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CENTRO DE ESTUDOS DA SEARA

Editorial
“Todos somos fundamentais para o desenvolvimento da Seara”
Numa sociedade cada vez mais individualista, em que as redes sociais,
enganosamente, transmitem uma ideia de socialização imediata, que não é
mais do que a imposição da superficialidade das relações humanas face ao
já “ultrapassado” contacto presencial, é necessário que cada um de nós
reveja o seu papel na sociedade e, em particular, na comunidade de que faz
parte.
Esta afirmação sustentada numa visão meramente pessoal, e
eventualmente excessiva, não é mais do que um motivo para vos levar
àquilo que me trouxe a este editorial: a participação cívica na vida da
comunidade.
Dirijo-me a vós na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia da
Seara para, antes do mais, referir que este é um órgão representativo dos
searenses e que tendo como principal função deliberar sobre as propostas
apresentadas pela Junta de Freguesia, o tem feito com responsabilidade e
exigência. As decisões tomadas nas sessões da Assembleia de Freguesia
tornam os membros, que as aprovam, solidariamente responsáveis pela
execução das mesmas por parte do Executivo. Sendo assim, convém referir
que ao longo deste mandato tem existido uma estreita colaboração entre a
maioria representativa e a Junta de Freguesia, o que tem permitido a
aprovação e execução do programa apresentado em campanha eleitoral. No
entanto, a principal razão que me leva a dirigir-vos estas palavras tem a ver
com a participação dos searenses nas Assembleias de Freguesia. Nas
sessões já realizadas temos contado com a presença de um número
considerável de searenses, o que desde já agradeço, mas que, ainda assim,
fica aquém do desejado. Seria importante, porque acabaria por ser uma
motivação extra para todos os membros eleitos, que mais pessoas
estivessem presentes nestes momentos fundamentais para a vida coletiva
da comunidade. Estou certo que a maioria dos searenses nunca
participaram numa Assembleia de Freguesia, o que é respeitável, mas, se
alguma vez o fizessem, ficariam certamente surpreendidos com a
importância de tudo o que é discutido em cada uma das sessões. Um
cidadão mais esclarecido será um cidadão mais exigente e, por
conseguinte, mais apto a influenciar positivamente aqueles os representam
nos órgãos eleitos, de forma a estarem mais atentos aos interesses do
coletivo. A participação cívica também se faz da expressão de opiniões,
contra ou a favor, que justas e sustentadas, acrescentarão responsabilidade
aos órgãos eleitos e, certamente, promoverão a tomada de medidas mais
equilibradas e abrangentes. Continuaremos a ter a preocupação de divulgar
as convocatórias das Assembleias nos locais habituais e, sempre que
possível, neste Jornal, para que tenham a possibilidade de participar nas
mesmas. A vossa presença é importante!
Gostaria de terminar, deixando um apelo a todos, para que reflitam sobre
esta afirmação adaptada à nossa realidade, proferida, há já vários anos,
mas ainda muito atual: “ Não perguntem só o que a Seara pode fazer por
vós, mas, também, o que cada um de nós pode fazer pela Seara”. Na
verdade, a nossa Freguesia tem uma dinâmica social muito particular, com
iniciativas constantes do Executivo e das coletividades, que permitem, se
assim o pretenderem, participar ativamente na vida da comunidade. A Seara
sempre foi muito inclusiva e estou certo que aqueles que forem aparecendo
serão bem recebidos e acarinhados por todos.
Desejo a todos uma Santa Páscoa

Paulo Jorge de Matos Mimoso
Presidente da Assembleia
de Freguesia da Seara

A Comissão constituída
n esta Fr eg u esi a d e
Paradela da Seara para o
Recenseam ento dos
Cidadãos que tem voto na
CENTRO ESTUDOS SEARA
Eleição dos Deputados para
as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes na forma
que determina o Decreto de oito de outubro de 1863 e
declaração de 26 do mesmo feita ao Administrador do
Concelho de Tomar cumprindo com o que no referido
Decreto determina apurou para votar os Cidadãos seguintes:
( continuação da 7ª Edição)
Nomes

