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Estimados searenses, 

É com muito gosto que escrevo estas palavras para todos vós, 

Searenses, e para este prestigiado jornal, que é o nosso Jornal da 

Seara. E quando digo nosso, digo-o com muito orgulho. 

Deixem dizer-vos, que, um dia destes, vi-me sentada a rever todas 

as edições anteriores em papel, pois em papel tem muita mais 

graça, e digo-vos que só me posso sentir feliz em rever tudo aquilo 

que a nossa Freguesia tem vindo a realizar. Revi todas as 

atividades das nossas Associações e Coletividades, que não têm 

sido poucas. A forma como a nossa Associação Desportiva e 

Cultural não tem baixado os braços e que, ao longo destes anos, 

não tem parado com as suas atividades e com a beneficiação do 

espaço físico existente no Polidesportivo Edgar Flores, que está 

cada vez mais cuidado. As Marchas Populares da Seara, que se 

lançaram recentemente, e bem, como Associação, mas que, até 

então, tinha vindo e vai continuar a ter, com certeza, muito destaque 

na nossa freguesia, pois é um orgulho vê-la desfilar pelas ruas de 

Ponte de Lima, mas mais satisfação dá, vê-la desfilar no nosso 

Largo do Pinheiro Manso, sempre recheado de visitantes, muitos 

para as ver desfilar, colorir com suas cores e alegria, naquela festa 

que é a nossa festa, as Festas de S. Pedro da Seara. Ao longo dos 

anos, as Comissões de Festas, que por lá tem trabalhado, dão-nos 

um fim-de-semana cheio de alegria e não deixam que a tradição se 

acabe, por mais dificuldade que possam ter. Temos tanto de que 

nos orgulhar nesta freguesia. Um Coro Paroquial imparável na 

questão das obras para beneficiação da nossa Igreja Paroquial, que 

consegue sempre várias iniciativas, onde o Cantar dos Reis se 

destaca, e posso-vos dizer por experiência própria que, não é que 

seja um sacrifício, mas andar nas noites frias de janeiro, acreditem, 

não é fácil, mas com muito gosto lá andamos nós. Recentemente 

criada, mas não nascida, pois isso já foi há alguns anos atrás, temos 

a Associação da Escola de Musica que contará com muitos 

sucessos certamente. Não esquecendo a Catequese que tem um 

papel também fundamental na educação religiosa das nossas 

crianças, preparando-os para as celebrações religiosas. Claro que 

não posso deixar de referir a Semana da Seara, pois já conta com 

algumas edições de sucesso, onde o principal objetivo é o convívio  

 

entre as pessoas, não só searenses, pois, cada vez 

mais, estamos a abranger outras freguesias. Com tudo 

isto, não nos podemos esquecer de algo muito 

importante e comum a todas as pessoas que estão 

envolvidas nestes projetos, seja ele qual for, trabalham de forma 

voluntária, trabalham por gosto com toda a certeza e isso é de 

valorizar muito. Para todos um bem-haja. 

Lá no início, quando assumi a honrosa função de Presidente da 

Assembleia de Freguesia da Seara, não tinha bem a noção de 

certas coisas, é verdade, mas vai-se aprendendo, e uma freguesia 

onde todos se unem, colaboram e dão as suas ideias, tem tudo para 

crescer. Por isso, existem as assembleias de freguesia, que 

normalmente são quatro por ano, onde muita coisa é discutida e 

decidida. Estas assembleias servem para a Junta de Freguesia nos 

apresentar os seus Planos de Atividade, Orçamentos e Relatórios 

de Contas para que os mesmos sejam analisados e discutidos pelos 

membros da assembleia e, posteriormente, vão a votação para ficar 

definido se fica ou não aprovado. Nestas assembleias ficamos 

também a saber a atividade da Junta de Freguesia nos períodos 

compreendidos entre as assembleias. Existe também a discussão e 

votação de acordos entre a Camara Municipal de Ponte de Lima e a 

Junta de Freguesia e o não menos importante, que considero eu, 

muito importante, o período de intervenção do público. Aqui todos 

os searenses têm voz para dar a conhecer as suas opiniões, 

questões e sugestões, que em democracia faz todo o sentido. Como 

Presidente de Assembleia de Freguesia, fico muito satisfeita por ver 

que algumas pessoas aderem e participam nestes momentos tão 

importantes para a nossa freguesia, pois apesar de não existir 

oposição, queremos sempre a opinião de todos. 

