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Terminou mais um ano letivo e é com satisfação que 

verificamos que mais adolescentes da Seara e das freguesias 

vizinhas reforçam a sua dimensão europeia. Percorrer, 

interagir e submergir nas diferentes culturas dos países é o 

melhor caminho para consolidarmos os princípios básicos, 

enquanto seres humanos. É uma forma eficaz de 

desenvolvermos o conceito de tolerância, de desenvolvermos o 

capital relacional, para que o conhecimento gere valor e 

sustentabilidade. 

Conscientes destes conceitos, a Escola EBI/JI da Correlhã, em 

colaboração com a Junta de Freguesia da Seara e de outras 

autarquias, têm vindo a dinamizar projetos internacionais, 

promovendo a cooperação transnacional entre escolas. Nos 

últimos anos tive o privilégio de trabalhar em duas equipas de 

excelência, o Clube Europeu e o Erasmus, das quais fizeram 

parte famílias fantásticas da Seara, assim como o seu 

Presidente da Junta de Freguesia. Foi com cooperação, mas 

com alma e coração, que, ao longo deste período, percorremos 

uma distância equivalente a duas voltas ao mundo, procurando 

encontrar respostas nos caminhos que íamos percorrendo, 

reforçando desta forma a dimensão europeia dos adolescentes 

desta comunidade. 

Muitas famílias procuram transmitir conselhos seguros, talvez  

 

 

 

 

 

 

por receio do risco, por isso não incentivam as crianças e 

adolescentes a agarrarem as oportunidades que lhes surgem. Ao 

longo deste ano letivo o Henrique, a Juliana e a Beatriz  

perseguiram e lutaram pelo que sentiam, por isso tiveram o 

privilégio de conhecer a Escócia, Inglaterra e País de Gales. O 

Henrique prepara as malas para mais uma descoberta e no 

próximo mês de Setembro vai submergir na cultura de uma 

família Grega, onde viverá e frequentará aulas numa escola de 

Olímpia. 

Para além disso, no último mês de fevereiro, a Seara, 

através das suas famílias, ficou no coração da Turquia, ao 

receber as suas crianças. Foi com emoção que, passados 

alguns meses, em Amesterdão ouvimos falar com carinho e 

muitas saudades das famílias da Seara que receberam esses 

alunos.  

Despertem a curiosidade, superem barreiras, atravessem 

fronteiras e tornem-se mais autónomos e solidários para juntos 

desenvolvermos uma Europa que possa proporcionar condições 

de verdadeira cidadania a todos os jovens europeus. 

  Com os melhores cumprimentos, 

   Professor José Negrão 

Coordenador do projeto Clube Europeu,  

do Agrupamento de Escolas  da Correlhã 

 Editorial 

 

Seara – Uma aposta na dimensão europeia 
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Contratação de novo funcionário (CEI +) 

Depois do final do contrato do senhor Amorim, que trabalhou para a 

Junta de Freguesia da Seara no último ano, e a quem esta autarquia 

agradece toda a disponibilidade, dedicação e rigor colocados no 

desempenho das suas funções, foi necessário fazer nova candidatura 

junto do Centro de Emprego de Viana do Castelo. 

Mais uma vez, e seguindo um princípio de maior eficácia na manu-

tenção da freguesia com um menor investimento, foi colocado na Sea-

ra para desempenhar as mesmas funções o Sr. Armando Costa, atra-

vés do contrato CEI+. 

 

Protocolo de colaboração para a formação prática 

em contexto de trabalho com a NOVAMENTE, Psico-

logia e Desenvolvimento Educacional, Lda. 

 

 

 

  A Junta de Freguesia da Seara está a proporcionar um estágio curri-

cular ao Sr. Luís Alves, formando do curso Operador/a Agrícola reali-

zado pela Novamente- Psicologia e Desenvolvimento Educacional 

Lda. Este estágio surge como a oportunidade da Junta de Freguesia 

aliar a melhoria dos serviços de manutenção do espaço público à con-

cretização dos propósitos de inclusão social que tanto valoriza. Serão 

1200h para o Sr. Luís melhorar as suas competências profissionais e 

assumir-se como elemento da Equipa da Junta de Freguesia. 

 

Reunião sobre transportes públicos e transferência 

de competências com a  

Câmara Municipal de Ponte de Lima 
 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Seara, Filipe Lima, no 

passado dia 3 de junho de 2019, esteve presente numa reunião com o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng. Victor 

Mendes, para analisar e decidir de questões fundamentais para o 

desenvolvimento da freguesia da Seara. 

