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 Editorial 

Caríssimos (as) Searenses, 

 

Nesta edição, foi-nos solicitado que fizéssemos um 

editorial sobre a atividade pastoral da nossa paróquia 

de S. Mamede, mais concretamente a atividade cate-

quética. 

A catequese segue o ano pastoral. Apesar de ter-

mos uma paragem, como na escola, o ensinamento 

de Jesus não tira férias. 

Depois de dois anos, de quase de interregno, deriva-

do à pandemia do COVID-19 que afetou e ainda afeta 

a nós todos, lá conseguimos iniciar a catequese pelo 

mês de outubro do ano transato. Com um grupo de 

43 catequizandos e 9 catequistas: 8 leigos e o páro-

co, que delega, tentamos retomar o ensinamento e 

valores às crianças e jovens da nossa comunidade. 

Estamos espalhados por alguns locais da nossa fre-

guesia, gentilmente cedidos pela Junta de Freguesia, 

que desde já, agradecemos. O horário tenta-se adap-

tar à disponibilidade dos catequistas e catequizandos. 

Para acolher os ensinamentos de Jesus e da Igreja 

não faltam oportunidades para frequentar a cateque-

se tanto na nossa comunidade como nas comunida-

des vizinhas. Os pais têm a  missão de assumir o 

compromisso que fizeram no dia do batismo dos seus 

filhos a educá-los na fé.. 

Os catequistas são testemunhas de fé, tal qual como 

qualquer batizado, que deve ter uma vida ativa na 

comunidade, sendo capazes de acolhimento, genero-

sidade e comunhão fraterna e têm de estar dispostos 

à atualização bíblica, pastoral e pedagógica para o 

exercício da catequese. A catequese é um dos minis-

térios mais antigos da Igreja. Dada a sua importância,  

 

o Papa Francisco através da Carta Apostólica 

“Antiquum ministerium” (10 de maio de 2021) institui o 

Ministério laical de Catequista.  

Ao longo deste ano catequético fizemos algumas 

atividades: presépio, rifas para adquirir um projetor, 

via-sacra e terminamos com a festa de 13 crianças 

que receberam a 1ª Comunhão, no dia 19 de junho, e 

7 que professaram a Profissão de Fé, no dia 25 de 

junho, e terminaremos com um convívio para todos os 

catequizandos, no dia 02 de julho, com jogos, diverti-

mento e uma confraternização.  

Nem tudo está feito… pelo contrário… A catequese 

continua, e deve continuar, com os principais agentes 

que são os pais, pois só passam 45 - 50 minutos com 

os catequistas. Precisamos de condições de trabalho 

e de mais pessoas que se disponibilizem para enri-

quecer a nossa equipa de catequese.  

Todos temos algo para dar / receber, em favor do 

outro. 

 

   Os catequistas 
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CORRELHÃ 
BLOCO 

Informações da Junta de freguesia 

Telm. 964782695   

antes depois 

antes 

 

Atuação dos ranchos folclóricos  

no Largo do Pinheiro Manso 
 

  Decorreu no passado dia 10 de 

abril de 2022, a iniciativa desig-

nada: “Folclore de Inverno nas 

Freguesias”, promovido pela 

Câmara Municipal de Ponte de 

Lima.  

  Estiveram presentes nesta tar-

de de divulgação da cultura po-

pular os seguintes ranchos: 

Grupo Folclórico de Refoios 

Grupo Folclórico da Casa do Povo de Poiares 

Rancho Folclórico  de Rebordões de Souto 

Grupo Recreativo Danças e Cantares de Ponte de Lima 

Rancho das Lavradeiras de S. Martinho da Gandra 

 

Seara participa no Dia do Combatente Limiano 
 

A freguesia da Seara, após solicitação da 

delegação limiana da Liga dos Combaten-

tes, fez-se representar, no dia 10 de junho, 

na comemoração do Dia do Combatente 

Limiano na pessoa do Sr. José Mimoso 

que transportou a bandeira da freguesia 

da Seara em nome de todos os ex. com-

batentes searenses. 

Da iniciativa fez parte um desfile com es-

tandartes para a Igreja Matriz, missa na 

Igreja Matriz de sufrágio pelos combaten-

tes limianos, homenagem no “Memorial 

dos Heróis do Ultramar” e lançamento de paraquedistas no areal 

do rio Lima. 