Para terminar, tenho que dar os parabéns à nossa Junta de 

Freguesia por todas as conquistas durante estes anos e que tem 

lutado fielmente por todos os projetos a que se comprometeram. É 

uma satisfação enorme, perceber que a Junta de Freguesia não 

valoriza apenas as obras físicas, mas também, aquelas que nem 

todos consideram valorizáveis. (Educação, Cultura, Saúde, História, 

entre outras). 

 A nossa freguesia já era bonita, mas agora está cada vez mais 

bonita. 

Natália Maria Guerra Mansuído 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Seara 

 Editorial 
Uma experiência única 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

Reunião com a Empresa Águas do Alto Minho 

Decorreu, no dia 6 de março de 2020, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, uma reunião promovida pela Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, entre as Juntas de Freguesia e o 

Conselho de Administração da ADAM - Águas do Alto Minho, 

no âmbito da exploração e gestão de sistemas municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas. 

O executivo searense fez-se representar pelo seu tesoureiro, 

Fernando Cunha, que fez saber junto dos responsáveis da 

empresa das preocupações dos searenses com a subida 

recente dos valores da água. 

 

Estagiário  do Curso Profissional  

Técnico  de Secretariado 

A Junta de Freguesia da Seara estabeleceu um protocolo de 

colaboração com a Escola Secundária de Ponte de Lima que 

visa a colocação na Junta de Freguesia de um estagiário do 

Curso Profissional de Técnico de Secretariado. 

Esta iniciativa, que se insere na formação em contexto de 

trabalho, irá permitir que seja realizado trabalho de secretaria 

e organização de vários dossiers. 

O aluno formando que já iniciou o estágio é da vizinha 

freguesia da Correlhã e chama-se Eduardo Pacheco Lima e 

terá como orientadora do estágio a professora searense, 

Lúcia Gomes, da Escola Secundária de Ponte de Lima. 
 

 

Colocação de candeeiros na Igreja Paroquial 

No prosseguimento das melhorias na envolvente da Igreja 

Paroquial da Seara, a Junta de Freguesia promoveu a 

colocação de novos candeeiros junto ao escadório que visam 

a melhoria da iluminação no adro da igreja . 

Reunião com o Vereador da Educação da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, Dr. Paulo Sousa 

No dia 22 de janeiro de 2020, a Junta de Freguesia  da Seara 

esteve representada pelo seu Secretário, Paulo Mimoso, numa 

reunião, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que teve 

como ponto único a discussão do transporte escolar gratuito 

para as crianças dos jardins de infância do concelho. 

A proposta imanada do governo e que assenta na descentrali-

zação administrativa visa alargar o transporte gratuito aos jar-

dins de infância. No caso da nossa freguesia, o mesmo já é 

gratuito há vários anos, o que decorre da política assumida por 

este executivo de determinar a educação como prioritária e 

atenuar as despesas com a educação das famílias searenses. 

Perante o exposto, a Junta de Freguesia da Seara que tem 

feito um esforço significativo para permitir que o transporte 

escolar para o jardim de infância seja gratuito, assume o com-

promisso de direcionar a verba que não terá que gastar, quan-

do a Câmara Municipal de Ponte de Lima assumir essa res-

ponsabilidade, para apoio à educação das nossas crianças.  

 

Reunião com o Presidente da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

No passado dia 4 de fevereiro de 2020, a Junta de Freguesia  

da Seara fez-se representar pelo seu secretário, Paulo Mimo-

so, numa reunião promovida pelo Presidente da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, no 

quartel sede desta corporação, e que visou discutir uma pro-

posta apresentada em Assembleia Municipal de Ponte de Lima 

que apelava ao apoio das autarquias na aquisição de uma 

ambulância para os bombeiros limianos. 

