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Pelo sétimo ano, vamos comemorar o Dia
da Comunidade Seixense, efeméride instituída –
nunca é demais dizê-lo – em 2002, por decisão
unânime da Assembleia de Freguesia.

“ 9 de Novembro “
O dia escolhido tem um profundo significado

para todos os seixenses pois assinala o momento
mais alto da história deste freguesia, assinala a
outorga do Foral a Seixas, na cidade de Coimbra,
a 9 de Novembro de 1262, por D. Afonso III.

Com esta carta de foral, Seixas renasce e
emancipa-se adquirindo direitos e liberdades nunca
tidos até então, iniciando um novo ciclo de vida,
com mais história e com mais prosperidade material
e social.

O Dia da Comunidade Seixense tem, por
isso, uma importância acrescida pois permite contar
o passado, lembrar o presente e principalmente
projectar o futuro.

Ao mesmo tempo é Dia de Homenagem! É
uma oportunidade que não se pode desperdiçar
para mostrar publicamente gratidão a todos os
seixenses que ao longo dos tempos foram e são
um exemplo para todos nós, que se notabilizaram
no trabalho, na vida pública, na vida associativa,
nas mais diversas vivências, dando provas de
inquestionável altruísmo, dedicação e solidariedade
à freguesia e à sua população.

Os nomes escolhidos, simbolicamente,
representam todos esses seixenses que foram de
uma generosidade impar e serão um orgulho para
as gerações vindouras.

João Maria do Casal foi um dos maiores
beneméritos da nossa freguesia e o seu legado
está bem presente na nossa história, pois foi
fundamental para a construção do Lar de Idosos
do  Centro de Bem Estar Social, sem dúvida o
equipamento colectivo mais importante de Seixas.

Escolhemos Henrique Correia de Castro,
notável seixense que dedicou muitos anos da sua
vida à causa pública e à sua “ Casa de S.Bento “
que ajudou a construir, com abnegação, esforço e
grande tenacidade.

Escolhemos, também, Albertina Malheiro
Couto Viana que foi professora durante longos
anos e grande entusiasta do folclore, do teatro e
do associativismo em geral.

Finalmente, escolhemos António Cacais
Gonçalves, ilustre seixense dos nossos dias,
também com muitos anos de dedicação e trabalho
à freguesia, às colectividades e à comunidade
paroquial.

Todos eles são merecedores desta
homenagem e da nossa gratidão. Parabéns e bem
hajam por elevar e dignificar o nome de Seixas!

Desejamos, sinceramente, que o Dia da
Comunidade Seixense seja uma grande festa e que
seja comemorado com alegria mas, também, com
orgulho e gratidão.

Convidamos toda a população a apoiar esta
iniciativa e a participar nesta efeméride de alma e
coração.

E como sempre…
 Devagar Começa Seixas!

O Presidente da Junta
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 João Maria do Casal

Nasceu em Seixas, no dia
31 de Dezembro de 1862.

Foi casado com Maria da
Glória    Rebelo Mourão Monteiro
Casal ,  natural  de Monção.

João Maria do Casal,
seixense de elevado altruísmo
notabilizou-se   pelas suas dádivas
à Confrar ia de S.Bento e,

principalmente,  pela doação do edifício sito na Praça
Conselheiro Silva Torres, em Caminha, mais conhecido
por edifício do Caminhense, à freguesia de Seixas
com a finalidade do seu rendimento ser aplicado na
construção de um “ Asilo dos Velhos Entrevados “,
salientando que “ os pobres a entrar serão dos mais
indigentes e que não possam trabalhar tendo a
preferência os pescadores…”

Deste legado datado de 1937, onde já era
mencionado que a referida propriedade estava cativa
de uma promessa de compra e venda ao Sporting
Clube Caminhense, resultou que a Junta de Freguesia
de Seixas, em 1982, vendeu a este clube, através da
Câmara Municipal de Caminha, o referido edifício por
7000 contos.

Esta importância foi entregue ao Centro de
Bem Estar Social de Seixas que permitiu o início das
obras de construção do actual Lar de Idosos.

Devido ao estado de saúde da sua esposa,
D. Maria da Glória Casal, foi viver para Pinheiros,
Monção, onde adquiriu a Quinta do Paço, tendo falecido
a 1 de Março de 1937.

