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Editorial
“Freguesia da Seara,
uma freguesia com memória.”

inaugurar, no Dia da Seara, deste ano, um espaço
na freguesia que reúna as Memórias da Seara,
procurando nesse espaço reunir e mostrar a quem
nos visita toda a história da Seara (desde

Caríssimos (as) searenses,

fotografias, vídeos, documentos, utensílios antigos

Estamos em junho de 2018, mas torna-se etc.).
imperioso recuar até ao ano de 2013, ano em que

Assim, o piso superior do Edifício da Sede da

iniciamos um projeto para a freguesia da Seara de Junta de Freguesia será um espaço que passará a
proximidade nas áreas da educação, do social e ter, a partir do próximo mês de agosto, um papel
da cultura.
muito importante de continuar a unir e de
Assim, é de realçar, neste ano, a realização da 5ª aproximar
edição da Semana da Seara.
A Semana da Seara fez-nos recuperar as
memórias da nossa aldeia, as nossas gentes, as
nossas tradições, a nossa cultura, os nossos

as

várias

gerações

searenses,

recordando a Seara do passado, vivenciando a
Seara do presente e construindo a Seara do
futuro.
Com o somatório de tudo isto, podemos afirmar,

valores . . . isto é, trouxe à memória as vivências “Freguesia da Seara, uma freguesia com memória”
de um povo Searense que construiu esta
freguesia.

Lavrada na veiga (anos 50)

De recordar todos os searenses, os vivos e os
falecidos, os que cá nasceram, os que cá residem,
os que vieram para cá residir e, todos aqueles que
por diversos motivos foram residir para outra
freguesia, para outro concelho ou até mesmo para
outro país.
Todos fizeram e continuam a fazer parte da
construção da Freguesia da Seara.
Dissemos há um atrás que íamos trabalhar para

Filipe Lima
Presidente da Junta Freguesia da Seara
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Oferta de Emprego

Voto de Louvor

(Motorista e Vigilante de Transporte Escolar)

Voluntariado/2017

A Junta de Freguesia da Seara abriu concurso para as funções de
A Junta de Freguesia da Seara, em reunião do dia 28 de março de
Motorista e Vigilante de Transporte Escolar. Para mais informações 2018, decidiu por unanimidade atribuir o seguinte Voto de Louvor:
dirija-se aos serviços da Junta de Freguesia.
“Aos vinte e oito dias de março, de dois mil e dezoito, na sede
de Junta de Freguesia de Seara, do concelho de Ponte de Lima,
reuniram ordinariamente os senhores, Jorge Filipe Martins Lima,
(8 de agosto de 2018)
Paulo Jorge de Matos Mimoso e Fernando Alves da Cunha, resA Junta de Freguesia da Seara vem por este meio informar, que no petivamente, Presidente, Secretário e Tesoureiro, que depois de
dia 8 de agosto de 2018 (4ª feira), quarta-feira pelas 15h, no Lar- apresentada e discutida, aprovaram, por unanimidade, a seguingo da Junta de Freguesia decorre a campanha para vacinação anti- te deliberação:
rábica e identificação eletrónica efetuada pela Médica Veterinária
“ O Executivo da Junta de
Municipal.
Freguesia da Seara, no ano
2014, implementou na nosSeara no Órgão Diretivo da delegação
sa freguesia, o Dia do
Voluntariado. Esta iniciativa
da ANAFRE de Viana do Castelo
pretende promover atividaNo passado mês de abril, o Presidente de Junta de Freguesia da des de desenvolvimento da
Seara, Filipe Lima, esteve presente na reunião da Associação Naciofreguesia a partir da particinal de Freguesias (ANAFRE) que se realizou em Vila Nova de Cerpação dos searenses, num
veira e foi convidado a fazer parte do Conselho Diretivo da mesma
entidade. O convite foi aceite e, a partir de agora, a Junta de Fregue- espírito de comunidade.

Vacinação de canídeos

sia da Seara terá uma palavra a dizer sobre o presente e futuro do
poder local. Este cargo é mais um motivo de orgulho para a freguesia da Seara, que continua o seu caminho de consolidação do poder
interventivo e decisor da comunidade searense.