Na reunião, foi apresentada uma proposta alternativa por par-

te do Presidente da instituição, visto o valor elevado da aquisi-

ção de uma ambulância, que consiste na aquisição de equipa-

mentos individuais de combate aos fogos. A Junta de Fregue-

sia da Seara demonstrou disponibilidade para, dentro das suas 

possibilidades financeiras, colaborar na aquisição dos referi-

dos equipamentos. Espera-se agora o entendimento entre 

todas as juntas de freguesia para dar seguimento à iniciativa. 

Cumpre informar que a disponibilidade para apoiar a Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

se deve ao reconhecimento que este executivo tem por esta 

instituição, que sempre que solicitada para resolver situações 

de maior complexidade e perigo na Seara, diz presente. 

Por último, para conhecimento de todos os searenses, é 

importante referir que foi com este Executivo da Junta de Fre-

guesia que a Freguesia da Seara se tornou sócia dos bombei-

ros limianos.  
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Rua de Campo Novo 

Colocação de betuminoso nas Ruas do Campo 

Novo, Nabais, Abelheira e Travessa de Pereiros 

A Junta de Freguesia da Seara, depois de ter feito um levan-

tamento das necessidades de recuperação da rede viária da 

freguesia, determinou a colocação de betuminoso em algu-

mas ruas de forma a melhorar as condições de acesso dos 

searenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antes depois 

Rua da Abelheira 

Rua de Nabais 

Travessa de Pereiros 

Colocação de betuminoso na Rua do Sobreiro 

A partir de um protocolo de cooperação institucional entre este 

Executivo, a Junta de Freguesia da Facha e Câmara Municipal 

de Ponte de Lima, foi possível colocar betuminoso na parte 

que ainda não o possuía no Caminho do Sobreiro, na Seara. 

Obra de Requalificação do Largo do Pinheiro Manso 

e Construção de Passeios na EN203 e EN204 

Passeio da EN204 concluído 

O passeio da EN204 foi o primeiro a ser concluído conforme o 

que foi sempre assumido pela Junta de Freguesia nas várias 

reuniões da Assembleia de Freguesia.  

antes 

depois 

antes 

depois 



 

 

JORNAL DA SEARA Página 4 

Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara 

Orfeão Limiano na Seara 

O Orfeão Limiano, 

uma valência do Insti-

tuto Limiano - Museu 

dos Terceiros, numa 

parceria estabelecida 

com a Câmara Munici-

pal de Ponte de Lima 

e a pedido da Junta de 

Freguesia da Seara, 

realizou um concerto, 

no dia 26 de janeiro de 2020, na Igreja Paroquial da Seara. 

O Orfeão, que acaba de celebrar 40 anos de existência, é 

constituído por mais de 50 limianos e dirigida pelo professor 

Nuno Tiago Lima, desde o ano 2014.  

Foi um momento único que se viveu na nossa freguesia e 

que contou com “casa” cheia, o que incentiva a que este Exe-

cutivo continue a insistir junto da Câmara Municipal para que 

a descentralização cultural aconteça mais vezes na Seara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantar dos Reis  / Almoço dos Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais um ano, por iniciativa do Grupo Coral da Seara, levou-
se a efeito, durante o mês de janeiro, o cantar do Reis, com a 
finalidade de manter a tradição e angariar fundos para conti-
nuação das obras no recinto da Igreja Paroquial. 

Um muito obrigado a todos os que participaram: tocadores e 
cantores, bem como a todos aqueles que abriram as portas e 
deram o seu contributo monetário. 

Valor angariado: 1.500€ 

Também, no dia 26 de janeiro, por iniciativa do Grupo Coral, 
com o especial apoio da Junta de Freguesia da Seara, levou-
se a efeito o almoço convívio do 3º aniversário da tomada de 
posse do Dr. Padre Paulo Gomes. 

Um agradecimento especial à Junta de Freguesia, a todos 
os que trabalharam na confeção do almoço, aos que contri-
buíram com donativos e géneros para que as despesas fos-
sem mínimas e a todos os que participaram. 