 

Presidente de Junta da Seara presente na 

 procissão do Corpo de Deus em Ponte de Lima 
 

Seguindo a tradição, no dia 16 de junho, o Presidente da Junta de 

Freguesia, Filipe Lima, participou em representação da Seara na 

procissão do Corpo de Deus realizada na sede do concelho. 

 

JF Seara presente na Escola da Correlhã  
 

Filipe Lima, Presidente 

da Junta de Freguesia da 

Seara, esteve presente 

no dia 14 de junho 2022 

na entrega dos diplomas 

de mérito e excelência 

dos alunos do 5.º ao 9.º 

ano bem como na partici-

pação de várias iniciati-

vas do Clube Europeu, 

incluindo a comparticipa-

ção financeira para apoiar alunos searenses no descobrir da Euro-

pa, através do clube europeu.  

Beneficiação da Rua da Casa Grande 
 

No passado mês de abril, foram realizadas obras de pavimenta-

ção da Rua da Casa Grande.  

 

Substituição de globos por iluminação LED  
 

Numa adaptação aos novos tempos em que se torna premente a 

poupança nos custos da energia elétrica, a Junta de Freguesia em 

colaboração com a Câmara Municipal de Ponte de Lima substituiu 

os globos de iluminação antigos pelos mais modernos com tecnolo-

gia LED, no adro da igreja, parque estacionamento da igreja, par-

que do cemitério e poça da Abelheira. 

 

Eleições da ANAFRE  
 

Filipe Lima, Presidente da Junta de Freguesia da Seara, foi eleito 

membro do Conselho Diretivo da ANAFRE (Associação Nacional 

de Freguesias) da delegação distrital de Viana do Castelo para o 

quadriénio de 2022 a 2026.  

A Delegação Distrital de Viana do castelo da ANAFRE (2022-

2026) ficou assim constituída: 

Coordenador: Luís Matias (V. P. Âncora—Caminha) 

1º Vice-Coordenador: Fernando Marinho (U. F. Reboreda e No-

gueira - Cerveira) 

2º Vice-Coordenador: José Silva (U. F. Ponte da Barca, V.N. de 

Muía e Paço Vedro de Magalhães - P. da Barca) 

Vogal: José Gonçalves (U.F.Caminha e Vilarelho - Caminha) 

Vogal: Filipe Lima (Seara - Ponte de Lima) 

Vogal: Maximiano Gonçalves (U.F. Prado e Remoães– Melgaço) 

Vogal: Sérgio Rodrigues (Sistelo - Arcos de Valdevez) 

 

Limpeza dos caminhos florestais  

de acesso ao Monte da Nó  

 

No mês de maio, 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. 

antes depois 



 

 

Página 3 JORNAL DA SEARA 

 

 

 

Acampamento na Escola Primária  

dos escuteiros da Correlhã 
 

Nos dias 10 e 11 de junho, a Junta de Freguesia da Seara cedeu o 

espaço do edifício da Escola Primária aos Escuteiros da Correlhã, 

Agrupamento n.º 1379, do Corpo Nacional de Escutas para a 

realização de um acampamento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Passeio da Freguesia 

(16 de julho) 
 

No próximo dia 16 de julho realizar-se-á o passeio anual da 

Freguesia a Matosinhos e Santa Maria da Feira. As inscrições estão 

abertas até ao dia 30 de junho. 

 

BUPI -  Balcão Único do Prédio 

(16 a 19 de agosto) 
 

Nos próximos dias 16 a 19 de agosto, os técnicos do município 

estarão de novo na Sede da Junta de Freguesia para fazer o 

cadastro das propriedades rústicas. Os interessados devem fazer 

marcação prévia na Junta de Freguesia. 

 

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 

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

Sede da Junta para obterem gratuitamente os mesmos.   