Moradas

Ocupação

João Fernandes Correia

Carvalheira

Lavrador

João Fernandes Pereira

Seara

Lavrador

José Alves Pedra

Nabais

Lavrador

José da Costa Pereira

Covo

Tamanqueiro

José da Fonte

Bouças

Lavrador

José Roiz Brito

Abelheira

Lavrador

José de Matos

Pereiros

Lavrador

José …

Paço

Lavrador

José Cabeças

Seara

Lavrador

José Severino Pª Lopes

Residência

Pároco

Manuel da Guerra

Nabais

Lavrador

Manuel de Barros

Sobreiro

Lavrador

Manuel Martins

Sobreiro

Lavrador

Manuel José Azevedo

Sobreiro

Jornaleiro

Manuel José Alves

Nabais

Jornaleiro

Manuel Correia Lima

Giesta

Lavrador

Manuel José Correia

Seara

Lavrador

Manuel Bezerra

Seara

Lavrador

Manuel da Costa

Seara

Lavrador

Manuel Bezerra Novo

Seara

Lavrador

Manuel de Lima

Seara

Lavrador

Manuel Gonçalves

Bouças

Alfaiate

In, “ Livro de Recenseamento para a Eleição de
Deputados desta Freguesia de Paradela de Seara”
Arquivo Municipal de Ponte de Lima
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PLANO ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016
A Junta de Freguesia da Seara viu aprovado pela Assembleia de
Freguesia, do dia 27 dezembro, de 2015, o Orçamento e Plano de
Atividades para o ano de 2016.
Assim, traçou como prioridades para 2016, o seguinte:

Apoio às crianças da escola, continuando a assegurar o

transporte escolar gratuito para os alunos do jardim de infância
e 1º ciclo;

Manter a oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo;
Manter o pagamento da praia às crianças do infantário;
 Manter a realização do preenchimento do IRS gratuito dos
searenses;

Continuação da isenção da taxa de manutenção e
conservação do cemitério;

Realização do III Passeio da Freguesia da Seara;
 Apoio às Associações/Coletividades da Freguesia na
realização dos seus eventos;

Dinamização do Jornal da Seara, Centro de Estudos da
Seara, Site da Freguesia e Facebook;

Criação do Espaço Educação e Cultura;
Rede

viária – beneficiação, reparação, pavimentação,
alargamento e construção de caminhos/Ruas, principalmente na
Rua N.ª Sr.ª do Desterro, Travessa da Bouça, Rua do Outeiro,
Rua de Nabais e Rua da Castelhana;

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA

Obras e Infraestruturas
Cemitério da Seara
Capela Mortuária
Começaram recentemente
obr as de m el hor i a e
a l a r g a m en t o d a Ca p el a
Mortuária do Cemitério
de
Nossa Senhora da Conceição.
Esta intervenção tornava-se
urgente, visto a necessidade de
conferir ao edifício outras
valências que permitirão um uso
mais adequado do espaço. Ao
edifício será acrescentado uma
sala de apoio à Capela
Mortuária em dia de velórios, uma sala para usufruto do pároco, casas
de banho e uma sala de apoio ao cemitério. Aproveitou-se a
intervenção para deslocalizar o jazigo existente junto à capela para
local mais adequado e à eliminação
da arrecadação promovendo, assim,
uma mais adequada organização do
cemitério.
Tendo o cemitério um grande valor
s en tim en tal p ar a t od o s n ó s
acreditamos que a intervenção seja
do agrado de todos.

Beneficiação e ampliação da Capela Mortuária;
Instalação de portões automáticos no Cemitério N.ª Sr.ª da
Conceição;

Beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia;
Instalação do Parque Infantil da Seara;
Criação do Parque de Lazer do Pinheiro Manso;
Licenciamento de projeto para a construção de passeios nas
Estradas Nacionais EN203 e EN204;

Oferta de Emprego
Assim, para 2016 o total do orçamento das receitas, bem como
das despesas, ascendem a 133.845,00 euros, perfazendo as
receitas correntes e de capital respetivamente, 63.845,00 euros e 70
000,00 euros, e as despesas 50.195,00 euros e 83.650,00 euros.
RECEITAS
As principais fontes de receita que a Freguesia dispõe, provem
essencialmente do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e
do Município de Ponte de Lima.
DESPESAS
Nesta rubrica grande parte do investimento vai para despesas de
capital devido às obras de beneficiação da rede viária já aprovadas
pelo Município de Ponte de Lima. Para se concretizar estas obras,
procurou-se como já é hábito, reduzir as despesas correntes ao
indispensável para o funcionamento da Junta de Freguesia
A Mesa da Assembleia de Freguesia

(Junta de Freguesia de Seara)
A Junta de Freguesia da Seara, após reunião com os
responsáveis do Centro de Emprego de V. Castelo,
apresentou nova candidatura ao Instituto do Emprego e
Formação Profissional à Medida Contrato Emprego Inserção (CEI) a fim de contratar um colaborador para
exercer 8 horas diárias ao serviço da mesma (limpeza e
manutenção da Freguesia). Poderá ser integrado neste
projeto quem no momento atual se encontrar
desempregado e a receber o subsídio de desemprego. Se
este for o seu caso ou caso conheça alguém da nossa
Freguesia que reúna estes requisitos, deverá fazer a sua
inscrição na sede da Junta de Freguesia até ao dia 30
maio de 2016. O valor a auferir é de 170€ mensais
suportados pela Junta de Freguesia e continua a receber
na mesma o valor do subsídio de desemprego.
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Largo do Pinheiro Manso
Parque Infantil da Seara