Valor angariado: 1.230€ 

As verbas destes eventos foram entregues ao Padre Paulo 
Gomes. 

   Grupo Coral da Comunidade Paroquial de S. Mamede - Seara 
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Loja da 

Teresinha 

Ponte de 

Lima 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara-  P.  Lima 

258751036 

 

depois 

 

 

 

Na continuidade da parceria estabelecida entre a Junta de Freguesia da Seara e a 

Comunidade Paroquial, na pessoa do Padre Paulo Gomes, concretizou-se mais um 

velho anseio da comunidade searense com a construção de casas de banho de apoio 

aos frequentadores da Igreja Paroquial. 

A obra resultou das verbas angariadas pelo Coro Paroquial nas iniciativas realizadas 

com este fim, como é do conhecimento de todos, e do apoio financeiro da Junta de Freguesia da Seara num espaço que é de 

utilização pública. A Junta de Freguesia financiou metade do valor das obras e disponibilizou o seu funcionário para apoio às 

obras. 

A concretização de mais esta iniciativa só prova que quando todos remam na mesma direção tudo se torna mais fácil e aquilo 

que no passado parecia uma miragem é agora uma realidade. 

Este executivo agradece a disponibilidade de todos aqueles que colaboraram das mais diversas formas, e, de forma mais 

particular, ao Grupo Coral, que com a colaboração de outros searenses participantes no Cantar dos Reis, angariaram as ver-

bas que ajudaram na construção das casas de banho. 

 

 

antes 

Construção de casas de banho 

 junto à Igreja Paroquial 

 

durante 
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CABANA DA 
GIESTA  

Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

 

Marchas Populares da Seara 
 
 

 

 

 

Associação Sementes Anónimas - Associação Recreativa 

 

   A Associação Sementes Anónimas  – Associação 
Recreativa (Marchas Populares da Seara) apresenta antes de 
mais os votos de uma Santa Páscoa a todos os leitores deste 
grande Jornal, que faz uma divulgação muito pertinente do 
que se passa na freguesia.  

Como estipulado no seu plano de atividades aprovado em 
Assembleia Geral, a Associação realizou um almoço de 
confraternização para angariação de fundos necessários por 
forma a colocar as marchas em andamento nos próximos 
meses. 

Como não poderia deixar de ser, 
e porque era domingo gordo, foi 
servido excelente cozido à 
portuguesa, recheado de 
excelentes carnes, enchidos, 
frango, hortaliça e cenouras. 
Não faltaram bebidas, cafés e 
uns digestivos caseiros, bem à 
moda do nosso querido Minho. 

As sobremesas foram confeccionadas por algumas das 
senhoras que participaram no almoço, e deliciaram todos os 
presentes, pela variedade disponível. 

A todos os que colaboraram, principalmente, às  senhoras 
cozinheiras e ajudantes, um bem-haja. 

Foi tudo excelente, quer na articulação do trabalho, quer na 
qualidade do serviço. 

Aproveitou-se para cantar os parabéns a uma senhora que 
fazia anos. 

No mesmo dia, foram atualizados pagamentos de quotas e 
angariados novos associados. Só com um bom grupo de 
associados a Associação poderá levar avante o estipulado no 
plano de atividades, com o seu ponto alto nas marchas 
populares. 

Informamos desde já que estão abertas as inscrições para 
marchantes.  

Solicitamos que o 
façam o quanto antes 
por questões de 
logística com roupas e 
restantes materiais.  

Relembramos que a 
Seara, sendo das 
freguesias mais 
pequenas do concelho, 
tem como tradição 
mostrar a força do 
povo. 

Contamos com a 
presença dos que 
puderem e com a 
colaboração de todos 
os Searenses. 

 

Em nome da Direção 
 

Natália Pereira (Presidente da Mesa da AG) 

 

 

Centro Educativo da Facha 
Centro Educativo da Facha – o Nosso Carnaval 

O Carnaval é uma festa em todas as escolas de Portugal. 
Costuma ser muito giro! Em algumas escolas, os professores 
e os alunos escolhem o tema para o desfile. Na nossa escola 
cada um vai como quer, assim, podemos ir disfarçados do 
que mais gostamos. Nessa altura, as meninas gostam muito 
de ser princesas. Mas, este ano, também houve muitos 
unicórnios. Os rapazes gostam de ser super heróis, polícias 
ou ninjas. Havia muitos disfarces diferentes. 

