dia 19 

de fevereiro, e em 

seguimento do pro-

jeto de reflorestação 

da área de floresta do 

Baldio da Seara, os 

membros dos Órgãos 

Sociais da Comunida-

de Local do Baldio da 

Seara procederam à 

vedação do terrenos onde foram plantadas as árvores em 

2021. 

Esta iniciativa teve em vista a proteção dos pinheiros e ou-

tras árvores dos animais que vagueiam pelo monte da Nó e 

redondezas.  

Deixamos o convite a todos os compartes para visitarem a 

área plantada porque pertence a todos nós e esperamos 

que seja o nosso testemunho para as gerações futuras. 

O Presidente do Conselho Diretivo 

António Manuel de Oliveira Santos 

Associação Sementes Anónimas  
Marchas da Seara 

 
Passaram-se três anos desde a última vez que a nossa 

Marcha saiu à rua. Acabamos um ano fantástico e, começá-

mos a pensar logo nos planos da Marcha seguinte. Já com 

os trabalhos em andamento vimo-nos no início de uma pan-

demia que nos privou de muita coisa, da nossa liberdade, 

dos convívios, das festas. Foram dois anos tristes em que 

nos vimos impedidos de fazer aquilo que mais nos move, e 

aquilo que nos dá mais alegria, mas não parámos, continuá-

mos presentes, ativos e unidos, esperando e acreditando 

que melhores dias iam chegar. Nunca quisemos, não quere-

mos, nem vamos deixar cair no esquecimento as nossas 

tradições, que são tão nossas e, principalmente o que mais 

nos move, o amor à Marcha, à freguesia e a todos os sea-

renses.  

E agora com o acalmar da pandemia, e com o alívio das 

restrições, acreditamos que é o momento de voltarmos em 

força. É agora que nossa Marcha vai sair à rua, e que todos 

juntos vamos fazer a festa e voltar a conviver. 

Por isso, queremos informar que as inscrições para as 

Marchas Populares da Seara estão abertas. Convidamos 

toda a população e todos os interessados a fazerem parte 

dela, a Marcha é de todos, e para todos, e só assim faz sen-

tido, por isso traga um amigo e venha fazer a festa connos-

co. Contamos com a vossa presença 

 

     A Associação Sementes Anónimas  

Mais um sucesso desportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 19 e 20 de março de 2022, decorreram, em 

Pombal,  os Campeonatos Nacionais de Atletismo em pis-

ta coberta. 

A searense, Fátima Dantas, conquistou 3 títulos de 

campeã nacional na categoria F55, nas seguintes distân-

cia: 800, 1500 e 3000 metros. 

Mais uma vez, felicitamos a Fátima Dantas pelas suas 

conquistas desportivas. 
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   A oliveira 
 

 

                                   

 Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

  

     Páscoa 

 

 

Cristo Ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! 

Mais uma vez vou abordar um tema tão querido do 

agrado de todos os cristãos. 

A Páscoa é efetivamente a festa de excelência, o 

maior acontecimento da nossa fé e da nossa salvação, 

pois se acreditamos ressuscitaremos como Cristo 

ressuscitou. 

Por essa razão nunca é demais falar e comemorar 

esta solenidade. Ainda bem que a tradicional visita 

pascal principalmente no Minho, suspensa desde 2020, 

devido à pandemia covid-19, segundo as novas 

orientações da conferência episcopal portuguesa, pode 

ser retomada, com as devidas precauções, deve omitir-

se o beijo na cruz substituindo-o pela genuflexão ou 

inclinação sobre a cruz, em sinal de respeito, 

veneração e saudação. 

Aconselha-se, no entanto, o uso da máscara não só 

os elementos do compasso como todos, principalmente 

onde haja mais pessoas, minimizar os ajuntamentos, 

porque se assim procedermos estaremos a protegermo

-nos a nós e aos outros, ficando todos a ganhar. 

Também os beijos e abraços devem ser evitados 

porque o vírus continua por aí à solta, portanto todo o 

cuidado é pouco, como diz o ditado “prevenção e 

caldos de galinha não fazem mal a ninguém”, para não 

termos mais tarde de lamentar os excessos e 

facilitismo. 

No entanto, a Vida é para ser vivida e viver implica 

liberdade, independente da idade ou situação em que 

cada um se encontre, que todos tenham uma mesa 

lauta, com os acepipes habituais e tradicionais desta 

época “doçaria da Páscoa”. Que não falte o cabrito 

assado, chouriços e presuntos, tão do agrado de todos 

a quem a saúde o permita. 

Que no fim da visita pascal, todos se possam sentir 

felizes, eis quanto vos deseja este conterrâneo. 

                Leonardo 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

Jorge Martins - Eletricista 
 

    Reparação de avarias gerais 

    CCTV 

    Automatismos 
    Contacte : 933048569 

        Rua da Paradela da Seara nº 947 

Esta árvore tão catita 

Que até o vento leva a flor 

Dá um líquido maravilhoso 

Que até ilumina ao Senhor 

  

 

Algumas são muito altas 

Outras mais pequeninhas 

Muitas já estão redondas 

Outras estão às bolinhas 

E como ele é bom e saboroso 

E tem tanta perfeição 

Ele é um bem essencial 

Para a nossa alimentação 

  

 

Enfeitando lindos canteiros 

Ficando bem em qualquer jardim 

Sejam pequenos ou grandes 

São sempre lindas para mim 

Essa árvore tão engraçada 

Tem a folha miudinha 

Que dá o seu belo fruto 

É a nossa azeitoninha 

  

 

Foi no horto das oliveiras 

Que Jesus lá foi meditar 

Encontrando-se no meio delas 

Logo as quis abençoar 

  

Quando ela fica pretinha 

Aí vai ser apanhada 

Debaixo da sua rama 

Fica toda entapetada 

  

 

Tens a folha miudinha 

Mesmo assim de ti gostamos 

Sempre te levamos à missa 

No belo Domingo de Ramos 

  

Fica toda adornada 

Para ser penteada 

Com um pente especial 

Por isso se chama ripada 

  

 

Ó minha linda oliveirinha, 

Grande ou pequenina tanto faz 

Tu és sempre encantadora 

E também és símbolo da paz 

  

Mas o que ela sofre coitadinha 

Que também leva chibatada 

Quando a bela azeitoninha 

Está muito agarrada 

  

 

Na morada de Jesus 

Numa pequena lamparina 

Seja de noite ou de dia 

A tua casa te ilumina 

  

O seu fruto é tão saboroso 

Em qualquer refeição 

Seja num belo merendeiro 

Com um naquinho de pão 

  

 

No alto da serra ou no vale 

Sempre o vento te leva a flor 

Assim o azeite há de iluminar 

O rosto de nosso Senhor 

A oliveira é uma árvore 

Que foi por Deus abençoada 

Até o fumo da sua lenha 

Nos afasta a trovoada 

 

Nasceu toda tão verdinha 

Depois de luto se vestiu 

E para dar a luz ao mundo 

Mil tormentos padeceu 