A Freguesia da Seara
passou a ter, desde os
meados de fevereiro, um
Parque Infantil situado no
Largo do Pinheiro Manso.
Esta nova infraestrutura
dedicada às crianças
resulta da cooperação da
Junta de Freguesia com a
Câmara Municipal de
Ponte de Lima que com
um financiamento a 100%,
no valor de 20.000,00€,
decidiu, e bem, escolher a
nossa Freguesia para a colocação deste equipamento. A centralidade
da Seara em relação às freguesias vizinhas foi tida em linha de conta, e
a verdade é que, sempre que o tempo o permite, o Parque tem sido
frequentado por crianças searenses e de outras freguesias, dando uma
nova vida a este espaço,
q u e t er á
q u e s er
definitivamente a sala de
visitas da Seara e não só
um
parque
de
estacionamento. Acrescese a este facto, o arranjo
do talude existente com a
colocação de relva, flores
e do nome da nossa
Freguesia, conferindo a
es t e
es p a ç o
m aior
dignidade e um aspeto
visual muito mais atrativo.
O Executivo pretende, nos tempos mais próximos, acrescentar outros
equipamentos de lazer que
permitam que o Largo do
Pinheiro Manso se transforme
num local privilegiado para o
convívio entre todas as
gerações. Deixamos, como
última nota, o regresso das
cegonhas à sua “casa”, o que
confere uma singularidade
ainda maior ao nosso Largo que
todos devemos estimar e acima
de tudo usufruir.

Jardim do Largo do Pinheiro Manso

Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, foram
realizados no Largo do Pinheiro Manso alguns melhoramentos no
talude desse mesmo largo, junto ao pinheiro manso da Freguesia da
Seara e junto do recém criado Parque Infantil da Seara.
Estes melhoramentos foram realizados por um grupo de
formandos do 12º ano do Curso de Técnicos de Jardinagem e
Espaços Verdes do Centro de Formação de Viana do Castelo
(IEFP).
Assim, foi desenvolvido um estágio na Junta de Freguesia da
Seara pelos formandos Bruno Felizardo, Ilda Ribeiro e Maria da Luz
Pinheiro.
Os estagiários procederam à remoção de terras, limpeza de toda a
área e colocaram vários tipos de plantas que foram cedidas pelo
Município de Ponte de Lima, como por exemplo azálias, cordiline
(fiteiros vermelhos) e os vários materiais necessários para definirem
os canteiros, tais como, separadores, godo de vários tipos,
fertilizantes orgânicos e químicos que foram fornecidos pela Junta
de Freguesia da Seara.
Foi um trabalho que permitiu aos estagiários ter mais
conhecimentos para que no futuro tenham mais competências para
poderem abrir e gerir uma empresa de jardinagem. Em nossa
opinião, foi, sem dúvida, um trabalho complicado de realizar, mas
que nos deu muita satisfação e orgulho, pois realizamos um trabalho
com qualidade e profissionalismo.
Os estagiários gostariam de agradecer à Junta de Freguesia da
Seara na qualidade do seu presidente (Filipe Lima) e demais
membros pela maneira como nos trataram e nos deram condições
para podermos fazer este trabalho, tendo este sido feito com gosto e
satisfação e do qual nós nos orgulhamos muito.
Os estagiários

CORRELHÃ
BLOCO

JORNAL DA SEARA

Página 4
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Entrega de diplomas da formação
(8 janeiro 2016)

Cantar dos Reis

No dia 8 de Janeiro, realizou-se no Salão Nobre da Junta de
Freguesia a entrega dos diplomas aos formandos dos cursos de
Higiene, Saúde e Segurança no trabalho, Comunicação Interpessoal
No passado dia 31 de janeiro, cumpriu-se mais uma vez a tradição
– Comunicação Assertiva, e Morfologia Vegetal. Estiveram presentes
do Cantar dos Reis, no Edifício da Escola Primária (Centro Cívico).
na cerimónia os formadores e o Executivo da Junta.
O grupo composto por mais de vinte pessoas, que faz questão de
manter viva esta tradição com fortes raízes na nossa Freguesia,
encantou os presentes com o cantar dos reis, num primeiro
Curso de Aplicação de Produtos
momento, e com canções de raiz popular, pela noite dentro. A noite
Fitofarmacêuticos
estava fria, mas aqueceu com o entusiasmo de todos os presentes.
(18 e 25 fevereiro)
Depois de um reconfortante caldo verde, assistiu-se ao
A Junta de Freguesia da Seara providenciou um acordo visionamento do vídeo da Semana da Seara/2015 realizado pela
com a instituição VALDELIMA para a realização de um Curso Susana Antunes que
de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Nos passados permitiu perceber a
dim ensão
e
a
dias 18 e 25 de fevereiro realizou-se, no Edifício Sede da
par tici pação
da
Junta de Freguesia a primeira fase da formação que contou comunidade nesta
com mais de 70 pessoas.
iniciativa.
Por
último,
Pólo de Formação da Seara
destacamos
e
agr adec em os
a
presença
do
Abertas as Inscrições - Formação Modular Certificada
Vereador da Câmara
A todos os interessados (quer sejam empregados ou Municipal de Ponte
Lima,
Engº.
desempregados) e que possuam habilitação escolar menor ou igual de
ao 9.º ano de escolaridade, informa-se que estão abertas Manuel Barros.
inscrições até 17 abril para a frequência de Unidades de Formação
de Curta Duração na Junta de Freguesia da Seara.