Na reunião, foi apresentada, por parte do Presidente de Junta da 

Seara, a necessidade de manter e se possível aumentar a circulação 

de autocarros na nossa freguesia, após o término do período escolar. 

As pessoas continuam a necessitar dos transportes públicos para se 

deslocarem à sede do Concelho e veem reduzidos os horários em que 

o podem fazer, logo que termina o ano escolar. Ficou decidido fazer 

chegar estas preocupações, que se estendem a outras freguesias, às 

empresas de transportes públicos e principalmente à CIM Alto Minho. 

Foi, ainda, discutida a questão da transferência de novas competên-

cias para as freguesias, tendo ficado decidido que, para já, a Câmara 

Municipal não passaria para as freguesias novas competências. No 

entanto, manterá os compromissos já assumidos, como, por exemplo, 

a disponibilização de verbas para a limpeza das nossas ruas. 

 

Consolidação e impermeabilização  

de muro na Rua de Tremoinhos 

Depois de detetado um problema de sustentação e infiltração de 

água num muro existente na Rua de Tremoinhos, foram feitas as 

diligências necessárias junto da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

para corrigir a situação, o que já se verificou. 

Construção de muro e alargamento  

da Rua da Castelhana 

Foi feito um alargamento na Rua da Castelhana para permitir um 
melhor acesso às habitações existentes e respetiva reconstrução do 
muro existente. 

 

Voluntariado/2019 
 

Foi realizada, em maio de 2019, mais uma ação de voluntariado na 

nossa freguesia, em colaboração com o Conselho Diretivo do Baldio 

da Seara. Queremos desta forma agradecer aos voluntários que 

compareceram. O nosso muito obrigado! 

antes 

depois 

antes 

antes 

depois 

depois 
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Exposição:  

“ Memórias da Guerra do Ultramar” 
 

Pretendemos, entre outras iniciativas, fazer uma exposição 

fotográfica e documental da Guerra Colonial e por isso solicitávamos 

que colaborassem na cedência de material que tivessem dessa época 

e que os fizessem chegar à Junta de Freguesia da Seara, membros 

da Organização da Semana da Seara ou dos Srs. Leonardo 

Gonçalves e José Mimoso. 

 

 

 

     I Piquenique - Família Radical 

(Parque Aventura Quinta do Casal—Facha) 
(11 de agosto de 2019 - 8h) 

     

            Inscrições até dia 7 de agosto de 2019 (Limitadas!!!) 
 

Este ano, vamos organizar um dia dedicado a todas as 
gerações e que prevê várias atividades para todas as 
idades promovendo um dia de salutar convívio e, para 
efeitos de organização, é necessária uma inscrição prévia 

até ao dia 7 de agosto de 2019. 

O valor da atividade é de 10€ a partir dos 10 anos (gratuito para 

menores de 10 anos) por participante e inclui: Slide, Circuito de 

Pontes, Canoagem, Escalada, Tiro ao Alvo (arco), Voleibol, 

Futebol, Rugby, Caminhada, Jogos Populares, Jogos de Mesa, 

seguro. Inscrições até dia 7 de agosto.  Está incluído almoço 

(churrasco) para todos. 

Haverá também Paintball, caso existam inscrições suficientes. O 

valor da atividade será revelado no programa definitivo. 

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). 

As atividades radicais contarão com a presença de monitores. 
 

Exposição de Legos 
(Edifício da antiga Escola Primária) 

(9 a 19 de agosto de 2019) 
 

Na VI Edição da Semana da Seara,  pretendemos que as crianças 
searenses tenham papel ativo nesta iniciativa e, visto o gosto 
particular que os mais jovens demonstram pela construção de Legos, 
decidimos promover uma exposição realizada pelas crianças. 

As regras de participação são simples. Basta que os pais nos façam 
chegar (Junta de Freguesia) as construções de Legos até ao dia 5 de 
agosto. No máximo 10 construções. 

As peças a expor podem ser de tema livre ou sobre a temática da 
Paz, visto que este ano a partir da Homenagem aos Ex-Combatente 
do Ultramar se pretenda passar uma mensagem de Paz. 

Contacto telemóvel: 966519385 (Paulo Mimoso). 
 

I Concurso de Doçaria Caseira 
(Edifício da antiga Escola Primária) 

(15 de agosto de 2019—20,30h) 
 

  Este ano vamos promover um Concurso de Doçaria Caseira aberto a 
toda a comunidade e que pretende escolher o melhor doce da Seara. 

