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 Editorial 

 
Caros amigos Searenses, 

 
 Mais um ano a terminar e como o nosso lema é a transparência, 

venho, por este meio, prestar contas das obras feitas no decorrer 
deste ano. 

Começamos o ano com a construção do Parque Infantil, no Largo 
do Pinheiro Manso, obra conseguida graças a uma boa relação 
deste executivo com a Câmara Municipal de Ponte de Lima e que 
foi paga, na totalidade, pelo Município. À Junta de Freguesia coube 
tratar das licenças necessárias e realizar várias reuniões com as 
Infraestruturas de Portugal e Câmara Municipal para conseguir um 
parque infantil para a nossa Freguesia. Esta obra teve um custo 
total de cerca de vinte mil euros. 

Mais uma obra que não teve custos para a Freguesia foi a 
substituição do telhado da antiga Escola Primária, que orçou os 
onze mil euros. Depois de se ter verificado várias infiltrações no 
edifício, foi chamada a atenção aos responsáveis da Câmara 
Municipal. Com esta iniciativa conseguimos a completa substituição 
da telha, ripas e colocação de caleiras no resto do edifício, visto que 
só tinha caleiras na frente do mesmo.  

Começamos e concluímos este ano a requalificação e ampliação 
da Capela de Nossa Senhora da Conceição. Construímos um 
vestiário para o sacerdote, uma copa, casas de banho, uma nova e 
maior arrecadação. Substituímos o telhado e pintamos a parte 
antiga da capela dando maior dignidade a um espaço que tanto 
simbolismo tem para todos. Também demolimos o jazigo que se 
encontrava ao lado da capela e construímos um novo, num local 
onde se enquadra melhor. Estas obras tiveram um custo de cerca 
vinte mil euros para a Junta de Freguesia. O Município de Ponte de 
Lima atribuiu uma verba de doze mil e quinhentos euros, tendo esta 
obra um custo total de mais de trinta e dois mil e quinhentos euros. 

Ainda no seguimento das obras anteriormente referidas e para 
que toda a gente possa ir a qualquer dia ao cemitério sem ter que 
andar a pedir chaves, mandamos colocar portões automáticos no 
cemitério. Assim todos os dias podem visitar os seus entes 
queridos, de inverno das 7h às 19h e no verão das 7h às 21h.   

Frente ao cemitério, onde se encontrava um pequeno resto de 
coluna de pedra partida e dando seguimento a uma política de 
preservação dos nossos espaços públicos, decidimos repor a 
coluna de pedra e pensamos ter preenchido, assim, um vazio 
existente num local de grande relevo na nossa Freguesia. 

Dando continuidade ao encaminhamento das águas para os seus 
cursos normais, fizemos intervenções na Rua de Bouças, Rua do 
Outeiro, Rua Nossa Senhora do Desterro, num protocolo com o 
Município Limiano, do qual pagamos trinta por cento do total das 
obras . Noutras ruas da freguesia foram feitas reparações devido ao 
abatimento do solo no traçado do saneamento sendo essa 
intervenção da responsabilidade da Câmara Municipal.  

Para de uma forma definitiva eliminar uma situação de eminente 
derrocada, construímos um muro em pedra em toda a extensão da 
Travessa da Bouça, dando uma maior segurança a quem por lá 

passa. O valor da obra foi de seis 
mil euros, sendo pago na 
totalidade pela Junta de Freguesia 
da Seara. 

  Para além destas obras estamos 
a pensar no futuro, trabalhando 
em mais projetos para os 
próximos anos, independente de 
quem cá esteja para os realizar, 

tais como, construção de passeios nas estradas nacionais e rotunda 
permitindo maior segurança rodoviária à população. 

Acho que para os recursos que a nossa Freguesia tem, foi um ano 
em que se fez muito, não deixando as obras para se fazerem em 
alturas estratégicas. Se temos recursos fazemos, podendo os 
Searenses usufruir dos melhoramentos logo que se possa. 

Tudo isto é feito tendo por base a procura dos melhores preços, 
para se fazer mais com menos, porque temos outros compromissos 
a cumprir e tentamos, dentro do possível, ter a Freguesia limpa e 
asseada.  

Aproveito, também, para desejar em nome do Executivo da Junta 
de Freguesia, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. 

 

Fernando Alves Cunha 

Tesoureiro da Junta de Freguesia da Seara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornal da Seara , um compromisso 

de proximidade com a população  
 

 

O Jornal da Seara completa, no corrente mês de dezembro, o 
seu Terceiro Aniversário. A sua publicação iniciou-se em 2013 e 
conta já com treze edições. É com enorme satisfação e orgulho 
que tenho assistido atentamente ao seu crescimento e à melhoria 
da sua qualidade, que assentam num forte compromisso de 
proximidade com a população local. Além de divulgar as 
atividades e iniciativas da Junta e Assembleia, tem sido um 
importante veículo de promoção do dinamismo das associações 
e movimentos da freguesia da Seara.   

“Toda a população da Seara está convidada a participar, quer 
sejam crianças, estudantes, jovens empregados, 
desempregados, reformados, empresários, as coletividades e 
associações, bem como como os nossos emigrantes”, escreveu 
o Professor Filipe Lima, Presidente da Junta de Freguesia, na 
edição número 1, publicada em dezembro de 2013, ao assinalar 
o nascimento do Jornal, demonstrando a sua total abertura à 
participação de todos os searenses, independentemente da 
idade e condição social. 