maio
1º módulo - UFCD 7846 - informática noções básicas (50h),
realizar-se-á no mês de maio de 2016, do dia 2 ao dia 26 de maio
2016 das 19h às 22h.

junho
2º módulo - UFCD 0627 - língua portuguesa, técnicas de escrita
(50h), realizar-se-á durante o mês de junho, entre os dias 1 de
junho e 23 de junho 2016 das 19h às 22h.
Podem inscrever-se num módulo isolado ou nos dois módulos.
Todos os formandos tem direito ao certificado de formação e a
subsidio de refeição (4,27€ por dia de formação das 19.30 ás
22.30h).
Podem inscrever-se na Junta de Freguesia da Seara, neste horário:
Quartas - feiras: 20h às 22h e Domingos: 9h às 12:30h
A formação será ministrada no Edifício da Sede da Junta da
Freguesia da Seara.

III Ciclo Reuniões com os Searenses
“ Um balanço muito positivo”
Durante todos os domingos de manhã, dos meses de janeiro e
fevereiro de 2016, o executivo da Junta de Freguesia realizou no
Salão Nobre do Edifício Sede, o III Ciclo de Reuniões denominado “O
futuro da Seara no séc. XXI”, com o propósito de preparar o presente
e o futuro da Seara.
De destacar, a reunião mantida com todas as coletividades
searenses de forma a estabelecer um calendário anual de atividades
para o ano de 2016. Noutra reunião foram debatidos os problemas
dos alunos searenses. De realçar a reunião com os ex-autarcas que
juntou pela primeira vez à mesma mesa, Presidentes de Junta,
Secretários e Tesoureiros de executivos anteriores da Seara que
trocaram impressões sobre os limites administrativos da Freguesia
da Seara tendo em conta o seu conhecimento do terreno.

Res idencial / Res taurante
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(9, 16 e 23 de abril 2016)

1, 2, 3 de julho de 2016

Preenchimento Gratuito do IRS
A Junta de Freguesia informa que decorre nos dias 9, 16 e 23 de
abril de 2016 o preenchimento em papel e pela internet do IRS.
Assim, nos dias indicados, sábados, entre as 9h e as 12.30h poderão
submeter a título gratuito o preenchimento do vosso IRS no edifício
da Sede da Junta de Freguesia da Seara.

Festas de S. Pedro da Seara
24 julho de 2016
(10h - Sede da Junta de Freguesia)

Apresentação do Cartaz da Semana da Seara
7 a 17 de agosto 2016

10 de abril 2016

Semana da Seara

III Rastreio Gratuito de Saúde na Seara

A Junta de Freguesia da Seara irá realizar no dia 10 de Abril de
A Junta de Freguesia da Seara informa que pelo 3º ano consecutivo
2015, domingo de manhã, o seu III Rastreio de Saúde da Freguesia
da Seara. Este rastreio, como nos anos anteriores, será totalmente realizar-se-á a Semana da Seara.
gratuitos para os searenses e será realizado por especialistas da
Esta semana procurará de novo reunir todos os emigrantes, familiaárea da saúde a título gratuito. Teremos várias atividades completa- res, amigos e a população da Seara em várias atividades, tais como
mente direcionadas para cuidar da sua saúde:
palestras, música, jogos tradicionais e convívio popular.
Rastreio de Hipertensão e Diabetes
Rastreio do Colesterol
Rastreio Visual
Avaliação Nutricional
Rastreio de Saúde Oral

24 de abril 2016

1ª Assembleia de Freguesia de 2016
No próximo dia 24 de abril realizar-se-á Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia que terá os seguintes pontos:
( A convocatória será feita dentro dos moldes habituais)
- Aprovação das contas do ano de 2015;
-Apresentação do trabalho desenvolvido nos últimos meses pela
Junta de Freguesia.
- Intervenção do público.