 

Convocação para o Dia da Defesa Nacional 

(22 de julho de 2022) 
 

Estão convocados para o Dia da Defesa Nacional a decorrer em 

Braga, no dia 22 de julho de 2022, os seguintes searenses:  

 

Ana Pereira 

Denis Pinto 

Joana Rodrigues 

Lara Silva 

Mateus Araújo 

Pedro Pereira 

 

 

 

     

 

 

 
9ª edição da Semana da Seara 

(12 a 17 de agosto) 
 

Programa 
 

  Dia 12 de agosto (sexta) 

 
  19h – Hastear da Bandeira   (Junta de Freguesia de Seara) 
  20.30h – Caminhada Noturna Temática:    
   “Por caminhos diVERSOS”  
 

Dia 13 de agosto (sábado) 
 
9h - Manhã Infanto-Juvenil  
   (Local de encontro: Escola Primária)         
 9h –Visita ao Museu do Brinquedo (Ponte de Lima) 
10h – Visita ao Centro de Interpretação do Território (Museu 
Rural) (P. de Lima) 
12.30h – Almoço no Arnado (Ponte de Lima) 
19h – Arraial Minhoto (Escola Primária) 
19.30h – Abertura das Tasquinhas de comes e bebes  
20.30h – Entrada dos Bombos da Seara 
21h – Atuação do Rancho Folclórico de Calheiros 
22h – Marchas Populares da Seara  
 

Dia 14 de agosto (domingo) 
 
9.45h – Romagem ao Cemitério Paroquial para deposição 
de coroa de flores em homenagem a todos os searenses 
falecidos 
 
10h – Cerimónia Solene de Homenagem ao Engº Victor 
Mendes (Ex. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima)    (Salão Nobre da Junta de Freguesia de Seara) 
12.30h – Almoço comemorativo do Dia da Seara          
             (Escola Primária) 
 
 20h – Peregrinação Coletiva à Senhora da Aparecida          
         (Saída da Escola Primária) 
 

Dia 15 de agosto (2ª feira) 
 
10h - III Grande Futebolada ao “Bota Fora”                                                
        (Polidesportivo Edgar Flores) 
20.30h – V Torneio Searense de Matraquilhos    
                           (Escola Primária) 
 

Dia 16 de agosto (3ª feira) 
 

21h – Projeção ao ar livre do vídeo da Caminhada Noturna 
Temática (2019):   
                  “Cartas de Amor em tempo de guerra”   
            (Escola Primária)                                                                                      
 

Dia 17 de agosto (4ª feira) 
 

20.30h – Missa do Padroeiro, S. Mamede                                        
    (Igreja Paroquial)  
 22.30h – Festa de Encerramento da Semana da Seara 
    (Escola Primária)                                                                                      

 

Nota: Programa sujeito a alterações 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis:  

933234217/918361909  
Nabais—Seara 

 

MODESTO TRIBUTO A ANTÓNIO FERNANDES DE SOUSA 

                                                                                                                             

Por imaginar que os searenses e não só, estranhariam ter sido um 

correlhanense a escrever no JORNAL DA SEARA, trissemanário 

em boa hora criado pela Junta de Freguesia do  mesmo nome, 

algo sobre o cantor/cantador (1) epigrafado e por saber que entre 

os membros da referida Junta de Freguesia há quem redija bem 

melhor que o intrometido articulista da vizinha Correlhã, cumpri o 

meu dever de sondar o Órgão autárquico local sobre essa possibili-

dade, que, como podem verificar, não obstaculizou tal ousadia. Por 

isso, a minha pessoa, enquanto interlocutora, e a Escola de Música 

da Seara agradecem tão gentil amabilidade. 

Em assim sendo, assumindo-me como amigo e admirador do ma-

logrado artista, vou, em meu nome e da enluta-

da Escola de Música da Seara (aqui represen-

tada pelo Sr. Pedro Sousa), pronunciar-me 

sobre o insubstituível – sobretudo no domínio 

do canto – amigo e Sr. António Fernandes de 

Sousa, o qual, durante o parco tempo que lhe 

foi dado conviver com os habitantes deste hos-

pitaleiro torrão abençoado por S. Mamede, 

inebriou os ouvidos dos amantes da música tradicional portuguesa 

e não só, desta bafejada terra “paradelense”  e freguesias circun-

dantes.        