Todos os anos, os meninos, professores e assistentes 
operacionais vão para a escola da Correlhã, para fazermos o 
desfile todos juntos. É sempre muito divertido! 

Nas semanas antes do Carnaval já temos muito trabalho: 
fazer as fichas de avaliação e ao mesmo tempo fazer 
máscaras, pintar palhaços e decorar a entrada da nossa 
escola, que fica sempre muito bonita, com os nossos enfeites 
e com os nossos trabalhos feitos com reciclagens. 

A nossa turma, no Carnaval, vai sempre muito gira, porque 
os nossos pais gostam muito de nós e compram sempre fatos 
muito giros. 

Eu acho que os pais dos outros meninos também gostam 
muito dos filhos deles, porque iam todos espetaculares! 

Pela Turma do 2º AF, 

Rita Venâncio 

 

 

Preenchimento Gratuito do IRS   

(9 e 16 de maio) sábados, das 9h às 12.30h  

 

Festas Populares de S. Pedro 

(26, 27 e 28 de junho) 
 

Passeio da Freguesia da Seara   

(11 Julho)  

 

VII Semana da Seara   

(7 a 17 agosto)  

Nota: Estas datas estão sujeitas a alterações, devido à situação atual     
do Covid 19. 
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    Homenagem 

 

 

 

A Associação Desportiva e Cultural da Seara (ADCS) cumpriu, 
na sua reunião de 26 de Janeiro, 1 minuto de silêncio pelo 
sócio nº 17, Alberto Manuel de Jesus Torre, falecido na terça-
feira, dia 21 de janeiro.  

O Sr. Torres exerceu vários cargos na ADCS tendo feito parte, 
durante vários anos, da direção, nomeadamente, como Presi-
dente da Direção. Foi o 2º Presidente desta Associação. 

 A Direção da ADCS fez questão de colocar a bandeira da 
Associação no seu caixão e uma coroa de flores.  

Foi a singela homenagem a 36 anos de bons serviços presta-
dos a esta Associação. 
 

Relatório e Contas do ano 2019 
 

SALDO DO ANO 2018----------------------------—3.722,22€ 
RECEITA DO ANO 2019 -------------------------  14.242,40€ 
 
TOTAL DE RECEITAS ----------------------------- 17.964,62€ 
TOTAL DE DESPESAS DE 2019 --------------- 11.582,85€ 
 
SALDO PARA O ANO 2020 ----------------------- 6.381,77€ 
  
Aprovado em Assembleia Geral de 26 de janeiro de 2020 
 

Órgãos Sociais eleitos para o biénio 2020/2022 
 

Assembleia Geral 
 

Presidente: Amadeu Araújo 
Vice - Presidente: António Melo 

Secretário: Hélder Rocha 
Vogal: Hermínio Mansuído 

 
Direção 

 

Presidente: Duarte Silva 
Vice - Presidente: Armindo Amorim 

Secretário: Bruno Ximenes 
Tesoureiro: Roberto Lopes 

Vogal: Carlos Costa 
Vogal: Fernando Lopes 
Vogal: Joel Cerqueira 
Vogal: Amadeu Costa 
Vogal: Rui Filipe Pinto 
Vogal: Orlando Martins 

Vogal: Abel Costa 
Vogal: Avelino Costa 

 
Conselho Fiscal 

 

Presidente: Rui Quintela 
Secretário: José Mimoso 

Vogal: Manuel Mamede Torres 

 

 

Seara foi a Rainha do Corta-mato 

 Realizou-se na Seara, no início do 
ano de 2020, o Campeonato Regio-
nal de Corta-Mato.  