21 e 28 maio de 2016

Dia do Voluntariado na Seara
Estes dois dias constituem uma oportunidade única dos searenses
dedicarem algum do seu tempo à sua freguesia. Só poderemos construir uma Seara melhor, se todos nos envolvermos na vida da comunidade de forma desprendida e zelando pelo bem comum. Participem!!!

18 junho de 2016

Passeio da Freguesia da Seara
Está agendado o passeio da Freguesia da Seara para o ano de
2016. Como no ano passado, este passeio realizar-se-á para toda a
população da Freguesia.
Marque na sua agenda o dia 18 de junho de 2016.

O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 24 de julho,
domingo, às 10h.
Informa-se que se encontra disponível no site e no facebook da Freguesia da Seara (www.freguesiadaseara.com) o vídeo da Semana da
Seara do ano passado elaborado pela searense Susana Antunes.
Nota:
A organização da Semana da Seara aproveita para dar a conhecer
aos searenses o tema deste ano: Tradições Searenses.
Com o objetivo de tornar possível este desafio de recordar as tradições, usos e costumes do antigamente, solicitamos a todos a disponibilidade para cederem (emprestarem) objetos antigos de todo o tipo, que
possam ser expostos, no Edifício da Escola Primária, durante o decorrer da Semana da Seara 2016. Os objetos podem ser entre outros:
utensílios domésticos, da agricultura, das profissões antigas, vestuário,
brinquedos, instrumentos musicais, etc...
Durante o mês de julho, os elementos da organização entrarão em
contacto com a população para fazer a recolha dos materiais. Tudo o
que for cedido para a exposição será catalogado na presença dos proprietários, para que, finda a exposição, sejam devolvidos conforme
foram recolhidos. Acreditamos que poderá ser uma exposição de elevado valor sentimental para toda a comunidade, mas que só terá êxito
se todos colaborarem.
Aproveitamos, ainda, para solicitar aos searenses com mais de 60
anos que nos façam chegar relatos de histórias vividas nas suas infâncias, canções, ladainhas, rezas, lendas, poemas, e outros, que possam
dar uma perspetiva geral das tradições de outros tempos.
A Semana da Seara 2016 será um momento único para envolver
toda a comunidade num projeto comum que servirá, mais uma vez,
para demonstrar que os searenses sempre que chamados a colaborar,
dizem presente.

O cartaz será divulgado no mês de Maio e as inscrições vão
A Organização: Luís Sousa, Luís Gonçalves, Paulo Mimoso, Natália
decorrer de 26 de maio a 8 de Junho de 2016 na secretaria da JunMansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins e Susana Antunes.
ta de Freguesia da Seara.

CABANA DA
GIESTA
Sear a

José Maria Araújo
Topógr afo
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Um novo ano se inicia e avizinha-se próspero, mas para que
Informamos que as inscrições se encontram abertas, para quem quiser
corra na perfeição, a direção da ADCSeara quer agradecer a
participar. Participa! Vais ver que vais gostar.
todos os que nos apoiaram durante o ano passado, que
Arranja um par! Nós temos um arco para vós.
marcaram presença nas atividades ou, então, colaboraram das
Inscrições no Centro Cívico (Sede das Marchas)
mais diversas formas para que tudo corresse como planeado.
A ADCSeara é uma Associação de portas abertas a todos os
que dela quiserem fazer parte. Os últimos projetos são a criação
de três secções dentro da Associação, a Secção do BTT
“LIMARACE”, a Secção de Música da Seara e a Secção de
Karting “MARIANO PIRES”, havendo sempre espaço para mais
projetos ou coletividades que se queiram associar à ADCSeara.
As novas secções resultam de parcerias com grupos/pessoas
com provas dadas nas áreas que representam.

Próximo almoço: 15 de Maio de 2016, no Centro Cívico.
Saídas previstas
Festa de Natal

Junho - S.João de Ponte de Lima
Junho- S.João da Correlhã.
Julho- S.Pedro da Seara .
Agosto- Festa do Emigrante (Semana da Seara), Seara.
Agosto- Festa do Milheiral, Lanheses.
Setembro- Feiras Novas, Ponte de Lima.
Telemóveis: Carlos Silva - 963 744 386
André Rodrigues – 963 691 419
Eduardo Martins – 933 234 217

Não
podemos
deixar
de
mencionar também a Festa de
Natal das crianças e o Natalinho
que mais uma vez contou com a
participação de todos os que, para
além de sócios, são simpatizantes
da ADCSeara.

Escuteiros no Polidesportivo Edgar Flores

Agradecemos a todas as pessoas que tem colaborado com as Marchas
Populares da Seara. O nosso muito obrigado! A comissão das Marchas
Populares da Seara deseja a todos os searenses e ao público em geral
uma santa Páscoa.