Nos anos 2014 e 2015, fez-se
a limpeza e vedação das
poças da freguesia. Nos anos
2016 e 2017, em colaboração
com a Comunidade Paroquial, realizaram-se obras de
recuperação da Capela de
Nossa Senhora do Desterro e
adro da Igreja Paroquial.

Novo funcionário contratado
Contrato CEI+

Mais uma vez, a Junta de Freguesia da Seara estabeleceu um protocolo de colaboração com o Centro de Emprego de Viana do Castelo, que permite que a Seara tenha uma pessoa responsável pela
No ano 2017, o Voluntalimpeza dos caminhos da freguesia. O Sr. Amorim já começou a rea- riado revelou-se uma inilizar as tarefas que lhe foram incumbidas e que permitirão termos ciativa de maior exigência
uma freguesia limpa.
e de maior duração e que
acabou por envolver um
Solicitamos, pois, que todos colaborem e mantenham os espaços
maior número de particijunto aos caminhos públicos limpos e que efetuem o corte da vegetapantes. Esta iniciativa que
ção que invada os mesmos caminhos.
recebeu a concordância e
total apoio do Padre Paulo
Ajardinamento do Largo da Igreja Paroquial
Gomes, Pároco da Freguesia da Seara, permitiu a resolução de um anseio de décadas da
No passado mês de
março, procedeu-se à
comunidade em relação ao adro da Igreja Paroquial.
poda das árvores e
Em virtude dos serviços inesarbustos existentes no
referido Largo. A Junta
timáveis prestados pelos seade Freguesia solicitou a
renses,
que
participaram,
colaboração de três seadurante este ano, no Dia do
renses ligadas à jardinaVoluntariado, e para que fique
gem, Virtude Costa Fátima Malheiro e Fátima
registado para memória futura
Caldas, que se colocao altruísmo de todos eles, ficaram desde logo à disposirá nesta mesma folha exarado
ção para efetuar o referio nome dos participantes.”
do trabalho. O Executivo agradece a disponibilidade e realça o excelente trabalho realizado.
O Executivo da Junta de Freguesia da Seara
CORRELHÃ
BLOCO

Telm. 964782695
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Obras e Infraestruturas
A Junta de Freguesia da Seara procedeu a uma
remodelação do seu Edifício Sede que depois de
38 anos de existência precisava de uma
requalificação. Depois das obras realizadas no ano
2017, com a alteração do telhado e pintura exterior,
foram substituídas as portadas em madeira por
umas em alumínio e colocado um chão em granito
na entrada do Edifício. No interior, foram colocadas
paredes e tectos em pladour, para solucionar as
infiltrações nas paredes do Salão Nobre e um chão em madeira para
conferir maior dignidade e conforto ao espaço onde decorrem as
Assembleias de Freguesia que definem o futuro da nossa Freguesia.

antes

depois

Festas de S. Pedro da Seara
(29,30 de junho e 1 de julho 2018)
Passeio da Freguesia da Seara (14 Julho)
Santiago de Compostela
V Semana da Seara (11 a 20 agosto)
A Junta de Freguesia da Seara informa que decorre este ano a 5ª
edição da Semana da Seara.
Esta semana procurará, novamente, reunir todos os emigrantes,
familiares, amigos e a população da Seara em várias atividades, tais
como palestras, música, jogos tradicionais e convívio popular.
O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 14 de julho,
sábado, às 21h.
Informa-se que se encontra disponível no site e no facebook da
Freguesia da Seara (www.freguesiadaseara.com) fotos e vídeos das
edições anteriores.
Participa, esta Semana só faz sentido com a tua presença.