 O Polidesportivo Edgar Flores, na 
Seara, é o local eleito, desde 25 
Novembro de 2015. A Seara tem 
tudo para ter umas das melhores 

pistas de corta-mato, para receber Campeonato do Norte de 
Corta-Mato. Tendo esse objetivo em mente, a Seara tem 
capacidade para ser a rainha do corta-mato. A Direção da 
ADCS aproveita para agradecer à AAVC, ao Prof. Rui Costa 
e toda a direção pelo apoio que têm dado. 

As provas contaram com a colaboração ativa da Associa-
ção Desportiva e Cultural da Seara e realizaram-se em ter-
renos contíguos à sua sede, percorrendo espaços ao redor 
do seu Polidesportivo, uma quinta adjacente e no monte vizi-
nho. As características do relevo, com várias subidas e desci-
das ao longo do percurso, tornou-o bastante exigente, o que 
valorizou o esforço que todos tiveram que despender na luta 
pelos títulos, individuais e coletivos, em disputa. 

Beneficiando de um céu limpo e tempo seco, a prova contou 
com forte adesão de clubes e atletas, tendo sido a mais parti-
cipada dos últimos anos, contribuído grandemente para que a 
salutar competição tivesse decorrido num ambiente festivo 
agradando a quem assistiu e a quem competiu. 

A Associação de Atletismo de Viana 
do Castelo promoveu a competitividade 
do atletismo nas seguintes variantes: 
longa para infantis, iniciados, juvenis e 
veteranos, e curta para juniores e 
seniores.    

 

                       Comunicado 
 

Tendo em conta as orientações do Governo e das autori-
dades de saúde devido à pandemia mundial do Covid-19, de 
fazer cumprir os comunicados do Serviço Nacional de Saúde 
dos últimos dias Despacho n.º 2875-A/2020, estão suspen-
sas as atividades da ADCSeara, até dia 13 de Abril de 2020. 

Ficam canceladas as reuniões de assembleia, tal como a 
tomada de posse dos novos membros eleitos da nova dire-
ção 2020/2021  

 Associação Desportiva e Cultural da Seara 

Searenses no desporto 

 Decorreu no dia 24 de janeiro, a IV Gala do Desporto de Viana do Castelo, 

que visa distinguir e premiar as entidades e agentes desportivos que duran-

te a época desportiva mais se notabilizaram pelos resultados alcançados ou 

pelos serviços prestados nas diversas modalidades desportivas. 

 A searense, Fátima Dantas, 

Campeã Nacional de 5.000M 

Veterano F55 e Campeã Nacional 

de 3.000M Pista Coberta Vetera-

no F55, foi homenageada pelas 

suas conquistas desportivas. 

Parabéns!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNAL DA SEARA Página 8 

      

 
A flor que caiu da cruz 

                                                      

 Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

 

Caros Searenses, 

 

  Este é o texto que nunca gostaríamos de ter escrito neste 

jornal, mas a realidade, neste caso, parece ultrapassar a ficção. 

Vivemos tempos difíceis que nunca suspeitamos vir a viver, 

mas perante os desafios, ainda que tão cruéis e avassaladores, 

cabe a cada um de nós fazer a sua parte. 

Todos vocês já sabem as medidas a tomar e cabe ao 

Executivo da Junta de Freguesia continuar a fazer a gestão da 

nossa freguesia e estar atentos às necessidades da 

comunidade.  

Estaremos, como sempre, disponíveis para atender às 

solicitações daqueles em que algum momento precisem de 

algum apoio mais específico. 

Apelamos ao espírito solidário de todos e que estejam atentos 

a qualquer situação de maior gravidade que surja na Seara. 

Estamos perfeitamente convictos de que, respeitando as regras 

impostas, ultrapassaremos esta noite escura e surgirá a manhã 

esplendorosa, na qual teremos oportunidade de fazer uma 

reflexão individual e coletiva que nos permita continuar as 

nossas vidas. 

Tivemos que tomar medidas de proteção impostas, e bem, 

pelas autoridades, o que levou a ter que encerrar a sede da 

Junta de Freguesia. Sendo assim, os serviços da Junta de 

Freguesia estarão encerrados até que a situação seja 

reavaliada, de acordo com o desenrolar da situação e seguindo 

as orientações emanadas pela DGS e pelo Governo. 