  Dotado de um “ouvido” invulgar, tinha o condão de memorizar, 

logo à primeira audição, qualquer trecho musical, por mais 

“acidentado” que fosse. Essa incomum e, para mim, invejável facul-

dade auditiva, dispensava-o de saber “ler” qualquer pentagrama 

musical por mais bemóis, sustenidos e “afins” que tivesse.  

  O vocalista em questão nasceu no dia 6 de Março de 1958, na 

freguesia de Rebordões – Sta. Maria, no lugar da Posa e faleceu, 

precocemente, no malfadado dia 14 de Outubro de 2020, com ape-

nas 62 anos de idade. Apesar de nascido em Rebordões, jaz na 

freguesia da Feitosa, na mesma sepultura onde dormem o sono 

eterno os seus queridos pais.      

  Era filho de Manuel Clemente de Sousa e de Gracinda Vieira 

Fernandes e irmão de Manuel, José, Rosa (já falecida), João Luís, 

Gaspar e Laura (2) Fernandes de Sousa.  

Pasteleiro de profissão, rumou a Lisboa onde casou com a sua 

dileta esposa, Srª. D. Maria Olímpia Pereira de Sousa. Desta união 

matrimonial, quem sabe se antecedida de uma ou outra afinada 

serenata amorosa, nasceu o seu único filho, o Sérgio que presen-

teou o agora irremediavelmente separado casal, com uma neta a 

quem deu o bonito nome de Jéssica. Embora ainda possa aconte-

cer, não tive a honra de os conhecer. Porém, se o Sérgio e a Jéssi-

ca herdaram o ADN dos pais e avós respetivamente, terão que ser 

boas pessoas, pois “quem sai aos seus não degenera”.          

Para além das qualidades canoras de primeira água, tinha ainda 

alguma queda para a arte de versejar. Possuidor de mais essa veia 

artística, dedicou à sua extremosa mãe um belo poema, a que po-

deríamos chamar uma comovente ode de amor filial, cuja letra não 

consegui encontrar, quer no “dossier” das suas cações que acer-

vei, quer na posse de outras fontes passíveis do seu arquivamento, 

para memória futura. Se não fora esse arreliador contratempo, teria 

o maior prazer em partilhá-lo com os eventuais leitores. Não obs-

tante essa contrariedade, para provar a veia versejadora do versátil 

artista, transcreverei as seis quadras de um suposto fado (3) da 

autoria do saudoso Sr. António, canção essa que tive o privilégio 

de  ouvir o seu autor cantá-la “à Capela”.  

 

Se a Seara não tivesse já um Hino, por sinal, 

muito bem conseguido e, por aquilo que, em 

determinado momento, me foi dado ouvir, otima-

mente interpretado por um grupo de jovens desta 

sortuda freguesia, este “fado”(3), depois de devi-

damente burilado por quem foi dotado para tal 

(estou a lembrar-me da veia literária do compe-

tente Coordenador do JORNAL DA SEARA, Sr. Paulo Mimoso, a 

quem, com vaidade minha, me unem laços familiares), bem pode-

ria servir de Hino à Seara. 

 Posto isto, eis o “fado”(3) em questão:  

                                      

Termino, fazendo minhas as sentidas palavras que se encontram 

esculpidas na lápide tumular da “última morada” do nosso querido 

Sr. António Sousa, a saber:  

“ Estarás sempre nos nossos corações”.” Esposa, filho, neta e 

família.”  

Aos familiares em apreço, penitenciando-nos pelo destempo do 

ato, a minha pessoa e os elementos da Escola de Música da Seara 

apresentam-lhes os seus sinceros sentidos pêsames.  

 

*Retrato caricatural, concebido há cerca de cinco anos, pela Desig-

ner correlhanense,  Drª. Sara Burica, cujas mãos milagrosas me 

tornaram menos feio…       
 

Agradecimentos:  

  À Junta de Freguesia da Seara, não só por não ter obstaculiza-

do este desejo, mas também pela maneira cortês como me rece-

beu, aliás como é apanágio deste elenco autárquico.  

  À  D. Laura Sousa, principalmente pelo desvelo, infelizmente 

infrutífero, com que tentou encontrar a letra do ternurento poema 

que o seu querido irmão dedicou à mãe de ambos.  