  Os ingredientes e formato do doce fica ao critério dos concorrentes, 
mas será necessário que haja na receita ou apresentação algo que o 
identifique com a nossa freguesia. Fica, pois, lançado o desafio a 
todos os que gostem de fazer sobremesas e um júri escolherá o 
melhor doce da Semana da Seara/2019. As inscrições decorrerão 
até ao dia 11 de agosto e os doces terão que ser entregues no 
edifício da antiga Escola Primária, entre as 20h e as 20.30h, do 
dia 15 de agosto de 2019. De seguida, será feita a prova e escolha 
do doce vencedor. 

 

A Junta de Freguesia da Seara e  

a Comissão Organizadora da Semana da Seara  

(Luís Sousa, Vasco Martins, Luís Gonçalves, Paulo Mimoso, Natália 

Mansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins, Susana Antunes, 

Margarida Franco e José Alberto Fernandes) 

Semana da Seara/2019  

Convite 
Aos Ex-Combatentes  

Searenses do Ultramar 
 

No próximo mês de agosto, entre os dias 9 e 19, vai decorrer a VI 

edição da Semana da Seara, que terá este ano como tema central: 

a participação dos searenses na Guerra do Ultramar. 

A Junta de Freguesia da Seara convida oficialmente todos os 

ex-militares searenses (naturais ou residentes) que 

participaram na Guerra do Ultramar, a estar presentes na 

Cerimónia Solene em sua homenagem, no dia 18 de agosto de 

2019, pelas 10h, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da 

Seara. 

Programa do dia 18 de agosto: 

9.45h – Romagem ao Cemitério Paroquial para deposição de 
coroa de flores em homenagem a todos os ex. Militares do 
Ultramar já falecidos. 

 

10h –Cerimónia Solene de Homenagem aos Ex. Combatentes 
Searenses da Guerra do Ultramar 

         (Salão Nobre da Junta de Freguesia de Seara) 
 

11.00h – Visita à Exposição: “ Memórias da Guerra do 
Ultramar”                       (Escola Primária) 

 

12.30h – Almoço comemorativo do Dia da Seara,  
  (Inscrição prévia)        (Polidesportivo Edgar Flores) 

 

 Convidamos, ainda, a estarem presentes noutras iniciativas que 

decorrerão durante a semana, a saber: 
 

Dia 12 de agosto (2ª feira) 

 

21h – Inauguração da Exposição “ Memórias da Guerra do 

Ultramar” (Escola Primária)   
 

21.15h – Apresentação dos livros:  
 

“Heróis Limianos do Ultramar”, de Dr. Mário Leitão (Arcozelo) 

“Memórias de uma Guerra – Moçambique 1970/72”, de João 

Hilário Lima (Facha) 
 

21.45h- Palestra: “A participação dos searenses na Guerra do 

Ultramar- Memórias “  (Escola Primária)   
 

Dia 16 de agosto (6ª feira) 
 

20.30h – Caminhada Noturna Temática: “Cartas de Amor em 

tempo de guerra”  
 

Nota: O programa definitivo sairá em julho e é suscetível de alguma 

alteração 
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Passeio da Freguesia da Seara   

(13 Julho de  2019)  

Amarante e Lamego 
 

  Passeio de Motas / ADCSeara 

(4 de agosto) 

 

VI Semana da Seara   

(9 a 19 agosto)  

O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 13 de julho, 
sábado, às 21h.  

 

Sardinhada / ADCSeara  

(25 de agosto)  

 

Assembleia de Freguesia 

(22 de setembro)  

 

Eleições Legislativas 

(6 de outubro) 

 

Magusto / ADCSeara 

(10 de novembro)  

 

Natalinho / ADCSeara 

(7 de dezembro)  

 

 

Festa de Natal das Crianças / ADCSeara 

(15 de dezembro)  

Torneio de Sueca / ADCSeara 

(21 de dezembro)  

Assembleia de Freguesia   

(22 de dezembro)  

Nota: As datas referidas poderão sofrer alterações 

 

 

Exposição de cestos floridos do Agrupamento de 

Escolas de Monserrate - Viana do Castelo 

( D urante o mês de Julho )  

Edifício Sede da Junta de Freguesia da Seara 

Estarão expostos, no Salão 

Nobre e Espaço Memória, 30 

cestos floridos feitos de 

m at e r ia is  r ec ic l áve is , 

inspirados  nos cestos da 

Festa das Rosas, de Vila 

F r a n c a  d o  L i m a , 

confecionados por perto de 2000 pessoas desde alunos das diversas 

escolas do Agrupamento de Escolas de Monserrate, lares e centros 

de dia, associações culturais, pais e encarregados de educação. 