Para qualquer assunto urgente contactar os seguintes 
números: 
 

Presidente: Filipe Lima – 965108037 

Secretário: Paulo Mimoso – 966519385 

Tesoureiro: Fernando Cunha – 966807505 

ou por mail: junta@freguesiadaseara.com 

         O Executivo da Junta de Freguesia da Seara 

 

 

      
A EUTANÁSIA 

 
Este assunto foi muito falado pela maioria 

dos portugueses e na comunicação social. 
Trata-se de uma palavra grega, uma 

doutrina que defende a antecipação da 
morte de um doente terminal, que se julga 
não ter cura, para lhe evitar o 
prolongamento do sofrimento e da dor, isto é morte assistida sem 
dor. 

A maioria das vezes as pessoas são forçadas a pedir para que 
lhes tirem a vida, mas o que estão verdadeiramente a pedir é que 
lhes tirem o sofrimento, não querem verdadeiramente a morte. 

Que bom seria, que os filhos ou outros familiares, pudessem 
assistir aos doentes em fases terminais nos hospitais ou em suas 
casas e não os abandonassem à merce de terceiros, pessoas sem 
moral e escrúpulos. 

A maioria dos médicos são contra a eutanásia, como podem 
depois em consciência passar a certidão de óbito, se a pessoa não 
faleceu de morte natural. 

O sim à eutanásia foi aprovado pelos deputados na Assembleia 
da República, projetos de lei dos partidos da esquerda, muito 
embora a discussão parlamentar, sobre o tema da eutanásia, fosse 
agendada a toda a pressa, não tendo na devida consideração, 
representado a vontade da maioria dos portugueses. 

Mais agravante ainda, os deputados não estavam mandatados 
para esse efeito. Embora lhes fosse facultado o voto e consciência 
individual. 

Aonde estão os progressistas, para mim trata-se de um 
retrocesso. Será que voltamos à idade da pedra lascada, pois na 
Grécia praticava-se a eutanásia, nesses tempos antigos. 

Porque não se pretende uma consulta popular? Estou convicto 
que a maioria dos Portugueses votaria não à eutanásia e pela 
defesa da Vida. 

Agora só resta o veto do Presidente da República ou remeter o 

texto para visto do tribunal constitucional, uma vez que a 

constituição da república portuguesa no seu artigo 24 narra que a 

Vida Humana é inviolável. 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

Um dia encontrei uma flor 
Nesse dia muito especial 
Ela era linda e bela 
Andara no Compasso Pascal 
 

Toda a flor é linda 
Todas são maravilhosas 
Mas quase sempre as preferidas 
São sempre as lindas rosas 

Ela era tão pequenina 
Ali caída no chão 

Fiquei tão emocionada 
Que deitei -lhe logo a mão 
  

As rosas são abençoadas 
No regaço da linda rainha 

Olhai como estão formosas 
Nos braços de Santa Terezinha 

Apanhei-a cuidadosamente 
E com ela na minha mão 
Vi que era uma linda rosinha 
E tinha tanta perfeição 
  

Colocadas em qualquer lugar 
Seja aos pés da Virgem Maria 
Ou enfeitando a linda cruz 
Do domingo de aleluia 

Fiquei tão feliz e contente 
Acariciei-a com muito amor 
Porque ela tinha caído 
Da cruz de nosso Senhor 
  

Gosto tanto daquela rosinha 
Que caiu daquela linda cruz 
Ficando na minha casa 
Abençoa-nos sempre, ó Jesus 

Como ela é linda e bela 
Branquinha é a sua cor 
Quis Jesus ressuscitado 

Deixar-me aquela bela flor 
  

Quis esta rosa pequenina 
Na minha casa ficar 
Quando a visita Pascal 

Acabara de visitar 

Guardei-a com tanto carinho 
É uma riqueza para mim 
Agora também faz parte 
Do meu lindo jardim 
  

Caída da cruz da Páscoa 
Aquela rosinha tão bela 
Jesus ressuscitado quis 
Que eu ficasse com ela 