Volvidos três anos de atividade, o Jornal da Seara é um caso de 
enorme sucesso, como comprova a adoção do seu modelo 
editorial em várias freguesias. É também um excelente exemplo 
de uma gestão autárquica proativa e aberta à sociedade civil, 
contribuindo, dessa forma, para uma redução do défice e 
assimetria de informação entre os cidadãos e os órgãos 
autárquicos locais e para um diálogo permanente entre os 
decisores políticos e os cidadãos.  

Uma palavra de felicitações ao Professor Paulo Mimoso, 
coordenador do Jornal da Seara e na sua pessoa a todos 
aqueles que colaboram diariamente na construção deste projeto 
de informação. 

 Por último, resta-me agradecer à Junta de Freguesia, o convite 
que me foi formulado para escrever nesta edição especial do 
Terceiro Aniversário, aproveitando a oportunidade para desejar a 
todos os searenses um Natal cheio de Paz e Alegria e um 
Próspero Ano Novo. 

Manuel Barros  
Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

   3º ANIVERSÁRIO 
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Pavimentação das ruas das Mouramas, Nabais, 

Nª Sra. do Desterro e Campo Novo 

A Junta de Freguesia em colaboração com a Câmara  Municipal de 
Ponte de Lima procedeu à reparação de algumas ruas da Seara que,  
em consequência das obras de saneamento executadas há alguns 
anos, estavam danificadas e com o seu piso abatido. As intervenções 
de maior relevo foram executadas junto à Capela de Nossa Senhora 
do Desterro e Poça da Truta. Nas Ruas das Mouramas e Campo 
Novo procedeu-se à colocação de betuminoso nos locais em que o 
piso tinha abatido. A Junta de Freguesia continuará a fazer pressão 
junto do Município para se encontrar  uma solução definitiva para as 
ruas intervencionadas aquando da colocação do saneamento e que 
carecem de uma intervenção de maior eficácia. No decorrer destes 
trabalhos, foram ainda feitas valetas mais adequadas ao escoamento 
das águas pluviais e colocação de betuminoso na Rua de Nabais. 

 

Cerveira foi palco distrital de Seminário de  
Proteção Civil para Autarcas de Freguesia 
No passado dia 12 de dezembro de 2016, a Junta de Freguesia da 

Seara participou numa sessão de formação no âmbito da Proteção 
Civil, realizada em Vila Nova de Cerveira, e promovida pela Autorida-
de Nacional da Proteção Civil. Serviu esta formação para preparar as 
juntas de freguesias para agirem da melhor maneira possível sempre 
que ocorram calamidades, tais como, incêndios e inundações. Na 
sessão dirigida às juntas de freguesia do distrito, a Seara foi uma das 
6 do nosso concelho que estiveram presentes. 

  Educação  

Conselho Eco-Escolas  
Cerimónia de entrega de Certificados 

  de Mérito e Excelência 

  No seguimento do desenvolvi-
mento da prioridade estabelecida 
pelo Executivo, a Educação, o Pre-
sidente da Junta de Freguesia 
esteve presente no Conselho Eco
-Escolas. A primeira reunião reali-
zou-se no passado dia 24 de 
novembro, na Biblioteca do Centro 
Educativo da Facha. Também a 
convite da Diretora do Agrupamen-
to de Escola de Ponte de Lima, 

esteve presente na Cerimónia de entrega de Certificados  de Méri-
to e Excelência que se realizou no Gimnodesportivo da Escola EBI/JI 
da Correlhã, no dia 13 de dezembro. 

Presidente da Junta de Freguesia  
 em Drancy– França 
(22 e 23 de outubro) 

   Nos passados dias, 22 e 23 de outubro de 2016, o Presidente da 
Junta de Freguesia da Seara, Filipe Lima, a convite da Presidente da 
Association Drancéene de Amis du Portugal, a searense, Glória Silva, 
esteve presente na grande noite de fados realizada por essa Associa-
ção. Na ocasião, o Presidente da Junta entregou à Glória Siva uma 
bandeira da nossa Freguesia para que fosse exposta no Salão Nobre 
da Associação, à qual preside, e fez uma intervenção perante a 
comunidade portuguesa presente no evento, na qual, leu o Voto de 
Louvor a Glória da Silva, aprovado em reunião de Junta de Freguesia 
da Seara. A searense Glória da Silva merece, pois, a muitos quilóme-
tros de distância da sua terra Natal, sente e vive o orgulho searense, 
há mais de vinte anos na Associação de Emigrantes que fundou em 
Drancy. 

                 

 

 

IV Ciclo Reuniões com os Searenses  

(janeiro 2017) 

 A Junta de Freguesia irá realizar pelo 4º ano consecutivo no Salão 
Nobre do Edifício da Sede da Junta o III Ciclo de Reuniões denomi-
nado “O futuro da Seara no séc. XXI”. Agradece-se a presença 
dos searenses com o objetivo apresentar e discutir os desafios e 
projetos futuros para a população da Seara em várias áreas. 

 

8 janeiro de 2017, às 10h – ASSOCIATIVISMO – reunião com os 
dirigentes das diversas associações/coletividades da Freguesia. 
15 janeiro de 2017, às 10h – EDUCAÇÃO - reunião com pais e 
filhos que frequentam o 1º ciclo, 2º e 3º ciclo, ensino secundário e 
ensino superior. 
22 janeiro de 2017, às 10h – EMPRESÁRIOS – reunião com todos 
os empresários que tenham estabelecimento comercial na freguesia 
ou fora da freguesia.  
29 janeiro de 2017, às 10h – AUTARCAS – reunião com antigos 
autarcas da freguesia. 
 