No passado mês de fevereiro,
num fim de semana de chuva forte
estiveram a usar as nossas
instalações, o Agrupamento de
Escuteiros da Freguesia da
Correlhã. Realizaram atividades
em toda a Freguesia.

Festas Populares de S. Pedro/2016
CARTAZ DAS FESTA POPULARES
DE S.PEDRO/2016

Relatório de Contas do Ano 2015

A Comissão de Festas decidiu promover, mais uma vez, um Reuniu-se a Assembleia em Março para a apresentação do
concurso de Cartaz das Festas para divulgação pública das Relatório de Contas do ano 2015:
mesmas. Para mais informações contactar Comissão.
Receitas: 15.492,32€
Despesas: 7.554,73€

Regulamento (resumo)

Saldo: 7.937,59€

Cobrança das quotas dos sócios

1– Participantes: Toda a comunidade searense

A Direção da Associação Desportiva e Cultural da Seara está a
proceder à cobrança das quotas dos sócios.
A quota dos associados é uma das importantes fontes de receita
da associação, e permite uma melhor gestão financeira da sua
atividade.
Contamos com a compreensão e colaboração de todos, pois só
dessa forma conseguiremos concretizar todos os objetivos a que
nos propomos nos nossos planos de atividades.

2– Condições da candidatura:
- Respeitar o regulamento;
- Desenhos ou pinturas inéditas;
3– Características da proposta:
- Desenho ou pintura;
- Formato A3 ou A4;
- Deve constar obrigatoriamente da proposta o
Nicho do S.Pedro e o Pinheiro Manso;
- Criatividade;

Eleições para o biénio 2016/2018
Realizam-se eleições para os Órgãos Sociais da ADCSeara no
próximo dia 3 de abril entre às 10h e as 12.30h. A apresentação
de listas deve ser feita até ao dia 2 de abril (13h).

4– Prazo de entrega: 30 de abril de 2016;
Nota: O nome do autor será referido no cartaz.
A Comissão de Festas:
Roberto Salgado, Ricardo Caldas, José Lopes, Francisco
Salgado e Guilherme Soares

Loja da
Teresinha
Martins da Costa e Costa Construções Lda

Ponte de Lima

Conforme o regulamento interno, as listas a apresentar devem
incluir os três Órgãos Sociais.
O Presidente da ADCSeara, Bruno Ximenes

Restaurante

Cedro
Seara
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Searenses em destaque no desporto
Atletismo

Realizou-se no dia 27 de fevereiro, em
Famalicão, o Campeonato Nacional de Corta
Mato Curto que serviu para consagrar a
atleta searense, Fátima Dantas, como ViceCampeã Nacional no seu escalão. A prova,
devido ao terreno pesado, foi de elevada
dificuldade, o que torna o feito ainda mais
extraordinário. A Fátima Dantas merece o
nosso reconhecimento pelo seu exemplo de
persistência e dedicação a um desporto que
exige elevado sacrifício.
Podemos afirmar com satisfação que temos uma Vice-campeã
nacional searense.
Parabéns!!!