Os cestos representam os países da União Europeia.  

              Entrada gratuita 



 

 

JORNAL DA SEARA Página 5 

 

Foi com satisfação que, no passado dia 18 de Maio, o Baldio  da 

Seara se juntou ao já tradicional Dia do Voluntariado promovido 

pela Junta de Freguesia. 

Este ano foi dedicado esse dia à limpeza  do caminho de acesso 

à floresta e ao emblemático penedo da janelinha. 

Com o trabalho dos voluntários presentes, foi cortada e retirada 

a  vegetação nas bermas desse caminho, possibilitando assim um 

mais fácil acesso de viaturas ao terreno.   

Louvo aqui a disponibilidade  dos dois jovens que participaram 

nessa iniciativa. Foi lindo de ver o exemplo de cidadania, demons-

trando que é também com suor do trabalho que se olha o futuro. 

Obrigado à Eva Gonçalves e ao José Alberto Fernandes 

 

 

Aquele trabalho complementa  a limpeza do caminho florestal, 

que  está a ser executada pelos Sapadores Florestais da Associa-

ção Florestal do Lima, possibilitando o trânsito de viaturas, o que 

antes não era possível, já que a vegetação crescia desde os 

incêndios de 2013. 

Esperemos assim que, com os caminhos florestais minimamen-

te transitáveis, haja mais possibilidade de prevenção de incêndios 

e, se estes ocorrerem, seja mais fácil a sua contenção. 

No que à prevenção diz respeito, falando de incêndios florestais, 

sabemos que é de  todos essa  obrigação, cumprindo as regras 

recentemente estabelecidas para realização de queimas e quei-

madas, e divulgadas por diversos meios desde o início do ano. 

Com votos de boas férias, 
 

  O Presidente do Conselho Diretivo do Baldio da Seara 

António Santos 

Dia do Voluntariado/2019 

depois antes 



 

 

Páscoa/2019 

No passado dia 21 de abril, cumpriu-se na nossa freguesia o 
ritual católico de celebração da Páscoa. 

O dia começou com a chegada do Mordomo da Cruz, Jorge 
Pereira, acompanhado de Nuno Barbosa, o próximo 
mordomo, que trazia a cesta, e dos restantes elementos do 
Compasso Pascal. Atrás, seguiam-nos a Ronda que, mais 
uma vez, estiveram presentes e sem os quais a nossa tradição 
pascal teria menos brilho.   

Seguiu-se a eucaristia presidida pelo Padre Paulo Gomes que 
este ano escolheu para acompanhar o Compasso Pascal o 
seminarista, Luís António. 

Por volta das nove horas da manhã, começou o percurso pela 
freguesia da Seara que levou Jesus Ressuscitado às famílias 
searenses e seus amigos. 

Após o almoço, a casa de todos os searenses recebeu o 
Compasso Pascal num momento de grande satisfação para o 
Executivo, Assembleia de Freguesia e todos os searenses que 
fizeram questão de estar presentes. 

No final do dia, já noite, aconteceu, como todos os anos, o 
recolhimento que levou um grande número de pessoas à 
Igreja Paroquial onde se beijou a cruz pela última vez, numa 
manifestação de fé que só os presentes puderam comprovar 
ser de extrema emotividade. 

A Junta de Freguesia da Seara agradece a todos os que 
fizeram possível este dia e felicita o Jorge Pereira pela 
disponibilidade demonstrada para assumir a função de 
Mordomo da Cruz, neste ano de 2019. 
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No dia 3 de junho, os alunos do Centro Educativo da Facha, 

comemoraram o Dia Mundial da Criança, no Polidesportivo da Sea-

ra. 

Desde sempre, que os alunos do 4º ano, tinham o desejo de 

fazer um percurso de bicicleta, eles andavam muito preocupados 

com o ambiente e com a mobilidade sustentável. Nas reuniões 

ECO-ESCOLAS, manifestavam sempre essa preocupação, que-

riam uma pista para poderem vir para a escola de bicicleta, ou a 

pé, em segurança.  

Aproveitaram o Dia da Criança, para apelar a todos ao uso da 

bicicleta e da deslocação a pé, as formas mais saudáveis e amigas 

do ambiente. 

Os alunos do 3º e 4ºanos, fizeram o percurso, da escola ao Poli-

desportivo da Seara, de bicicleta e os restantes meninos fizeram-

no a pé. 