  IV Encontro de Reis na Seara  (28 janeiro 2017)  

  Preenchimento Gratuito do IRS  (abril ) 

A Junta de Freguesia informa que no próximo ano haverá de novo 
a título gratuito para população da Seara o preenchimento do 
modelo de IRS. Sendo assim, podem fazer o vosso IRS no edifício 
da Sede da Junta de Freguesia numa das seguintes datas: 

  22 e 29 abril – das 9h às 12.30h  

depois antes 

antes depois 
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Plano de Atividades 2017 
 

 

Foi aprovada na última Assembleia de Freguesia, do dia 18 de 
dezembro, o seguinte Plano de Atividades e Orçamento para o 
ano 2017: 

 

 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 IV 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 da Castelhana, Travessa da Bouça, Rua de Matos Pintos, 
Rua do Moinho de Vento, Rua da Figueira, Rua de Nabais, 

Rua de Vilar e Travessa de Vilar ; 

 Beneficiação do Edifício Sede da Junta de Freguesia; 

 Criação do Parque de Lazer do Pinheiro Manso; 

 Aquisição de carrinha de transporte de crianças;  

 Construção de passeios nas Estradas Nacionais EN203 e 

EN204;  

 Colocação de Bocas de Incêndio em duas áreas da Freguesia; 

 Sinalização dos Caminhos de Santiago; 

 

Assim, para 2017 o total do orçamento das receitas, bem como 
das despesas, ascendem a 171.015,00 euros, perfazendo as 
receitas correntes e de capital respetivamente, 67.515,00 euros e 
103.500,00 euros, e as despesas 52.865,00 euros e 118.150,00 

euros.  

                                       A Mesa da Assembleia de Freguesia 

 

Iluminação de Natal 
 

   A exemplo dos anos anteriores, a 
Junta de Freguesia tem estabeleci-
do protocolos de colaboração com 
entidades públicas, no caso, esta-
belecimentos de ensino, para a 
colocação da iluminação de Natal 
no Largo do Pinheiro Manso. Este 
ano, contamos com a ajuda dos 
alunos da Escola Secundária de 
Ponte de Lima, Curso de Instala-
ções Elétricas, coordenados pelo 

professor, Eng.º Acácio Cerqueira, que, a título gratuito, projetaram e 

executaram a magnífica iluminação de Natal que todos podemos apreciar 
nesta quadra natalícia. Coube ao Executivo a aquisição do material que 
ficará a pertencer à Freguesia para futuras colocações. 

O Executivo, em nome da comunidade searense, 
agradece a disponibilidade do Eng.º Acácio Cerqueira 
( acompanhado na foto pela sua filha Alexandra, de 
sangue searense, e a grande “culpada” do desafio 
aceite pelo pai)  e dos seus alunos  na execução 

deste projeto. 
Deixamos aqui o texto enviado pelo Eng.º Acácio Cerqueira: 
“A iluminação de Natal patente desde dois de dezembro, no  Largo do 

Pinheiro Manso, foi desenvolvida pelos alunos do Curso Profissional de 
Instalações Elétricas da Escola Secundária de Ponte de Lima – Agrupa-
mento de Escolas de Ponte de Lima. O aluno Samuel Rodrigues, com o 
contributo dos professores do curso, idealizou a Iluminação de Natal 
apresentada no lugar de maior afluência da freguesia da Seara, assim 
como, coordenou o trabalho dos colegas da turma. A iniciativa possibili-
tou ao Samuel a realização do projeto final de curso mormente denomi-
nado por Prova de Aptidão Profissional. 

A participação do curso de instalações elétricas na iluminação de Natal 
surgiu do convite endereçado em julho de 2016 pelo Presidente da Junta 
de Freguesia da Seara, Filipe Lima, que mereceu a melhor recetividade 
pelos responsáveis da escola e do curso. 

  O curso de instalações elétricas 
tem sido notícia pela elevada 
empregabilidade dos seus ex-
alunos e pela conquista de 2 edi-
ções no EDP FABLAB CHALLEN-
GE que, entre outros feitos, apre-
senta know-how na montagem de 
infraestruturas de eletricidade asso-
ciadas à época natalícia. A Ilumina-

ção de Natal no Paço do Marquês, centro histórico de Ponte de Lima, e 
na Escola Secundária de Ponte de Lima são há já vários anos da respon-
sabilidade dos alunos e professores do curso. 

A solução idealizada para o “Largo do Pinheiro Manso” atravessou 
algumas etapas relevantes que foram determinantes para o resultado 
final. Inicialmente, foi realizado o levantamento do espaço que possibili-
tou, posteriormente, a definição da iluminação a adotar. Realizado o estu-
do prévio, a etapa seguinte consistiu na eletrificação do espaço de forma 
a garantir o adequado fornecimento de energia elétrica às diversas lumi-
nárias. Estabeleceu-se de seguida o desenvolvimento do quadro elétrico 
que para além de garantir o fornecimento de energia elétrica, garante a 
proteção da instalação elétrica e proteção de pessoas. A montagem 
decorreu durante duas semanas e após a realização de testes ao funcio-
namento da instalação procedeu-se à colocação em serviço da infraes-
trutura. 

Foi pretensão do Samuel conotar 
a iluminação de alguma dinâmica, 
tendo para o efeito, previs-
to strobes  (lâmpadas que piscam) 

e tubos a simular estrelas cadentes 
que, em simultâneo com a restante 
iluminação estática a envolver as 
árvores, resultam numa iluminação 
de Natal pouco habitual na região.” 