  Ao Luís Homero Quintela por ter sido, uma vez mais, o meu 

braço direito e esquerdo, no moderno mundo cibernético que, de 

todo, não domino.  

  À Drª. Sara Burica pelo milagre operado…           
 

Observações: 

– Dada a sua multifacetada facilidade de modulação de voz, ele 

dominava praticamente todos os estilos melódicos.      

– Esta sua irmã, a D. Laura, fazia parte do Grupo onde imperava 

a tal Voz do seu querido irmão António, voz essa que para além 

dos predicados já referidos, se sobrepunha a todas as outras, 

“abafando”, assim, um ou outro desvio tonal alheio.       

– Batismo, na minha modesta opinião, pouco consentâneo com a 

letra da composição poética laudativa em apreço.  

– Neste caso, com o significado de “querida”. (ex. Cara amiga).      

 
Rui Quintela*                          

 

Seara, freguesia amena 
Mas com muita ambição, 
Apesar de ser pequena 
Pode ajudar a Nação! 

Seara, linda Seara, 
Que tens tu para dar? 
Alegria, coisa cara (4) 
A quem gosta de cá estar! 
 

A população searense, 
Com a brincadeira alinha 
E fá-lo, principalmente, 
No Penedo da Janelinha. 

Do Penedo da Janelinha 
Vê-se, se não estou em erro, 
A singela capelinha 
Da Senhora do Desterro! 

Seara, terra aromática, 
Tão bela, toda cristal, 
Com gente tão simpática 
Há poucas em Portugal! 

Bem mereces muitos hinos, 
Porque a alguns dás guarida 
E passagem aos peregrinos 
P`ra Senhora Aparecida. 
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Café / Snack Bar  
GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara -  P.  Lima  

258751036  
 

Paróquia de S. Mamede da Seara 

 

Páscoa 2022 
 

 

Depois de dois anos de interregno pelas razões que todos conhe-

cemos, a tradição do Compasso Pascal regressou à Seara, no dia 

17 de abril, para enorme satisfação dos cristãos searenses que vi-

venciaram esta manifestação religiosa com enorme fé. 

Este ano, o Mordomo da Cruz foi o Nuno Barbosa que, finalmente, 

pôde levar aos lares searenses, com as medidas de saúde pública 

exigidas, o Cristo ressuscitado que todos receberam com alegria. 

O Compasso fez-se acompanhar, mais uma vez, pela manhã e ao 

final do dia pela ronda musical que trouxe à comunidade cristã sea-

rense a vivacidade dos tempos passados. 

Ao final do dia, numa manifestação inigualável de religiosidade 

ecoaram pela freguesia as vozes estridentes que entoaram o: 

“Bendito e louvado sejas…”. 

 

Por último, gostaríamos de destacar a 

oferta à Paróquia de um novo pé de 

Cruz por parte do pai do mordomo, o Sr. 

António Barbosa.  

Trata-se de uma escultura em madeira 

feita pelo mesmo.  

  

               Parabéns a todos! 

 

A Seara recebeu a Nossa Senhora da Aparecida  

Nos passados dias 2 a 4 de maio, a Comunidade Paroquial da Sea-

ra recebeu a imagem de Nossa Senhora da Aparecida que foi vene-

rada pela população na Igreja Paroquial.  
 

Via Sacra 
No passado dia 9 de abril, o grupo de catequese da paróquia 

realizou uma Via Sacra no âmbito da catequese paroquial.  

Após dois anos de interregno, devido à pandemia que, infeliz-

mente, ainda estamos a viver, os catequistas, juntamente com 

os catequizandos, convidaram a comunidade paroquial para 

“viverem” o percurso da Via Dolorosa de Jesus desde o Jardim 

das Oliveiras até ao Monte do Calvário. 

Este ano, depois de uma boa participação de 2019, esta 

“catequese” teve início e fim na Igreja Paroquial e ao longo de 

algumas vias da freguesia foram colocadas cruzes que simboli-

zavam as estações da Via-Sacra. As crianças levaram a cruz e 

os adolescentes iam, ao longo do percurso, revivendo estes últi-

mos momentos de Jesus Cristo, na terra, meditando as estações 

e dando início de modo diferente à Semana Santa, ou Semana 

Maior, como ainda é designada por algumas pessoas da nossa 

comunidade. Esta atividade catequética teve uma boa participa-

ção, tanto da catequese como da comunidade paroquial. Espera-

mos que em anos futuros, esta “catequese” seja mais abrangen-

te, tentando assim alargar a mais ruas da nossa freguesia. 