 Henrique Correia de Castro

Nasceu na freguesia de Seixas a 13 de
Setembro de 1890.

Em 1908, emigrou para o Brasil, mais
concretamente para Manaus.

Em 1916, casou com
Eduarda Pereira, natural de
Tabuaços.

Em 1924,  abr iu  um
estabelecimento de torrefacção de
café e cana de açucar e mercearia
“Mão Negra”, em sociedade com o
irmão Leopoldo Correia Castro.

 Regressado a Portugal, em
1930, instalou-se na cidade do
Porto, onde se estabeleceu com o

Monumental Café, um dos mais conceituados espaços
de convívio do norte do país.

Em 1938, o seu amor profundo pela sua terra
natal levou-o a vir definitivamente para Seixas,
dedicando todo o seu tempo em prol da comunidade
seixense e com o nobre objectivo de contribuir para
o engrandecimento e progresso desta aldeia.

Fundador da Casa de S. Bento foi um dos
principais impulsionadores, juntamente com o
Comandante Augusto Serra Costa, da Sopa dos
Pobres e mais tarde do Lar de Idosos que só viria a
ser inaugurado em Novembro de 1976.

Foi vice-presidente da Direcção da Casa de
S.Bento desde 25 de Julho de 1955 até 31 de
Dezembro de 1975.

Na Junta de Freguesia, durante os anos de
1951 a 1954 e de 1955 a 1958 exerceu os cargos,
respect ivamente,  de Vogal  e Secretár io.

De 1959 a 1967 foi Presidente da Junta de
Freguesia de Seixas.

Faleceu no dia 13 de Fevereiro de 1978.

Albertina Malheiro Couto Viana

Nasceu na freguesia de
Seixas , em 25 de Agosto de 1916.

Casou  com Când ido
Nogueira Teixeira, em 10 de
Setembro de 1941.
Professora Primária, começou a
trabalhar aos 23 anos. Trabalhou
nos concelhos de Valença e Vila
Nova de Cerveira, nas freguesias de
Fontoura, Cerdal, Sapardos, S. Julião

e Silva. No concelho de Caminha trabalhou em Venade,
Azevedo e Seixas.

Na sua terra natal leccionou cerca de 15 anos.
Depois de 44 anos de trabalho, Albertina Viana

reformou-se com 68 anos.
Na vida associativa dedicou bastantes anos

da sua vida ao Grupo Recreativo e Cultural dos Amigos
de Seixas, do qual foi sócia fundadora. Nos anos de
1979 e 1980 foi, respectivamente, vogal de actividades
e secretária da Direcção.

Em 1986 foi novamente secretária da
Direcção.

Durante os anos que fez parte desta
associação, foi fundadora do Grupo Etnográfico de
Danças e Cantares, pertencente a esta colectividade.

Notabilizou-se, ainda, no apoio ao Grupo
Cénico e nas actividades direccionadas para os mais
pequenos.

Actualmente, Albertina Malheiro Couto Viana,
com 92 anos de idade, vive no Lar de Idosos de
Seixas.

      António Cacais Gonçalves

Nasceu na freguesia de
Seixas, em 11 de Novembro de 1932.

Com apenas 11 anos, foi
trabalhar em Lisboa, sendo mais tarde
proprietário de uma pastelaria, em
Campolide.

Em 8 de Agosto de 1957 casou
com Maria dos Anjos Falcão Gonçalves.

Regressou a Seixas no ano de
1980. A partir dessa data, António Cacais
Gonçalves dedicou grande parte da sua

vida à freguesia colaborando nas mais diversas áreas.
Foi vogal da Assembleia de Freguesia de Seixas

de 16 de Janeiro de 1983 a 27 de Julho de 1989.
A partir desta data e até Dezembro de 1993 foi

tesoureiro da Junta de Freguesia de Seixas.
No associativismo tem colaborado com o Grupo

Recreativo e Cultural dos Amigos de Seixas, tendo sido
presidente da direcção no ano de 1981.

De 1982 a 1988 foi Presidente da Assembleia
Geral desta colectividade, cargo que voltou a exercer em
1998.