                                          

Peditório para a 
Liga Portuguesa  
Contra o Cancro 

   

Mais uma vez se fez 
notar a solidariedade 
dos searenses. 

  No passado dia 1 de 
Novembro, realizou-seo 
peditório para a luta 
contra o cancro. 

Obrigado ao Bernardo 
Sousa e à Lara Torres 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 



 

 

No passado dia 8 de dezembro, realizou-se a cerimónia de 
inauguração das novas valências do Cemitério de Nossa Senhora da 
Conceição.  

Às 11,30h, celebrou-se a Eucaristia Dominical pelo Padre Paulo 
Gomes, com a presença do Coro Paroquial da Seara. Após o ato 
religioso, foram benzidas as novas instalações, que assegurarão uma 
melhor comodidade a todos os que utilizem o espaço e acabam com 
uma lacuna existente na nossa Freguesia.  

As novas infraestruturas incluem um vestiário para o Pároco da 
Freguesia, uma copa dotada de mobiliário que permitirá, por um lado, 
maior comodidade aos searenses sempre que acontecer um velório 
na capela e, por outro, maior privacidade para os familiares nestas 
ocasiões sempre dolorosas. Inclui, ainda, casas de banho que 
estarão disponíveis para utilização de todos os que frequentem o 
espaço e uma arrecadação que servirá para guardar os materiais 
pertencentes à Junta de Freguesia. 

Acresce a estas novas valências, a substituição do telhado, pintura 
e colocação de novas janelas na Capela. Foi colocado um sistema de 
abertura automática dos portões do Cemitério 
e adquirido novo material de som para a 
realização das cerimónias religiosas. 

Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer à Hermínia Mansuído a oferta das 
cortinas em linho para a capela e à Natália 
Mansuído pelos arranjos florais. 

A cerimónia continuou com o descerrar da 
lápide referente ao acontecimento, da qual constam os seguintes 
dizeres: “ Capela de Nossa Senhora da Conceição, inaugurada 
em 8 de dezembro de 1989 – Ampliação e remodelação, 8 de 
dezembro de 2016”. Constata-se, pois, que passados 27 anos, a 
Seara tem novo motivo para celebrar. 

Na cerimónia estiveram presentes o Engº Vítor Mendes, Presidente 
da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº Vasco Ferraz, 
Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº Manuel 
Barros, Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Lima, ex. 
autarcas da Freguesia e os searenses que fizeram questão de se 
associar ao acontecimento. 

De seguida, realizou-se um almoço de confraternização, na cantina 
da Escola JI/EB23 da Correlhã.  

Este almoço teve como finalidade a angariação de fundos para as 
obras de beneficiação do adro da Igreja Paroquial e resultou da 
parceria entre a Junta de Freguesia da Seara, a Comunidade 
Paroquial, na pessoa do Padre Paulo Gomes, e o Coro Paroquial. 
Importa referir, ainda, a participação do Padre Vilar, Arcipreste de 
Ponte de Lima, na tomada de decisão respeitante ao almoço e à sua 
finalidade. Esta iniciativa contou com a presença de 202 pessoas, 
cujas inscrições, juntamente com os donativos que foram dados para 
o mesmo fim, resultou na angariação de 1,945.00€, que serão, 
conforme o acordado entre as partes, investidos em materiais para a 
execução da obra. Como forma de angariar mais fundos foram feitas 
2.000 rifas que já começaram a ser distribuídas durante o almoço e 
das quais serão apresentadas contas no dia 28 de janeiro de 2017, 
aquando do sorteio a realizar por ocasião do Cantar dos Reis. 
Informa-se, a este propósito, que quem quiser adquirir rifas se dirija à 
Junta de Freguesia ou à Igreja Paroquial. 

No decorrer do almoço, foi apresentado o 
projeto para o adro da Igreja Paroquial pelo 
Padre Paulo, que apelou à participação de 
todos na execução desta obra que será 
realizada em regime de voluntariado e que 
acontecerá, como nos anos anteriores, no Dia 
do Voluntariado/2017, em data a designar, 
numa iniciativa promovida pela Junta de 
Freguesia da Seara em parceria com a 
Comunidade Paroquial. O Presidente da Junta 
de Freguesia, Filipe Lima, na sua intervenção 
agradeceu a colaboração de todos para o 
sucesso desta iniciativa e informou os 
presentes da nomeação do Padre António 
Paulo da Silva Gomes, por parte da Diocese 
de Viana do Castelo, como novo Pároco da 
Freguesia, aproveitando a ocasião para saudar 
esta nomeação e dar as boas vindas à 
Freguesia. 
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CABANA DA 
GIESTA  

Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

Inauguração das novas valências do Cemitério de Nossa Sra. da Conceição 
8 de dezembro de 2016 



 

 

Para que esta iniciativa tivesse o êxito que teve, muito contribuiu a 
dedicação dos elementos do Coro Paroquial, que além de 
oferecerem os alimentos, confecionaram o magnífico almoço que foi 
elogiado por todos os presentes. Merecem também referência os 
membros da Organização da Semana da Seara (Seniores e 
Juvenis) que se prontificaram a tratar da logística e servir às mesas. 
No dia anterior, juntamente com os restantes elementos do Coro 
Paroquial, organizaram o espaço, e, no mesmo dia, após o almoço, 
numa colaboração perfeita, deixaram o espaço da cantina como se 
não tivesse lá acontecido nada. 

Deixamos um agradecimento a todos aqueles que ofereceram as 
sobremesas e o vinho e às seguintes empresas: Adega Cooperativa 
de Ponte de Lima, Pastelaria Farinheiro-Seara, Padaria Dantas-
Lanheses, Mercado S.Mamede-Seara, Talho Pinheiro Manso-Seara 
e Talho Conquistador-Deão. 