Semana da Seara/2018
II Descida do rio Lima em Kayak
antes

depois

Inscrições até dia 6 de agosto de 2018 (Limitadas!!!)
Este ano vamos organizar, novamente, uma descida em kayak do
rio Lima, desde Ponte da Barca a S. Martinho da Gandra e, para
efeitos de organização, é necessária uma inscrição prévia até ao dia
6 de agosto de 2018.
O valor da atividade é de 20€, por participante, e inclui descida e
piquenique na Escola Primária da Seara. Estão incluídos ainda o
transporte para o local da partida e seguro.
O limite mínimo de idades é de 10 anos e os menores devem ser
acompanhados pelos pais ou um responsável pelos mesmos.
As inscrições devem ser feitas junto dos elementos da organização
da Semana da Seara, na sede da Junta de Freguesia ou pelo
telemóvel: 966519385 (Paulo Mimoso).

antes

depois

A descida será organizada pelo Clube Náutico de Ponte de Lima e
contará com a presença de monitores.

Espaço Memória

depois

antes

Aproveitamos para solicitar a todos os searenses que
disponibilizem para o acervo do Espaço Memória, fotos,
documentos e objetos que possuam e que tenham relação com a
nossa Freguesia. A cedência pode ser a título de empréstimo ou
definitivo e estarão expostas no espaço criado para o efeito, no
Edifício Sede da Junta de Freguesia.
A Organização: Luís Sousa, Vasco Martins, Luís Gonçalves, Paulo
Mimoso, Natália Mansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins e Susana
Antunes.

depois

R e s ide nc ia l / R e s ta u ra n te
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Dia do Voluntariado/2018
A Junta de Freguesia da Seara promoveu, mais uma vez, o Dia do Voluntariado, que desta vez, e em seguimento do que foi
realizado no ano anterior, visou a melhoria das condições na Igreja Paroquial da Seara. Foram lavadas e pintadas as paredes
exteriores das sacristias, pintadas as portas da Igreja e limpo o espaço exterior circundante ao adro.
Com esta ação, entendemos estar concluído o desafio a que nos propusemos e alargamos à comunidade searense, o arranjo do
adro da Igreja Paroquial, que teve o seu início, no dia 12 de dezembro de 2016, com o almoço de angariação de fundos realizado
em colaboração com a Comunidade e Coro Paroquiais.
Outros desafios surgirão no próximo ano, e será sempre fundamental a participação de todos. para que seja possível
melhorarmos e criarmos condições para que a nossa Freguesia continue a ser uma freguesia de referência no concelho limiano.

antes

antes

antes

antes

depois

depois

depois

depois

Telm. 965744075
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Compasso Pascal / 2018
No passado dia 1 de abril, cumprindo um ritual católico com forte
tradição na Seara, percorreu a nossa Freguesia o Compasso Pascal
que este ano teve como Mordomo o Sr. Amândio Pinto, que foi
acompanhado pelo Sr. Jorge Pereira que levou a cesta. A todos os
que participaram no Compasso Pascal e à Ronda da Seara, as
nossas felicitações pela dedicação colocada na sua realização.

Comissão do Baldio da Seara
Caros Searenses / compartes desta comunidade,
Aproveitando este meio de comunicação que a freguesia tem ao
dispor, quero daqui informar-vos do mais relevante em termos de
gestão do Baldio da Seara, depois do já veiculado no anterior Boletim.
Assim, dou a saber de que o Conselho Diretivo tornou o Baldio da
Seara membro associado da Associação Florestal do Lima (AFL).
Pelo que, os órgãos de gestão ficam com a possibilidade de obter
apoio técnico sempre que necessário, quer para efeitos de informação, quer para, logo que haja oportunidade, candidatar o baldio a
projetos de florestação com apoio de fundos comunitários.
Para tal, foi paga a quantia de quinhentos e cinquenta euros, correspondente à joia de inscrição e quotas por cinco anos, ficando o
baldio associado vitaliciamente.
Aquela verba foi obtida por contribuição dos compartes que usufruem do baldio para efeitos de apascentação de animais, obtendo
benefício financeiro do Instituto de Financiamento da Agricultura e
Pescas (IFAP).
Refere-se que uma comparte contribuiu com todo o valor a receber do IFAP no corrente ano (duzentos e trinta euros) e que a Junta
de Freguesia contribuiu com o valor de cento e quarenta euros.
No que a esse aspeto diz respeito, o Conselho Diretivo agradece
àqueles compartes e à Junta de Freguesia a sua compreensão e
colaboração.
O Conselho Diretivo esteve presente na Assembleia de Compartes da freguesia da Facha, onde deu a saber da indefinição dos
limites do baldio junto desta freguesia. Foi demonstrada abertura
daqueles órgãos de gestão, aguardando-se disponibilidade mútua
para, no terreno, desfazer as dúvidas existentes.
Sem deixar de agradecer a quem já o fez, apelo de novo aos compartes que tenham conhecimentos concretos da localização de
marcos no monte e que possam contribuir para a definição dos limites do Baldio Seara, para que nos contactem.
Porque estamos em pleno verão, não posso deixar de, uma vez
mais, alertar para a proibição da execução de queimas e queimadas.
Estas, pelo menos até ao final de setembro, ainda que chova e
sejam em terrenos agrícolas, não podem ser feitas.
Se agirmos desse modo, minimizamos muito a possibilidade de
ocorrência de incêndios florestais, bem como os problemas daí
resultantes.
Com o desejo de que todos tenham boas férias de verão,
O Presidente do Conselho Diretivo do Baldio da Seara