Quando os alunos chegaram ao Polidesportivo, ficaram surpreen-

didos com o que viram: caixa de areia, pinturas faciais, insufláveis, 

matraquilhos, campo de futebol, entre outros. 

Logo que lá chegaram, os alunos fizeram um torneio de futebol 

entre turmas, seguido das restantes atividades, de forma rotativa. 

As crianças divertiram-se à grande! 

 

 

Quando chegou a hora de almoçar, as crianças comeram uma 

refeição que todos eles adoram: pizza, frango assado, batata frita, 

sumo e no final um delicioso gelado Epa. 

O piquenique foi oferecido pela Associação de Pais, por isso 

fazem aqui um enorme agradecimento, por estarem sempre pron-

tos a ajudar a escola. 

O Centro Educativo da Facha também agradece à Associação 

Desportiva da Seara, por os terem recebido tão bem e por lhes 

darem ótimas condições de lazer, no seu espaço tão acolhedor!  

Gostariam também de agradecer à Escola Segura, que acompa-

nhou os alunos durante todo o percurso, graças a eles, as crianças 

chegaram à escola em segurança! 

No fim, as crianças, professores e assistentes operacionais tive-

ram a oportunidade de ter uma aula de zumba, com a professora 

Cláudia, uma excelente professora que animou a tarde. 

As crianças foram surpreendidas com a mascote da Escola 

Segura, o Vidal, ele deixou a mensagem a todos os alunos que um 

polícia está sempre pronto a ajudar! 

No regresso, as crianças montaram na sua bicicleta e regressa-

ram seguros até à escola!   

As crianças adoraram este dia e agradecem a todos os que con-

tribuíram para um feliz Dia da Criança.  
 

                                           Marta Neiva e Verónica Matos  4ºAF

                             Alunos do Centro Educativo da Facha 

Centro Educativo da Facha 
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA NA SEARA 
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Union Sport Seara Drancy conquistou 
 a Taça do Departamento 93 - Paris 

 
A equipa de futebol que une a Seara a Drancy (França), o Union 

Sport Seara Drancy,  conquistou o seu primeiro troféu, ao vencer o 

STV Team 93, na final da Taça do Departamento 93, de Paris. 

O jogo aconteceu no dia 8 de junho de 2019, no Parque 

Interdépartemental des Sports de Marville—La Cournouve e 

terminou com vitória da “nossa” equipa. 

A cooperação institucional entre a Junta de Freguesia da Seara e 

a Association Drancéenne des Amis du Portugal visa 

essencialmente a promoção da nossa freguesia em França e 

aproximar os emigrantes do seu país e das suas raízes, mas cada 

vitória alcançada é sentida com muita satisfação pelos que de cá 

acompanham atentamente o que se vai passando por Drancy. 

Parabéns pela conquista e ficamos à espera de mais!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Association Drancéenne des Amis du 
Portugal» (ADAP), celebrou o seu 22º aniversário 

A «Association Drancéenne des Amis du Portugal» (ADAP), na 

cidade de Drancy (93), comemorou no dia 4 de maio de 2019, 22 

anos de existência e aproveitou para apresentar a nova Direção da 

coletividade. O Novo Presidente é Carlos Alves Mendes, que 

partilha as funções com a esposa, Odette Fernandes. 

A celebração desta data contou com a presença de 600 pessoas 

que além do jantar, teve momentos musicais, representações e a 

apresentação da equipa de futebol ” Union Sport Seara Drancy”. 

Esta foi uma noite especial porque serviu de homenagem à 

grande referência desta  Associação  e sua fundadora, Glória Silva. 

Esta searense teve a ousadia de, há 22 anos, fundar uma 

Associação para promover a portugalidade em terras de França e 

que constitui atualmente uma referência nesse país. 

Sabemos que a nossa conterrânea tem uma forte ligação à nossa 

freguesia, tal como o resto da família, o que tem sido 

repetidamente demonstrado e reforçado nos últimos anos, e a 

importância que assumiu na comunidade portuguesa de Drancy e, 

certamente, junto dos restantes habitantes, deixa-nos 

profundamente orgulhosos. 

Agradecemos-lhes tudo o que tem feito pela divulgação de 

Portugal e, em particular, da nossa freguesia, a Seara, que tem 

sabido honrar. O facto de ter querido que a equipa de futebol da 

sua Associação tivesse o  nome da Seara  é demonstrativo do laço 

inquebrável que mantém com as suas raízes e que não deixa de 

emocionar todos aqueles que amam a Seara. 