A iniciativa teve também a colaboração da Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, que disponibilizou o 
espaço, e da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e 
Associação Desportiva e Cultural da Seara, que cederam louça para 
o almoço 

Deixamos, por último, um agradecimento a todos aqueles que 
participaram no almoço, fizeram donativos e que adquiriram rifas 
pela disponibilidade demonstrada para a concretização de um 
projeto que é um anseio antigo da Comunidade Searense.  

Uma comunidade unida consegue tudo a que se propõe.  
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Cedro 
Seara  Martins da Costa e Costa Construções Lda 
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Teresinha 

Ponte de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve resenha histórica dos  
cemitérios da Freguesia da 

Seara 
 

O primeiro registo conhecido de uma  
sepultura na Seara, refere-se ao Padre 
José Severino Pereira Lopes, que foi 
sepultado na Capela Mor da Igreja Paroquial da Seara em 12/09/1861. 

20 de abril de 1902 
É escolhido o local para o Cemitério Paroquial, que passará a ser o 

adro da Capela de Nossa Senhora do Desterro. A capela não era 
usada na altura para funções religiosas. 

11 de janeiro de 1911 
Verifica-se a necessidade da construção de novo cemitério, por 

inexistência de condições de higiene no existente. 
Pedido de apoio ao Benemérito José Maria da Cunha Cerqueira, por 

parte da Junta da Paróquia a solicitar auxílio pecuniário para tal fim. 
Em resposta, José Maria da Cunha Cerqueira, refere que não só 

oferece o terreno no lugar da Giesta para a construção do novo 
cemitério, como ainda o fará construir à sua custa. Pede que o mesmo 
tenha o nome de Cemitério de Nossa Senhora da Conceição. 

30 de outubro de 1917 
Doação definitiva do terreno para o cemitério. 

7 de março de 1929 
Referência em ata da Junta de Freguesia às chaves do novo 

cemitério, inaugurado recentemente. 
15 de outubro de 1936 

Colocação do cruzeiro de pedra no valor de 450 escudos. 
12 de dezembro de 1950 

Tomada a decisão de comprar e colocar um cristo no cruzeiro do 
cemitério. 

1 de outubro de 1951 
A Junta de Freguesia estabelece uma cota a todos os paroquianos da 

Freguesia, paga a milho ( 60 rasas) ou a dinheiro, para que a Junta 
pudesse conservar um coveiro, para fazer todo o trabalho de limpeza e 
conservação do cemitério e tocar o sino a finados. 

10 de maio de 1969 
Criação do Regulamento do Cemitério de Nª Sra. da Conceição, pela 

Junta de Freguesia. 
8 de dezembro de 1989 

Inauguração da Capela Mortuária de Nª Sra. da Conceição, edificada 
graças ao contributo (mão de obra e materiais) dos searenses. 

25 de outubro de 2005 
  Alargamento da área do cemitério. 

8 de dezembro de 2016 
   Inauguração da ampliação e remodelação da Capela de Nª Sra. da 
Conceição e colocação de portões automáticos. 
 

  Nota: Os dados apresentados foram recolhidos das atas da Junta de 
Freguesia da Seara 

CENTRO ESTUDOS  SEARA  

 

O Natal visto com os olhos de uma criança sonhadora. 
 

Corria o ano de 1988, tinha eu 7 anos e o natal aproximava-se. Era 
uma época mágica, na televisão passava o Natal dos Hospitais, a 
Haidi e belos filmes de Natal. Dezembro era fantasticamente frio e 
húmido, mas era o meu mês favorito.  

Provenho de uma família de mais quatro irmãos, todos eles rapazes, 
mas nem por isso me sentia diminuída. 1 de dezembro era sagrado, 
juntávamo-nos com  os meus primos que eram mais 4 e íamos os 
nove animadamente para o monte arranjar o pinheiro perfeito, o 
musgo mais bonito para depois montar o presépio. Era muito 
divertido, quase diria que era uma competição de famílias a ver quem 
conseguia o melhor material, corríamos livremente, gritávamos uns 
para os outros e saltávamos muros como se nada existisse ali. No 
final do dia, montávamos a árvore dentro de um vaso com terra, para 
não secar, enfeitávamo-la e seguíamos para o presépio. Cada 
pedacinho de musgo tinha o seu lugar consoante o feitio e o adorno 
que possuísse, liso para os caminhos, com ervas e fitilhos para as 
ovelhas. Tudo era colocado com muito cuidado, esguiasse as 
imagens, todas postas com muito cuidado, pois já não são novas e 
terão de se aguentar por muitos mais anos.  

Todos os dias olhava para o presépio e sonhava com o que o Pai 

Natal me iria trazer, um boneco ou um pónei, o que seria. Provinha de 
uma família grande e com poucas posses, mas nem por isso 
deixamos de ter uma prendinha todos os anos. Os dias iam passando 
e o Natal aproximava-se, a excitação aumentava e eis que chega o 
dia mais aguardado, a véspera do Natal. Passávamos o dia a brincar, 
ajudávamos a minha mãe a fazer o pão-de-ló, bater as claras era o 
pior e ia rodando por todos, o arroz mexia eu, do início ao fim. 
Fazíamos as rabanadas de vinho e os mexidos ou formigos. Mais 
para o fim da tarde os meus irmãos reuniam-se à frente da lareira 
com o meu pai para desbulhar as pinhas e fazerem a rapa, mais tarde 
serviria para jogarmos ao rapa-tira-põe-dá com os pinhões. Já noite, 
jantávamos o tradicional bacalhau com as couves e batatas, o pão 
coado não faltava e o aroma a vinho quente aquecia a noite. Perto da 
meia-noite íamos para a cama, o Pai Natal estava para chegar.  