António Manuel de Oliveira Santos
Email.: Baldiosda seara@gmail.com

A Junta de Freguesia da Seara
quer felicitar a Luísa pela
iniciativa e desejar-lhe o maior
Realizou-se no dia 27 de abril pelas 21h no Salão Nobre da Junta sucesso na sua vida académica e
de Freguesia da Seara uma sessão de esclarecimento sobre a forma no seu futuro profissional.
como prevenir o aparecimento das úlceras de pressão e quais os A educação tem sido um eixo
seus sinais e sintomas.
estruturante na política seguida

Sessão de esclarecimento
“Úlceras de pressão. Não!”

por este executivo, através de
todas as medidas de apoio e
financiamento das diversas
realidades ligadas ao ensino e
que têm como único objetivo,
proporcionar um futuro melhor
para as crianças e jovens
A sessão foi organizada e dirigida pela jovem searense, Luísa
searenses.
Salgado, que frequenta o Curso Profissional de Técnico Auxiliar de
Mais uma vez, parabéns pela
Saúde, na Escola Secundária de Ponte de Lima.
iniciativa!
As úlceras de pressão são lesões da pele que se formam quando
se está muito tempo sentado ou deitado sobre a mesma zona do
corpo sem se mover. A pressão sobre a pele dificulta o fluxo
sanguíneo e o aporte de oxigénio. A pele fica vermelha, forma-se
uma bolha que se romperá se não se mudar a posição corporal para
uma nova que aumente o fluxo sanguíneo.

CABANA DA
GIESTA
Sea ra

José Maria Araújo
Topógr afo

Facebook ( Baldio Seara )
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Festas Populares de S. Pedro/2018

29, 30 junho e 1 de julho
Dia 29 – sexta-feira
9h: Entrada da cabine de som da Casa Pereira da Correlhã.
21h: Grande Sardinhada.
21.30h: Encontro de Concertinas
23h:Caldo Verde
Dia 30 – sábado
8h: Início da Transmissão de música gravada.
8.30h: Entrada do grupo de Bombos da Seara.
14h: Jogos Tradicionais.
21h: Desfile de Marchas Populares
Marchas Populares de S. Pedro da Seara
Marchas Populares da Correlhã
Marchas de Riba Lima de Lanheses
22.30h: Atuação do artista Mickael Akordeon

Dia 1 – domingo
8h: Missa em honra de S.Pedro, na Igreja Paroquial da Seara.
10h: Jogos Tradicionais.
16h: Atuação das Rusga Típica Infantil da Correlhã
Rusga Típica Sénior da Correlhã
18h: Cortejo de Oferendas
18.15h: Atuação do Grupo Música Popular da Seara
18.30h: Oferta de porco no espeto aos searenses e amigos.
A Comissão de Festa de S.Pedro/2018 agradece a todos os que
colaboraram na realização destas festividades.