Por último, uma palavra de estímulo para o Carlos e a Odette, 

searenses de coração, que assumiram este pesadíssimo legado, 

mas que levarão a bom porto, sabendo nós da sua dinâmica e do 

facto de terem “bebido da fonte” nos últimos anos, com os 

ensinamentos da Glória Silva. 

Parabéns e os maiores sucessos!!! 
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      Uma história pelo mês de março 

 

As crianças da freguesia da Seara reuniram-se no Espaço Memória, 

na sede da Junta de Freguesia, para conhecerem mais da história da 

sua freguesia e para ouvir histórias infantis. 

O Espaço Memória foi criado com o intuito de ser um espaço aberto 

e dinâmico que permita o encontro de gerações e a preservação da 

memória coletiva da nossa freguesia. 

Esta iniciativa teve como objetivo proporcionar às nossas crianças 

uma manhã diferente, em que pudessem desenhar, brincar, ouvir 

contos infantis e conhecer as cores da nossa bandeira e os seus 

símbolos. É fundamental que os mais novos se identifiquem com a 

sua freguesia para que, um dia mais tarde, tenham a vontade de 

assumir responsabilidades na sua gestão, de forma a promover a 

dinamização da comunidade searense. O futuro é deles!!! 

A Junta de Freguesia da Seara quer salientar e agradecer a 

disponibilidade demonstrada pela Natália Mansuído ao assumir a 

responsabilidade da organização desta iniciativa e à Carla Silva pela 

reportagem fotográfica. 

 

Programa Erasmus + 

Aqui fica o testemunho de uma família searense que recebeu, em sua 

casa, duas crianças da Turquia, ao abrigo do programa Erasmus + organi-

zado pela escola E.B.2.3. da Correlhã.  

“Onur Bozkurt e Ahmet Karaca naturais do Hatay, ambos de 14 anos, 

ficaram ao nosso cuidado durante a semana de 23 de Fevereiro a 2 de 

Março.  

Esta experiência foi muito enriquecedora para todos os envolvidos. Ape-

sar da língua muitas vezes ser uma barreira, conseguimos ultrapassá-la e 

ter uma semana muito divertida com várias atividades em família.  

É algo que vamos certamente recordar com saudade e recomendamos a 

todas as famílias que tenham a oportunidade de participar neste género 

de programas.”                                Clara Sequeiros 
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CABANA DA 
GIESTA  

Seara 

 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

Mais uma grande conquista desportiva 

 do searense Virgílio Fernandes!!! 

O searense, Virgílio Fernandes, conquistou a Taça do Rei da Arábia 

Saudita, ao derrotar por 2-1 na final, disputada em Riade, o Al Itthiad. 

O nosso conterrâneo, na sua primeira época na Arábia Saudita, 

conquista pela terceira vez uma taça nacional, depois de o ter feito em 

2012 ao serviço da Académica e 2016 com o Apollon, em Chipre.  

Um percurso de sucesso!!! 

O searense, Roberto Lopes, tornou-se campeão de 
Veteranos do Alto Minho, defendendo as cores do 

Sport Clube Vianense 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como já divulgado na última edição do Jornal da 

Seara, a Marcha da Seara constituiu-se como asso-

ciação, designada Sementes Anónimas -  Associa-

ção Recreativa. 

  Porque se trata de uma instituição com personali-

dade jurídica,  além de se ter alterado a designação 

anterior, foi ainda criado um novo logotipo. Apesar disso, não dei-

xará de ser a Marcha  da Seara. 

Fazem parte dos órgãos sociais os seguintes  elementos: 

Assembleia Geral 

Presidente: Paula Araújo  

1ª Secretária: Margarida Franco  

2ª Secretária: Joana Torres 

Conselho Fiscal 

Presidente: Nuno Barbosa  

 1ª Secretária: Sara Torres  

 2ª Secretária: Maria do Carmo Torres 

1ª Vogal: Celeste Barros  

 2º Vogal: José Alberto Fernandes 

Direção 

Presidente: Carlos Silva  

Vice Presidente: André Rodrigues  

Tesoureiro: António Santos 

1ª Secretária: Sandra Brito  

 2º Secretário: Jorge Dinis  

1º Vogal: Avelino Costa 

2º Vogal: Fernando Costa 

Independentemente da sua localidade de residência, todos os 

membros estão determinados a levar adiante aquilo que os move: 

a promoção das Marchas Populares da Seara. 

Para a  inscrição de sócios da Associação será brevemente publi-

cada a ficha de inscrição e os valores de joia e quotas. 

Agradece-se à Junta de Freguesia por, na pessoa do seu Presi-

dente, ter dado o incentivo que impulsionou o arranque deste proje-

to. 