     Os catequistas 
 

Primeira Comunhão e Comunhão Solene 
 

As crianças searenses assumiram os seus compromissos de fé 

cristã recebendo a Primeira Comunhão, no dia 19 de junho, e a 

Comunhão Solene, no dia 25 do mesmo mês. 
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 
Topógrafo 

Associação Sementes Anónimas  
Marchas da Seara 

As Marchas Populares da Seara, depois de dois anos de pausa forçada, regressaram de forma apoteótica na vila de 

Ponte de Lima. 

Mais de 70 marchantes de todas as idades reavivaram as marchas searenses com uma atuação brilhante que certamen-

te cativou o público em geral e emocionou, em particular, os searenses presentes.  

À Marcha mais antiga do concelho os nossos parabéns!                        Magnífico!!! 
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Associação Desportiva e Cultural da Seara 

Bife da Páscoa 

Realizou-se o já tradicional Bife da Páscoa, no dia 16 abril, sába-
do de Aleluia. Uma tradição que vem ganhando adeptos na fregue-
sia e arredores. 

                    Torneio de Malha 

Aproveitando o dia para a prática de outras atividades, 

foi também realizado o Torneio de Malha, que contou 

com muitos participantes e excelentes prémios.  

Compasso Pascal 

Com alegria e mesa farta, onde o leitão 
foi o rei, a juventude da seara reuniu-se 
no polidesportivo Edgar Flores para 
receber o Compasso Pascal. A anima-
ção não faltou. É uma bênção poder 
receber tantos amigos da ADCSeara 
para este evento tão feliz.   

Torneio de Futebol de Traquinas 
 

Sabendo da importância do desporto 
entre as camadas mais jovens, a 
ADCSeara orgulha-se de apoiar e 
realizar eventos onde os mais jovens 
são estrelas, como exemplo disso, 
temos o Torneio de Traquinas, que 
se compõem por equipas formadas 
por crianças entre os 8 e 10 anos.  
No torneio participaram 6 equipas: 

Limianos, Fachense, Valenciano, Vianense, Barroselas e a Escola 
Benfica de Viana do Castelo.  
Desde já agradecemos e passamos a mencionar quem foram os 
benfeitores e o que patrocinaram: 1ºprémio: Placobecas; 2º pré-
mio: café Maria Estina; 3º prémio: Café Garrafeira. Participações: 
Minimercado Elizabete e Mercearia da Aldeia; melhor marcador: 
Talho Pinheiro Manso; melhor guarda-redes: Pintor Cristiano Ro-
cha Unipessoal; melhor jogador: Drogaria da Seara e medalhas 
oferta: Junta de Freguesia da Seara. Queremos também agrade-
cer a todos aqueles que nos brindaram com a sua visita.  
A vitória do torneio foi para a equipa Escola do Benfica e, em se-
gundo lugar, ficou o Fachense. A planificação do torneio permitiu 
que tudo corresse sem percalços e devemos dar os parabéns a 
todas as crianças que participaram. Devemos também agradecer 
aos pais que vieram apoiar os seus filhos e se tornaram amigos da 
ADCSeara.  

 
Aluguer do Polidesportivo para eventos particulares 

 

As festas particulares também estão a regressar ao polidesporti-
vo. Festas de aniversário, comunhões e reuniões de amigos são 
alguns dos exemplos daquilo que se pode fazer nas instalações do 
polidesportivo. 

 

Calendário de atividades 2022 
 

Julho 
 

Torneio de futebol (dias 8/9 e 10 de julho) 
 

Agosto 
 

Passeio de motas e carros clássicos (7 de agosto)  
Dia da Associação com Sardinhada (21 agosto) 

 

Setembro 
 

2º Passeio de tratores e motocultivadores (18 setembro) 
 

Dezembro 
 

Festa de Natal das crianças (dia 18 dezembro)  
 

 

Nota: A ADCSeara informa que o Polidesportivo Edgar Flores está 
disponível gratuitamente para um jogo de futebol todas as sextas 
feiras, entre as 21h e as 22h30.  