De manhã era uma alegria, corríamos para o pinheiro e abríamos 
eufóricos os presentes, podiam ser pequenas coisinhas mas tinham 
um valor tal que não dá para imaginar. Hoje tenho filhos, vivem com 
melhores condições do que as minhas, mas por outro lado vejo que 
perdem a magia do Natal. Tenho pena não lhes poder proporcionar 
momentos como aqueles que vivi em criança, mas o Natal tornou-se 
tão consumista que a magia se foi perdendo. Compreendo a 
mudança como uma coisa boa e importante, mas tenho pena que se 
perca o verdadeiro espírito de Natal. 

       Andreia Matos 
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Residencial /  Restaurante  

     Desenhos enviados pelo Centro Educativo da Facha 

CENTRO EDUCATIVO DA FACHA 

Matilde Lima 

Alexandra Cerqueira 

Lígia Gomes 

Leonor Lima 

Bruna Martins 

Luís Miguel 

Lucas Rodrigues 

Francisco Lima 

Sara Alves 

Francisca Sousa 

Guilherme Franco 

Rúben Leitão 

Carolina Vieira 

Tiago Alves 

Leonardo Amorim 

Guilherme Rocha 
Miranda Gonçalves 

Mariana Sousa 

Inês Lopes 

Caetana Mimoso 

Marco Antunes 

João Martins 

Carolina Santos 

Maria Barreiros 

Mafalda Lima 

David Martins 

Inês Caldas 
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Associação Desportiva e Cultural da Seara 

     Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

  A Associação Desportiva e Cultural da Seara em 
parceria com a Escola de Música da Seara e a 
Junta de Freguesia da Seara, no dia 4 de 
dezembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, 
uma palestra para alertar para as dificuldades que 
o deficiente enfrenta na sociedade.  

Com intuito de chamar atenção da população em 
geral para o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, dois cidadãos com deficiência, o José 

Carlos, que trabalha Hospital de Ponte de Lima e o Pedro Sousa  responsável 
pela Escola de Música da Seara, juntaram-se ao professor, Jorge  Silva,  da 
Escola Preparatória de Ponte de Lima, ao Presidente de Junta, Filipe Lima, 
ao Vereador da Cultura da Câmara Municipal, Paulo Sousa e a Bruno 
Ximenes, Presidente da ADCSeara, afim de apresentarem a sua história de 
vida e a luta constante que enfrentam, mediante os obstáculos  que lhes vão 
surgindo e a forma como vão sendo tratados. É verdade que a sociedade 
está cada vez mais aberta para as diferenças, mas também é verdade que 
muitas vezes se esquece de pequenos  pormenores.  

 

Jantar de Natal “Natalinho” 

A ADCSeara realizou, uma vez mais, o seu tradicional jantar que antecede a 
ceia de Natal, o Natalinho. No jantar o rei foi o bacalhau como manda a 
tradição, as batatas e as couves completaram as travessas. Seguiram-se as 
tradicionais rabanadas, o bolo-rei, a aletria e o leite-creme que fizeram as 
delícias dos mais gulosos. O jantar contou com a presença de mais de 85 
pessoas.  

Corta Mato  
  A prova final de preparação para o corta-mato 
realizou-se no passado sábado, 17 de Dezembro, 
nas imediações do Polidesportivo da Edgar Flores, 
com um grau de satisfação muito elevado. O 
percurso foi melhorado, com o início e o final no 
recinto do polidesportivo. A satisfação dos atletas 
era notória, tal como a melhoria do percurso da 

prova. No final a direção da associação afirmou estar muito satisfeita por 
poder manter a prova nas suas imediações. 

 

Festa de Natal 
No dia 18 de dezembro, realizou-se mais uma vez a 

festa de Natal das crianças, apesar da pouca adesão a 
Associação não deixa de realizar a festa e dar alguma 
alegria a quem está disposto a recebê-la.  

Assembleia Geral da ADCSeara 
No passado domingo dia 18 realizou-se mais uma reunião  de Assembleia 

da ADCSeara onde foram apresentados o Plano de Atividades e Orçamento 
do ano 2017.  

 

Retrospetiva do ano 2016 

“2016, foi um ano de afirmação para a ADCSeara, eu como Presidente da 
Direção não deixo de me orgulhar de todo o trabalho que foi feito. As obras 
estão visíveis para quem visita o espaço, o melhoramento vai atraindo novos 
eventos particulares, como batizados e festas particulares. Os eventos, em 
geral, foram mostrando aos mais céticos os avanços da obra, que decorreu 
entre janeiro e agosto. Nesse período tivemos a 3ª Festa de Comemoração 
do Dia Mundial da Criança, IV Passeio de Motas Clássicas, que vai 
crescendo a cada ano que passa. Realizamos caminhadas e almoços para 
promover o convívio entre os searenses e as aldeias vizinhas. Tivemos 
escuteiros acampados nas instalações e culminamos com o encerramento da 
Semana da Seara. De setembro até dezembro realizaram-se mais eventos, o 
único Torneio de Vólei de Praia do concelho, o Magusto e o Atletismo na 
vertente de Corta-Mato, são alguns exemplos da atividade da Associação. 
Apoiamos, também, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 
celebramos o 32º aniversário do polidesportivo e expusemos, nas paredes do 
espaço interior, os troféus e fotografias de outros tempos e de outros atletas. 
Apoiamos novas secções que demonstraram o seu valor, tal como os “Lima 
Race”,  a Escola de Música e o piloto de karting, Mariano Pires. Todos eles 
demonstraram ser capazes de chegar longe. Os caçadores utilizaram as 
nossas instalações para as suas reuniões e os escuteiros voltaram a utilizar o 
espaço do polidesportivo para as suas atividades e, como forma de agradecer 
o tempo que passaram, deixaram uma casa da árvore construída por eles. 
Realizamos o “Natalinho” que antecipa o Natal e tem como propósito a 
reunião das famílias e a Festa de Natal das crianças que encerrou o ano.  
Feliz Natal e Bom Ano 2017”     