Agradece-se  à Comissão de Festas de S. Pedro o convite feito à 

Marcha da Seara, para no dia 29 de Junho apresentarmos na nos-

sa freguesia o resultado do trabalho de muitos meses. 

Votos de boas férias 

O Presidente da Direção 

Carlos Silva 

 

 

 

Jovens searenses conquistam 2º lugar  

na fase regional do Desporto Escolar 

   

No passado dia 1 de 

junho, terminou o 

F u t s a l  I n i c i ad o 

Feminino, da fase 

regional do Desporto 

Escolar, CLDE Viana 

do Castelo com um 

brilhante 2º lugar da 

equipa da Escola da Correlhã. Parabéns a esta equipa, principalmente 

às jogadoras Searenses Inês Malheiro, Juliana Fernandes e Beatriz 

Martins e, também à Antónia Puga que tem raízes searenses.  

        Venham mais vitórias!  
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Restaurante 

Cedro 

Seara 
  Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Loja da 

Teresinha 

Ponte de 

Lima 

Associação Desportiva e Cultural da Seara 
 

 

Acampamento de Escuteiros da Correlhã 

 

  As Promessas 2019 

dos Escuteiros da Correlhã, 

decorreram nos dias 11 e 12 

de maio, no Polidesportivo 

Edgar Flores, da Seara. Este 

espaço é cada vez mais requi-

sitado pelos escuteiros devido 

à sua envolvente natural e às 

comodidades do polidesportivo que o tornam um espaço de eleição 

 

 

 Filmagem e fotografia aérea “Drone” 

 

 Recentemente, foi realizado um vídeo 

e fotografia aérea “Drone”  promocional 

do Polidesportivo Edgar Flores. 

É  divulgado nas redes sociais, com 

intuito de despertar interesse pelo 

espaço para futuros eventos.  

Consulte: https://www.youtube.com/watch?v=URaiXUSYkn8 

Colocação de chão em azulejo frente ao Bar 

 Com a intenção de manter a qualidade do espaço, foi instalado o chão 

em azulejo no exterior das instalações do Polidesportivo. Já havia sido 

requisitado à Junta de Freguesia pela direção anterior, mas a sua ins-

talação foi-se arrastando e só agora a ADCSeara com o apoio da Junta 

de Freguesia, que disponibilizou o material, promoveu a sua instalação 

por um grupo da Direção e de amigos da Associação.  

     Muito OBRIGADO! 

 

 
Torneios de sueca e malha 

Com intuito de manter ativa a componente cultural da ADCSeara, 

realizou-se o 3º torneio de sueca, a 13 de abril, e um torneio de 

malha com uma grande adesão, pois os prémios eram aliciante. 

Um cabrito, um galo e coelhos foram os prémios que mais alicia-

ram os participantes.  

No Sábado de Aleluia, foi servido o Bife da Páscoa 

Dia da Criança 

Celebrou-se, no dia 2 de junho, o Dia Mundial da Criança no poli-

desportivo. As crianças tiveram ao seu dispor, brincadeiras, muitos 

jogos, insufláveis, balões e pinturas. Reinou a diversão e a alegria 

da pequenada que usufruiu do espaço montado para eles.  

   No dia 3 de junho, fomos 

visitados pelos meninos do 

Agrupamento de Escolas da 

Facha. A caminhar ou de 

bicicleta todos chegaram 

animados e ficaram encan-

tados com todas as ativida-

des que o polidesportivo 

tinha para lhes oferecer. 

Como agradecimento, os alunos redigiram um pequeno texto para 

demonstrar a satisfação pelo dia que lhes foi proporcionado, por 

seu lado a direção sente-se muito orgulhosa por poder participar 

nestas atividades.         A Direção da ADCSeara 
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Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara E-mail: telmotorres@gmail.com 

Tlm: 936175249 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara-  P.  Lima 

258751036  

 

 

 

Símbolos 

 

 

Estava eu a olhar para os dois símbolos da nossa freguesia e 

surgiu a vontade de escrever sobre eles, o emblema da Associação 

Desportiva e Cultural da Seara e o expoente máximo que nos 

representa, o símbolo da nossa bandeira ou estandarte, se assim 

lhe quisermos chamar. 

Sendo que da minha (nossa) querida Associação, pelo menos de 

alguns, salta à vista desarmada a sua vocação desportiva e 

cultural, até pelas formas nela representadas, facilmente 

identificadas com as modalidades que, na altura da sua fundação, 

promovia: o futebol e o atletismo; sem dúvida alguma, duas 

modalidades, em especial, o atletismo, que atraíram numerosos 

praticantes. Um, como outro, com resultados excelentes e que, 

ainda hoje, os troféus conquistados testemunham e recordam.  