Continuou a colaborar com esta associação e
desde 2006 que exerce as funções de vice-presidente da
Direcção.

Colaborou activamente com o Grupo Cénico dos
Amigos de Seixas, tendo participado em 1991 no elenco
da peça de teatro “ As duas causas “.

Ao serviço da comunidade paroquial tem dedicado,
também, muito da sua vida.

Fez parte da Comissão Fabriqueira da Paróquia
de Seixas durante mais de 23 anos. Foi membro da
Conferência S. Vicente de Paulo.

Foi Juiz e desempenhou outros cargos na Confraria
das Almas durante 25 anos.

Actualmente é membro da comunidade católica
“Caminho Neocatecumenal” da qual faz parte desde Outubro
de 1974.
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ficha técnica
TEXTOS: Junta de Freguesia de Seixas

FOTOS: Carlos A. Mouteira Fernandes e J.F. Seixas
ARRANJO GRÁFICO: www.freguesiasdeportugal.com

 V I S I TE  A FREGUES IA NOS  S I TES :  WWW.FREGUES IADESE I XAS .PT
     WWW.JF - SE I XAS .COM  e  WWW.FREGUES IA SDEPORTUGAL .COM

Agradecimentos

- Aos Senhores Deputados, Dr. Jorge Fão e Dr.
Abel Lima Baptista, ao Dr. Eduardo Teixeira e ao
Sr. Armando Vieira,Presidente da ANAFRE, pela
participação no colóquio.

- Ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de
Caminha, Prof. Flamiano Martins, pela sua
colaboração e apoio nesta inic iat iva;

-  Aos Senhores Delegados do Partido Socialista
e Partido Social Democrata, eleitos para a
Assembleia de Freguesia de Seixas, pela
colaboração e apoio prestados.

- Ao Reverendo Pároco de Seixas, Padre José
Domingues Oliveira Gomes pela sua colaboração
na organização das cerimónias religiosas;

- A Direcção do  Centro de Bem Estar Social de
Seixas pela cedência do Salão de Festas para a
realização do Espetáculo Cultural;

- Ao Rancho Folclórico de Seixas pela sua
co laboração na  organ ização des tas
comemorações;

- À D. Maria Inocência Ventura Lindo Malheiro,
pela cedência dos trabalhos para a exposição de
seu saudoso marido, José Manuel Dias Malheiro

- Aos funcionários da Junta de Freguesia pela
colaboração prestada na organização dos
trabalhos;

Muito Obrigado a Todos!

Programa Comemorativo

Dia  7  de  Novembro  de  2008

21,00 horas  – Salão da Assembleia de
Freguesia
Colóquio subordinado ao tema “ Freguesias,
o Parente Pobre do Poder Local “ com a
participação:
- Presidente da ANAFRE,  Armando Vieira;
- Deputado, Dr. Jorge Fão, eleito pelo Partido
Socialista, pelo Círculo de Viana do Castelo
-Dr.Eduardo Te ixe i ra  ,  Pres idente da
Direcção Distrital de Viana do Castelo do
Partido Social Democrata;
- Deputado, Dr. Abel Lima Baptista, eleito
pelo Partido Popular,  pelo Círculo de Viana
do Castelo.

Dia 8 de Novembro de 2008

21,30 horas – Salão de Festas do Centro
Bem Estar Social Seixas
Espectáculo cultural com:

Cantares ao Desafio, Danças e Cantares
pelo Rancho Folclórico de Seixas;

Peça de Teatro “ O vizinho de cima “ pelo
Grupo Cénico de Barroselas

Dia 9 de Novembro de 2008

11,15 horas – Missa Solenizada na Capela
de S.Bento

14,30 horas – Abertura de exposição de
artesanato em fósforos e madeira de José
Manuel Dias Malheiro

1 6 , 0 0  h o r a s  –  S e s s ã o  S o l e n e
Comemorativa, Homenagem e Entrega de
Medalhas de Honra e Mérito a:

João Maria do Casal ( A Título Póstumo);

A l b e r t i n a  M a l h e i r o  C o u t o  V i a n a ;

Henrique Correia de Castro ( A Título
Póstumo );

António Cacais Gonçalves

17,00 horas – Verde de Honra