Marchas Populares da Seara
Mais uma brilhante participação nas Marchas de S.João de Ponte de Lima. A Comissão de Marchas Populares da Seara
agradece a todos os que colaboraram e apoiaram a organização das Marchas de 2018. Em especial, um agradecimento sentido
aos marchantes, que de forma altruísta, se disponibilizaram para participar nas nossas marchas. Obrigado!!!

Martins da Costa e Costa Construções Lda

Loja da
Teresinha

Restaurante

Pont e de
Lima

Seara

Cedro
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Associação Desportiva e Cultural da Seara
ADCSeara mantem-se ativa nas suas atividades
Chegou ao fim o cartão Galp Frota

5ª Festa de Comemoração
do Dia Mundial da Criança

para Sócios da ADCSEARA

A Associação Desportiva e
Cultural da Seara, mantem-se
ativa na sua atividade Cultural
com uma panóplia de atividades já
agendadas.

Chegou ao fim o cartão Galp Frota ADCSeara, é o cartão que
oferece descontos de 5/6/7cêntimos/litro imediatos em Portugal,
era dirigido exclusivamente para os Sócios da ADCSeara.
Quem o têm pode ainda aproveitar as suas vantagens.

Iniciaram-se os eventos com a
festa para a miudagem. No
passado domingo, dia 17 de
junho, realizou-se a 5ª Festa de
Comemoração do Dia Mundial da
Criança com animação musical,
insufláveis e por fim um lanche
para todos…

Nota: Sem qualquer custo adicional, apenas teria ter as suas quotas
em dia.
Ainda temos cartões que não foram levantados.

Torne-se sócio da A.D.C. da Seara!

Torneio de Sueca

Faça já a sua inscrição e comece a usufruir das
novas vantagens de ser sócio…

(Dia 14 de julho de 2018)
Segue-se, no dia 14 de julho, o Torneio de Sueca que terá início
pelas 20h30. Inscrições na sede da Associação e cartazes afixados
nos pontos comerciais da freguesia. Promete muita animação.

6º Encontro de Motas
e Carros Clássicos

O Presidente da ADCSeara, Duarte Silva

Escola de Música da Seara
“Freguesia

da Seara”

(Dia 5 de Agosto de 2018)
A 5 de Agosto, decorrerá o 6º
Encontro de Motas e Carros
Clássicos que este ano conta com
programa cartaz especial e a visita
das 4 vilas. Inscreva-se

Arraial Minhoto
(26 de Agosto de 2018)
As atividades culminam, no
dia 26 de Agosto, com uma
monumental
sardinhada
para todos aqueles que
tiverem um espírito festivo e
quiserem
participar
no
arraial, muita animação. Os
cartazes serão afixados nos
pontos
comerciais
da
freguesia, em breve.

Cartões de sócios
Os sócios da Associação Desportiva e Cultural da Seara, que não
tenham o seu cartão de sócio novo, é favor dirigirem-se à sede da
ADCS para receber o cartão que é gratuito.

Seara, freguesia serena
Mas com muita ambição
Apesar de ser pequena
Pode ajudar a Nação!
Seara, linda Seara
Que tens tu para dar?
Alegria, coisa rara,
A quem gosta de cá estar!
A população searense
Com a brincadeira alinha,
E fá-lo principalmente,
No Penedo da Janelinha!...
Do Penedo da Janelinha
Vê-se, se não estou em erro,
A singela Capelinha
Da Senhora do Desterro!
Seara tão aromática
Tão bela, toda cristal,
Com gente tão simpática
Há poucas em Portugal!
Bem mereces muitos hinos,
Porque a alguns dás guarida
E passagem aos peregrinos
Pr`a Senhora da Aparecida

Na Seara há quem mande
E fá-lo com convicção
Apesar de não ser grande
Pode ajudar a Nação
Seara, bela Seara,
Que tens tu para nos dar?
Alegria, coisa não rara,
A quem queira cá morar
A população da Seara
Com a brincadeira alinha,
E fá-lo de forma clara
No Penedo da Janelinha!...
Do Penedo da Janelinha
Creio não estar em erro,
Poder ver a Capelinha
Da Senhora do Desterro!
Seara, um quadro? Uma tela?
Mais parece de cristal
Há poucas como ela,
Neste nosso Portugal!
Pedro Sousa
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Poemas da minha aldeia
“Marchas Populares da Seara”