Desporto 

Searenses campeões de futebol na 2ª Distrital 
Os searenses, Elói Soares, Rui 
Alexis Martins e Joel Silva torna-
ram-se campeões da 2ª Distrital 
da Associação de Futebol de Vi-
ana do Castelo, pelo Fachense, 
clube de futebol da freguesia vi-
zinha da Facha, 
Felicitamos os campeões 
searenses, bem como toda a eq-
uipa e direção do Fachense. 
 

Filipe Martins, campeão da Taça da AF Viana 
O treinador de futebol, Filipe Martins, residente na 
nossa freguesia, venceu a Taça da Associação de 
Futebol de Viana do Castelo pelo Courense ao 
vencer na final a AD Ponte da Barca nos penaltis. 
Parabens! 
 

Fátima Dantas vence novamente no atletismo 
Decorreu nos dias 18 e 19 de junho, o Campeonato 
Nacional de Pista Livre em Torres Vedras, onde parti-
cipou a searense Fátima Dantas. 
No primeiro dia de provas, sagrou-se campeã nacio-
nal de 1500 metros. 
No segundo dia, sagrou-se Campeã Nacional de 
3000 metros e Vice Campeã Nacional de 800 metros. 
 

Canoísta Nuno Barros conquista medalhas 
 

No recente Campeonato Nacional de Maratonas 
que decorreu na vila de Ponte de Lima, o atleta, 
que reside na Seara, obteve os seguintes resul-
tados: 
3º Lugar (medalha de bronze) em c1 sénior short 
race 3000 mts; 
3º Lugar (medalha de bronze) em c1 sénior 
26,400 mts; 
Vice – Campeão (medalha de prata) nacional de 
maratonas com o colega Ricardo Coelho. 

 

Comunidade Local do Baldio da Seara 
 

Caros Searenses / compartes desta Comunidade, 

Desde a primeira eleição para os órgãos de gestão da Comuni-
dade Local do Baldio da Seara, em 2017, houve vontade de apre-
sentação de candidatura a projetos de florestação do nosso Bal-
dio, no âmbito de Programas Comunitários.  

Apesar da intenção, não foram apresentadas candidaturas de 
florestação até agora, principalmente, por falta de verbas para 
suportar a parte não comparticipada do projeto. 

No entanto, foi-se preparando o caminho com essa perspectiva, 
tornando-nos em 2019 associados da Associação Florestal do 
Lima (AFL) e em 2021 integrando o Agrupamento de Baldios do 
Vale do Lima. 

Assim, como membro do Agrupamento de Baldios, a Comunida-
de Local do Baldio da Seara, após aprovação em Assembleia de 
Compartes, mandatou a AFL para submeter candidatura para um 
projeto de florestação de parcela de cinco hectares de baldio, atra-
vés do programa COMPETE, que será financiado na totalidade. 

Todo o processo ficará a cargo da AFL, que elaborou e subme-
teu o projeto, e sendo aprovado, procederá à sua execução, até 
ao final de 2023. 

Deste modo, o Baldio ficará com uma parcela de cinco hectares 
florestados, sem qualquer custo ou cabendo-nos futuramente pro-
ceder à sua manutenção nos primeiros anos. 

Em próximas Assembleias de Compartes e por meio do Jornal 
da Seara daremos conta do desenvolvimento do projeto. 

 
Com votos de boas Férias,   
 

O Presidente do Conselho Diretivo 

António Manuel de Oliveira Santos 
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         O nosso coração 

 

                            

 

                                       Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

 

Envelhecimento 

 

Portugal está a perder população 

ativa, de ano para ano, num processo 

cada vez mais acelerado, que se deve 

a vários fatores: imigração, falta de natalidade, ordenados 

baixos e saúde cada vez mais precária. 

São os jovens que não encontram condições económicas 

necessárias para resistir neste país à beira mar plantado que 

são forçados a imigrar, procurando noutros países, melhor 

qualidade de vida. 