ESCRITOS SEARENSES
São Mamede de Paradela da Seara

Nossa igreja é pequenina

Até no teu nome és privilegiada

E a capelinha também

Para nossa honra e orgulho

Mas são uma grande riqueza

És por Deus abençoada

Que a nossa Seara tem

Seara tem como padroeiro

Temos Nossa Senhora do Desterro

O lindo São Mamede

Que linda e bela que ela é

Que sempre vai proteger

Para abençoar as nossas famílias

A todo aquele que lhe pede

Vós sois a família de Nazaré

São Mamede querido

Seara como tu és linda

Tu sempre nos vais ajudar

És bela e harmoniosa

E a dezassete de Agosto

Toda a tua gente

Nós te vamos festejar

Está de ti muito orgulhosa

Que linda é a minha aldeia

Seara tem seus encantos

Como eu gosto de morar nela

E cheios de magia

Tem uma linda igreja

É um gosto morar nela

E também uma capela

É a nossa freguesia

Carmelinda de Puga Guerra
Mansuído

Valor da Família
A família é a coisa mais importante na vida de
uma pessoa.
O valor de uma família não está nas casas Joana Torres
bonitas, no dinheiro nos bolsos ou nas contas
bancárias, nas festas e viagens dadas, e nem nos maiores e melhores
presentes que se podem oferecer.
O verdadeiro valor de uma família está na atenção, carinho,
respeito, educação, e compreensão, na entreajuda, nos valores, lições
e conselhos dados que servem para toda a vida, nos beijos e abraços
calorosos, e principalmente no amor, o amor é a base de tudo. Pouco
importa se estamos unidos pelo sangue, amizade ou pelos afetos, não
importa se somos filhos biológicos ou adotados, o importante é que
quase todos temos uma, pois família é quem nos ama, apoia e faz
feliz.
Família é aquela que caminha toda junta de mãos dadas, seguindo
os mesmos passos, caminhando na mesma estrada, afastando todas
as dificuldades e atraindo a sorte, paz, felicidade, segurança e
tranquilidade!
É na tua família que estão os teus melhores amigos, aqueles que
vão estar sempre lá, a esperar, a torcer e acreditar realmente e
verdadeiramente em ti. Eles são os verdadeiros, aqueles que nos
momentos mais difíceis da vida estarão sempre por perto, quando a
dor e a tristeza chegarem, são eles que vão estar lá para te apoiar,
acalmar e aconchegar.
Não existem famílias perfeitas, nem isso nunca me passou pela
cabeça, todas tem os seus maus momentos, as suas discussões e
desacordos, ninguém é perfeito, e as famílias também não são, e há
algumas que podem confirmar isso, porque existem aqueles que não
sabem ter uma família, serem famílias e viverem em família. Mais
importante que tudo o resto, é que cada um tem a sua e,
independentemente, de qualquer coisa, amando ou odiando, elas
estão sempre presentes em nossas vidas, especialmente, nos
momentos mais difíceis. Cada um tem sempre o direito de falar ou não
sobre a sua, mas, no entanto, ninguém admite que outros o falem.
Família é simplesmente a base tudo, atualmente podem não seguir
os mesmos padrões de antigamente com muitos filhos, já que agora
temos famílias compostas apenas por um filho, ou dois, alguns
podem ser vindos de outro casamento, de pais ou de mães que
adotam, e até aquelas em que podem haver duas mães, dois pais e
vários irmãos. Todas elas são importantes e nos fazem felizes,
funcionam como um exemplo a seguir, são elas que vão puxar-nos e
impulsionar sempre para frente e para o alto quando passamos por
problemas ou dificuldades, fazer parte de uma família unida é algo de
valor inestimável.
Podemos ter milhões de amigos, milhões de namorados, milhões de
fases, milhões de qualidades e de defeitos, mas no fim, quem vai estar
sempre no nosso lado, quem nos vai aceitar do jeito que realmente
somos, quem vai ajudar-nos a crescer da melhor forma possível, que
vão ficar do nosso lado, mesmo quando tenhamos perdido tudo aquilo
que achávamos que era importante para nós, é a nossa família.

A família é o bem mais precioso da
humanidade, um dos mais valiosos que há.
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Datas Inesquecíveis
8 de Março
Dia Internacional da Mulher
Nunca é demais destacar e relembrar que
neste dia, do ano de 1857, as operárias
têxteis de uma fábrica de Nova Iorque,
Leonardo Gonçalves
entraram em greve, ocupando a fábrica,
para exigirem a redução de um horário de mais de 16 horas por dia,
para 10horas.
Além desta discriminação, recebiam menos de um terço do que os
homens, por essa razão foram fechadas, entretanto deflagrou um
incêndio e cerca de 130 mulheres morreram queimadas.
Em 1910, numa conferência internacional realizada na Dinamarca,
foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de
Março como “Dia Internacional da Mulher”.
Desde então para cá, o movimento a favor de emancipação da
mulher, tem tomado forma, tanto em Portugal como no resto do
Mundo, embora ainda haja nações nomeadamente da Africa, onde as
Mulheres continuam sem a dignidade que merecem.
Torna-se necessário não esquecer esta data e continuar a pugnar
pelos direitos iguais em todas as Mulheres do Mundo.

25 de Abril
Liberdade, Democracia e Fraternidade
Palavras que durante vários anos identificaram o nosso 25 de Abril,
tal como os cravos vermelhos. Conhecido mundialmente pela
Revolução dos Cravos.
Hoje comemora-se o 25 de Abril de uma forma discreta.
É evidente que os tempos mudaram, alguns objectivos alteraramse, as crianças cresceram, os jovens tornaram-se adultos e pouco se
fala do 25 de Abril, porque os adultos vão desaparecendo.
Hoje vai se limitando a ser um dia feriado, alguns foguetes. Os
ranchos folclóricos a dançar nas praças e pouco mais, porque a
maioria das promessas, ontem como hoje ficam por cumprir e
começa a ser uma data pouco importante. Se questionarmos as
crianças e jovens, quantos saberão o porquê desta data.
Nos dias que correm a Liberdade é uma realidade, de que nos
devemos orgulhar, embora por vezes, sujeita aos atropelos de quem
não a respeita.
Em todo o caso vivemos num país em que a liberdade é um direito
consagrado constitucionalmente e que todos podemos exercer, sem
fanatismos e respeitando as opiniões dos outros.