De um Maio distante
Mamede Torres

Lembro como se não tivesse sido há trinta e quatro
anos atrás, aquele dia trinta, de um Maio de sol radiante,
do cheiro das flores, que nesse mês abundam, fazendo
dele o mês mais bonito com a natureza em toda a sua
plenitude. Tornar-se-ia para mim num dos dias mais tristes
da minha vida, quando a doze andares de altura alguém
me chamou, «desce, tens que ir embora. O teu pai
faleceu».
Aveiro tornou-se escuro, por momentos caminhei sem
saber para onde, até entrar num comboio que demoraria
uma eternidade a chegar. Na lembrança, trazia a imagem
do nosso encontro no hospital dias antes, como me
apertaste a mão na última vez que nos vimos em vida. A
viagem serviu para soltar lágrimas que a partir de ali teriam
de ser caladas. Até como tu dizias, um homem não chora
«embora algumas vezes te visse fazê-lo», teria, a partir
dali, de dizer adeus à juventude e tornar-me homem à
pressa. E, se as despedidas são sempre difíceis, a atenuar
a nossa ficaram memórias de bons tempos de meninice,
dos teus conselhos à mesa, da infância feliz que nos
proporcionastes, apesar dos tempos difíceis que passaste
de emigrante. Uma vida com altos e baixos, para nos dar
uma educação que me orgulho de ter recebido e que
tentarei passar aos netos que gostarias de ter conhecido.
Hoje, resta-me visitar, domingo a domingo, o sítio onde
fomos obrigados a separar-nos para sempre, olhar na tua
fotografia aquele olhar doce que me acompanha para
sempre e tentar seguir o teu exemplo de homem justo,
reto e bom, não muito fácil de «assoar», defeito ou virtude
que me orgulho de ter herdado de ti,
E porque parece estar-nos nos genes a duração pouco
passar os cinquenta, sinto que não demorara muito a
reencontrarmo-nos noutro lado, que a existir matará todas
as saudades. Por agora e por aquilo que foste,
continuaremos a lembrar-te sempre com orgulho de teres
sido o melhor Pai.

São Pedro tem barbinhas
E a chave do céu na mão
Protege as nossas Marchas
Que tanta alegria te dão

Como a Marcha da Seara
Não há outra igual assim
Como ela está catita
É um orgulho para mim

É tão linda a nossa Marcha
Cheia de enfeites e magia
É a Marcha de São Pedro
Desta bela Freguesia

Olha as Marchas de São Pedro
Que lindas que eles vão
Com seus arcos luminosos
No meio da escuridão

Que lindas que elas vão
Pelas ruas a desfilar
Com a sua tradição
É a Marcha Popular

As raparigas vão tão vaidosas
Os rapazes cheios de energia
As crianças tão contentes
Todos cheios de alegria

É a Marcha de São Pedro
Pela Seara ela é querida
É a melhor de todas elas
É a nossa preferida

O Largo do Pinheiro Manso
É um lindo sítio da Freguesia
Aonde as nossas lindas marchas
Mostram a sua alegria

Com toda a sua luz
E a sua bela cor
Todo está maravilhoso
Estais todos um amor

Que lindo está o São Pedro
No seu nichinho a abençoar
Todo feliz e contente
A ver as Marchas a passar

Parabéns para a nossa Marcha
E todos os seus marchantes
Por todo o vosso trabalho
Estais todos elegantes

Carmelinda de Puga Guerra Mansuído

Café / S nack Bar

Móveis
Martins

GARRAFEIRA

de: Maria Conceição Cruz Fernandes

de: Eduardo M artins
Tele móv eis:
933234217/918361909
Nabais—Seara

Seara tem belas coisas
Que nos enche de alegria
Como é bom pertencer
A esta linda Freguesia

E -m a il: te lm o to rre s @ g m a il.c o m
T lm : 9 3 6 17 5 24 9

S ear a - P . Lim a
2587510 36