Esses jovens não são capazes de construir uma família 

tradicional como outrora, por essa razão não tomam decisões 

em atos de tanta responsabilidade, porque nos moldes da 

sociedade atual, as perspetivas de futuro não são nada para 

otimismos. 

Não casam, mas mantém uniões de facto iguais aos casados, 

não seguindo o velho ditado “quem casa quer casa”. Vivem à 

custa da família, mas que a família aceita por serem filhos, 

embora não concordando com este modo de vida, que é contra 

os seus princípios, pois antigamente não era assim. Estão 

juntos, são amigos, são namorados por tempo indeterminado, 

são companheiros a tempo inteiro, enganando os outros. Mas 

isto de vida a dois nem pensar, porque a falta de dinheiro, assim 

os leva a proceder. Como diz o ditado “Maria vai com as outras” 

com a mania de copiar. Se os outros procedem assim, porque 

não os imitar.  

Os empregos são cada vez mais precários e muito mal 

remunerados e tem que andar na moda - roupas de marca e 

essas regalias custam dinheiro. 

O desregramento social é imenso, e se não forem invertidas 

as regras do jogo, se alinharmos no deixa correr e não nos 

esforçarmos por melhorar este estado da nossa vivência, talvez 

o futuro continue igual e talvez piore. 

Cabe a cada um de nós dar um passo em frente e ser 

coerente na imitação dos nossos antepassados, nomeadamente 

os avós e pais. E não os desiludir com as novas ideias, atitudes, 

que nada abonarão os dias que ireis enfrentar. 

Vem este artigo a propósito dos tempos que não são 

prenúncio de dias melhores. 

A proporção de idoso face aos habitantes é de 20 a 64 anos 

34.5%, mas a tendência é aumentar sempre, previsão de 62.8% 

até 2050, se nada for feito irá concretizar-se, mas estatísticas 

são estatísticas e esperemos que não venham a acontecer. 

Caso contrário levará aos custos no aumento das pensões. 

No ano de 2021, nasceram 80000 mil bebés, pela primeira 

vez, em Portugal, menos bebés! Comentários para quê? 

Mais grave ainda a tendência a piorar. Quem pretende ter uma 

criança num país onde não há incentivos. 

Que este artigo sirva de alerta e reflexão para todos os 

Searenses, e que não se deixem embarcar nestes 

modernismos, a quem auguro um futuro melhor e mais próspero. 

                    O conterrâneo e amigo       Leonardo 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

Jorge Martins - Eletricista 
 

    Reparação de avarias gerais 

    CCTV 

    Automatismos 
    Contacte : 933048569 

        Rua da Paradela da Seara nº 

Tenho dentro do meu peito 

Um amigo de eleição 

Por isso, por ele eu tenho 

Uma grande admiração. 

 

  

Aquele que o estimar 

E por ele tiver respeito 

Então o seu coração 

Andará sempre satisfeito. 

  

Este amigo de quem falo 

Todas as pessoas o têm, 

Cuidem dele com carinho 

Porque ele é um grande bem. 

  

 

De manhã ao acordar 

Logo, logo ao amanhecer, 

Pensem nele com amor 

Que ele vos vai agradecer. 

Ele é muito pequenino 

Do tamanho de uma mão, 

Mas passa o tempo a saltitar 

É o nosso coração. 

  

 

Bate, bate coração 

A saltitar no meu peito, 

Tenho por ti tanto carinho 

E adoro-te com respeito. 

  

Este pequeno, mas grande amigo 

Sempre o hei de respeitar 

Sem ele não temos vida 

É quem nos faz respirar. 

  

 

Coração porque sofres 

Se não fazes mal a ninguém? 

Será de alegria ou tristeza 

Ou saudades de alguém? 

  

Aquele que o souber cuidar 

E por ele tiver estimação 

Então dentro do seu peito 

Tem um belo coração. 

  

 

O teu tamanho é pequenino, 

Mas para amar és grandioso, 

O mundo ficará mais feliz 

Se nunca fores maldoso 

  

Coração como tu és bondoso 

Sempre te hei de adorar 

Trabalhas dia e noite 

E ensinas-nos a amar. 

  

 

É o lindo mês de maio 

Dedicado ao coração 

Nossa Sª de Fátima nos proteja 

Mais a Senhora da Conceição. 

  