1.º de Maio
Dia do Trabalhador

Dia do Pai
Desta vez quero falar-vos sobre o Pai.
Aquele que alguns lembram com o dia 19 de
março, dia dedicado a S. JOSÉ, curiosamente um
santo que, segundo a história bíblica, seria
também ele um pai adotivo.
Hoje muita tinta corre quando se fala de adoção,
com filhos que irão ter dois pais, ou duas mães, Mamede Torres
sobre valores , religiões, e o que cada uma delas
obriga a que os seus seguidores façam, esquecendo-se por vezes,
com a ânsia do poder sobre os seus súbditos, e a não menos
importante para eles máquina de multiplicar «euros», para os seus
sempre santos cofres, esquecendo-se, dizia eu, ou relegando para
segundo ou terceiro plano, aquilo que de mais importante deveria
assistir a toda a criança, independentemente, da sua cor ou raça,
desde que a chamaram a nascer: o Amor. Esse amor que não é
unicamente restrito aos pais, também devia preocupar aqueles que se
dizem sempre tão escandalizados com a aprovação de toda e
qualquer lei que lhes possa diminuir o poder sobre o ser humano de
quem se dizem donos e senhores, e esquecem aquelas crianças que
vieram ao mundo para serem farrapos humanos nas mãos de quem a
palavra Amor é simplesmente desconhecida. Fingindo-se muito
constrangidos, com os horrores que elas passam em zonas de
conflitos, obrigados a fugir da sua terra sem sequer saberem porquê,
em nome de guerras santas, ou juramentos a deuses que ninguém
ousa pôr em causa.
Mas para não nos afastarmos muito do tema que me traz aqui, será
melhor concentrarmo-nos no
Dia do Pai:
Aquele, que no ato do nascimento, é relegado para segundo plano,
apesar da preocupação extrema com que acompanha a vinda ao
mundo do seu filho.
Aquele que lutará para que nada lhe falte, enquanto que a mãe o
cuida «embora hoje, felizmente, seja tarefa dos dois».
Aquele que caminhará segurando-o pela mão, enquanto ele dará os
primeiros passos amparando-o.
Aquele que dirá os primeiros «nãos» quando o coração lhe
aconselha «sim», o que o tornará por vezes mais sisudo e autoritário
sem que no fundo o seja.
Aquele que vê o filho crescer ligado a ele e sente orgulho ao ouvi-lo
dizer aos amigos: o meu pai é um herói.
Aquele que se apercebe mais tarde que com o passar do filho à
idade adulta surpreende-o a dizer: o “cota” é uma seca.
Aquele que sofrerá ao ouvir o filho comentar com a namorada: o
velho pirou de vez.
Aquele a quem um dia, na dúvida, o filho perguntará como ele
resolveria aquela situação e apesar de velho não negará o conselho.
Aquele que envelhecendo tornou-se o avô querido que mimará o
neto sendo por isso repreendido pelo filho.
Aquele que já velhinho, com as forças a abandoná-lo, se sente um
estranho e ao aperceber-se ser um fardo a mais na vida dos filhos,
aceita tristemente ir acabar os dias num lar de idosos, onde já pouco
importa ser mal tratado, pois já o fora pela família
Aquele que morre abandonado longe do afeto dos seus e logo é
despachado para o outro lado porque que outro espera o lugar vago,
enquanto que os filhos contam os euros que ele deixara pensam:
Afinal o velho era um herói.
Felizmente que a exceção não faz a regra e ainda vemos bons
exemplos por aí, mas...

Comemorar o 1.º Maio, é lembrar aqueles que ao longo dos tempos
escreveram páginas de história, muitas vezes com o próprio sangue,
suor e lágrimas na procura do ideal humano, em síntese, uma
sociedade mais justa.
Devemos prestar a nossa homenagem aos milhares de
trabalhadores, que a 1 de Maio de 1886, nos Estados Unidos,
entraram em Greve exigindo o dia do trabalhado de 8 horas.
Após essa data, mais precisamente no ano de 1889, numa reunião
realizada em Paris, na qual o principal objetivo foi o de consagrar
uma data, de uma campanha internacional a favor das oito horas de
trabalho diário foi estipulado o dia primeiro de Maio.
Todos os leitores que gostem de ler os artigos do jornal e tiveram a
curiosidade e paciência de ler este, podem verificar que o 8 de Março
e o 1.º de Maio, as razões são idênticos. No 1.º maio os homens Um ótimo Dia do Pai a todos apesar de já ter passado a data e não
lutaram exigindo 8 horas de trabalho, por dia.
esqueçam o ditado: “ Filho és, Pai serás.”
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