                             O Presidente da ADCSeara,  Bruno Ximenes Antunes 
Nota: Em janeiro estão a pagamento as quotas 2017 

          Marchas Populares da Seara 

    

   Temos o prazer de convidá-lo a si e a toda a população 
para participar nas Marchas Populares da Seara, Ponte de 
Lima. As inscrições estão abertas a partir de janeiro de 

2017  

               Telemóvel:963 744 386 / 963 691 419 / 933 234 217 
E-mail: marchasseara2015@hotmail.com 

 Facebook: Marchas Populares da Seara  (Página oficial)  
 

  Informamos que já temos à 
venda calendários para o ano 
2017 e rifas para o cabaz de 
Natal 
  A comissão de Marchas da 
Seara deseja a todas as 
coletividades, comércios e todos 
aqueles que nos ajudaram na 
realização das marchas, o 
nosso muito obrigado. 

  As Marchas Populares desejam a todos os searenses,  

Um Santo Natal e um Próspero Ano Novo 2017                   

A Comissão das Marchas Populares da Seara 

    Escola de Música da Seara 
Retrospetiva do ano letivo 2015/2016   

  

      Olá caros searenses,  

 A Escola de Música da 
Seara vem por este meio 
fazer uma retrospetiva do 
ano lectivo 2015/2016. A 
escola depois de abrir as 
suas portas em setembro 
e também abrir as suas 

inscrições, o que é natural, foi gravar no dia 18 de novembro, do 
ano 2015, uma maquete de 7 músicas a um estúdio de gravação 
na freguesia da Correlhã.  

  Escusado será dizer que foi um dia divertido, quer para os 
professores, quer também para os alunos. Foi um dia 
memorável.  

  Logo, de seguida, fomos dar uma entrevista à Rádio Ondas do 
Lima,  onde tocamos umas músicas.  

  Depois estivemos, como 
todos os anos,  nas 
atividades da ADCSeara  

  A Festa de Natal também 
foi um dia muito divertido, 
com a presença sempre 
agradável do Pai Natal que 
deixou muitas guloseimas  e 
animação para todas as 
crianças.  

  Por último, destacamos uma ida à freguesia de Cepões onde 

fizemos um concerto.         Pedro Sousa 
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 Dia da Mãe 
 

Hoje marca o calendário, dia 8 de Dezembro, 
assinalando-o como dia da Imaculada Conceição, 
outrora, também, Dia da Mãe. E se alguém entendeu 
por bem que seria melhor celebrá-lo em Maio, por 
razões que nos ultrapassam, é, também, certo que a 
maioria das pessoas continua a celebrá-lo neste dia, 
ficando elas, as Mães, a ganhar com dois dias para si. 

  E se quase todos os filhos as lembram todos os dias, no 
Dia da Mãe há um sentimento de gratidão, um carinho 
especial para com aquela que os pôs no mundo e que 
qualquer pai, por muito amado que se sinta pelos filhos, 
sabe e aceita essa diferença, para eles a Mãe é especial. 
Foi ela, que desde o berço, manteve sempre aquela ligação 
mais próxima, sempre preocupada com o seu rebento, tudo 
fazendo para que nada lhe faltasse. Quantas vezes 
anulando-se a ela própria para o proteger, esquecendo que 

também tinha fome e frio. Também ela, muitas vezes doente, mas nada 
que não pudesse esperar, primeiro, sempre primeiro, estavam os filhos. 
Em tempos de fome, em que o passado era fértil, a noite trazia-lhe a 
angústia e a incerteza do dia seguinte, mas recarregava-lhe um pouco as 
forças e o ânimo para voltar a dar de manhã todo o carinho que o seu 
coração de Mãe guardava. Eram as Mães do antigamente, que com 
certeza não amavam mais os filhos que as de hoje, porque amor de Mãe é 
só um e ponto. Não poderá haver diferença nisso, quando ele existe. 
Diferente só os tempos em que a Mãe se preocupava por não ter que pôr 
na mesa, com os de hoje, de mesa farta, onde a Mãe se preocupa com o 
lugar ao lado do prato do filho para o hi-fone topo de gama, que lhe roubou 
o tempo de comer e conversar. Julgo que qualquer filho, principalmente, 
aqueles que já não a tem, definiria a Mãe como a única pessoa que algum 
dia deixaria de lembrar, mesmo que ela já tenha partido, por aquilo que foi 
na sua meninice, pela voz amiga da sua juventude, pela conselheira certa 
nas horas de dúvidas, a única com lugar cativo no seu coração. Há com 
certeza casos pontuais, com períodos menos bons, de um lado e de outro, 
mas serão, como alguém escreveu, «espinhos de rosas». Deixo-vos uma 
quadra de que desconheço o autor, mas que se encaixa perfeitamente 
como despedida: 
                                                           
          Ouvi minha Mãe rezando 

     Aos pés da Virgem Maria 
     Era uma santa escutando 
     O que outra santa dizia 

Móveis 
Martins 

 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/ 918361909 

Nabais—Seara 

                 Natal 
 

  Estamos no Natal e o mundo 
está a celebrá-lo, cada um e 
cada nação conforme as 

tradições que foram recebidas dos 
antepassados. 

  Natal tempo de luzes nas ruas, nas lojas 
e em quase todas as casas. Prendas: 
azáfama das compras, prenda para os familiares, para este, para 
aquele, para o outro. 

Sempre gostei de prendas no Natal e estou convencido que 
todos têm esses sentimentos. Os presentes que recebemos e, 
talvez mais ainda, os que oferecemos fazem-nos pensar no outro. 
Com imaginação, buscamos sinais palpáveis de revelar e lembrar 
a nossa sincera amizade. 

Trocar presentes, na minha óptica, não significa 
necessariamente cair no consumismo, embora para alguns talvez 
o seja, até porque, sabemos bem, o maior presente é Jesus e é 
totalmente gratuito: Jesus no presépio é o presente de bondade, 
amor, paz e ainda mais a saúde nossa e dos nossos familiares. 

O Natal é a certeza para todas as famílias e para cada um de 
nós em particular, de que é possível sairmos da crise, não só 
material, mas de valores, pois o Natal reúne, relaciona e 
aproximamo-nos uns dos outros. 

A lição que nos deve ficar: que seria do mundo desorientado, 
sem estes dias de poesia e ternura, mais evidenciados nas 
crianças. Eu diria mais, sem esta terapêutica anual para esquecer 
o egoísmo, sem este regresso à simplicidade, à partilha com os 
mais carenciados, à humildade do presépio, à paz tão 
imprescindível em tantas partes do mundo e que foi anunciada 
pelos anjos aos pastores, paz prometida a todos os homens de 
boa vontade. Também às crises de vária ordem que tem assolado 
muitas nações e incluindo Portugal, que bom seria serem banidas, 
mas para que possa acontecer, teríamos todos de dar as mãos e 
aceitar o espírito do Natal. 

Que o espírito de Natal, de amor e concórdia não se manifeste 
apenas no dia de Natal, por algumas horas, mas que se revele 
todos os dias do próximo ano, que vivamos cada dia como se 
fosse Natal com alegria, felicidade e que sejamos capazes de 
implementar no nosso meio e se possível irradiar para os outros, a 
civilização da paz e do amor.  

             Estes são os desejos e votos do amigo e conterrâneo. 

Engº 
Telmo Torres 

E-mail: telmotorres@gmail.com 

Tlm: 936175249 

 

 

 

 

 Mamede Torres 

  

 

Telemóveis: 961748770 / 965402018 

Faldejães  - Arcozelo 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara- P. Lima 

258751036 

 

Um dia cresces e percebes  
o que é o Natal! 

 

  Um dia cresces e percebes que o Natal não é só festas, 
jantares, prendas, viagens, compras, decoração de 
árvores, iluminações de rua, cartas ao Pai Natal, velas, 
bacalhau e doçaria. 

 Um dia cresces e percebes que o Natal não é aquela época tão feliz 
como parece, percebes que o Natal também tem tristeza, nostalgia, 
ansiedade, solidariedade e saudade. 

 Um dia cresces e percebes que o Natal não é só das crianças, mas sim 
de todas as pessoas e de todas as idades. 

Um dia cresces e percebes que o mais importante do Natal não é a 
quantidade de coisas que vais comer ou beber, vais 
entender que o mais importante no natal não é a roupa 
que vais vestir, nem a decoração da tua casa, árvore ou 
mesa de natal, nem a quantidade de presentes que 
queres ou vais receber.  

Um dia cresces e percebes que o mais importante no 
Natal é teres uma família, é teres a tua família toda 
reunida, que só por estares com eles e veres a felicidade 
deles é o melhor presente que podes receber e ter.  

   

                   

 

Joana Torres 

Natal, palavra pequenina 
Cinco letrinhas apenas tem 
Veio dizer ao Mundo inteiro 
Que Jesus nasceu em Belém 
  

Natal é palavra iluminada 
Com aquela estrelinha lá no céu 
Que veio conduzir ao presépio 
Aonde Jesus nasceu 

Natal é palavra encantadora 
Toda ela é cheia de Amor 
Transmitiu a toda a humanidade 
Que nasceu o Nosso Salvador 

 

Natal, que palavra tão querida 
E por todos é amada 
É a festa da Família 
É a noite de consoada 

Os Anjos no céu estão a cantar 
A Jesus tão pequenino 
E o povo cá na terra 
A adorar o Deus menino 
  

Ó linda noite de Natal 
Noite de grande magia 
O mundo ficou mais rico 
Com Jesus, José e Maria 

Às criancinhas de todo o Mundo 
Que tenham muito amor e cari-
nho 
E com muitos presentinhos 
No seu lindo sapatinho 
  

Ó Sagrada Família de Nazaré 
Com a tua grandiosa humildade 
Abençoai a terra inteira 
E toda a sua humanidade 

Para os nossos queridos idosos 
Com a sua grande sabedoria 
Que seja sempre Natal para 
eles 
Com muita saúde, paz e alegria 
  

Toda a família reunida 
Que grande satisfação que é 
Um Bom Natal para todos 
Com Jesus, Maria e José 

Carmelinda de Puga  
Guerra Mansuído 

Leonardo Gonçalves 