Mas para além disso, há uma terceira referência para quem olha 

o emblema da A.D.C.S, o livro aberto, que para mim, este simples 

ignorante, simboliza a cultura. De notar que também nesta vertente 

a Associação teve sempre a preocupação de ir mais longe, 

conseguindo formar uma secção de música, onde passaram 

dezenas de crianças com bom aproveitamento. Também aí, 

cumprindo à letra as suas iniciais: Desporto e Cultura. 

Por último, o símbolo comum às duas bandeiras: a espiga. E sem 

querer saber qual deu origem a qual, duma coisa eu não duvido, 

representa sublimemente (para mim) o frutificar do trabalho de 

gente humilde, outrora mais ligada ao campo, e que certamente 

deu origem ao nome: Seara. 

E foi precisamente a espiga doirada, que pontificava na nossa 

bandeira, que acabaria por gerar algumas dificuldades, quando 

julgo que, em finais dos anos noventa, as freguesias fora chamadas 

a criar o seu Brasão, que iria obedecer aos critérios de uma 

entidade que supervisionava os ditos «símbolos heráldicos». 

Nessa altura, tive eu uma fugaz passagem pela Assembleia de 

Freguesia, o que apesar da minha falta de jeito para político, me 

permitiu ao menos acompanhar mais de perto este processo, e que 

ninguém julgue ter sido fácil, muito pelo contrário. 

A Junta de Freguesia, à altura, teve um trabalho moroso e difícil 

para conseguir conciliar os nossos justos interesses reivindicativos, 

com as exigências mais que muitas da dita comissão heráldica. 

 Só ao fim de alguns meses, esboço para lá, nega para cá, se 

conseguiu chegar ao que hoje é o símbolo da nossa bandeira. 

A espiga dourada deu lugar a várias verdes, para simbolizar a 

seara de trigo. O cajado do pastor que no passado abundaria por 

estes lados. Do padroeiro S. Mamede a palma vermelha, cor 

obrigatória por representar um mártir. 

Hoje, e nem de propósito, acabo de ver postado numa rede social 

algumas fotos de uma equipa de futebol francesa, formada por 

descendentes de emigrantes searenses, cujo equipamento 

ostentava o nome da freguesia da Seara, para além do nome da 

vila de Drancy. Um equipamento que a Junta de Freguesia 

ofereceu a quem lá fora quis chamar a sua equipa de União Seara- 

Drancy e sente orgulho em ostentar o símbolo da terra de que 

descendem. Impossível não me sentir orgulhoso deles enquanto 

searense. Mais tarde alguém falará mais sobre este feito. 

Por agora, quero só deixar aqui este apontamento que espero 

poder contribuir para divulgar estes, como outros símbolos da 

nossa terra, e que nos identificam enquanto Searenses.                                                                                           

                                                                            Orgulhem-se disso. 

  

Mamede Torres 

 

 

Pensamentos... 

 

 

Vem a propósito este artigo da alegria de nunca estarmos sós, mesmo 
que a nossa ideia seja que o mundo desabou sobre nós. 

Jamais devemos desesperar no meio das sombrias aflições da vida, 
pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. 

Ouvimos muitas vezes dizer que as novas gerações são o futuro, mas 
não haverá bom futuro, se não existir bom presente e se não 
conservarmos o que de bom foi feito no passado. 

Devemo-nos orgulhar dos que nos legaram os antepassados, pois a 
sua cultura foi granjeada com muito amor e sacrifício. As suas 
experiências são uma escola de vida e conhecimentos. Costuma-se dizer 
que o tempo é a universidade da vida. 

Devemos aprender com os mais novos e sem complexos, dado que as 
técnicas atuais têm evoluído de dia para dia. 

Teremos que respeitar os antepassados, aprender com os presentes, e 

assim estaremos preparados para o futuro. 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

 
 
 
 
 
 

Ó estrela brilhante e bela 
Que aparece ao amanhecer 
Com a tua doce ternura 
A todos nos vens aquecer 
  
De manhã, ao amanhecer 
Com os teus raios a brilhar 
Os passarinhos ficam tão contentes 
Que logo se põem a cantar 
  
Por detrás das montanhas tu vens 
Com os teus passos de embalar 
De dia tu vais caminhando 
À noite vais descansar ao mar 
  
Tudo que existe na terra 
Gosta do teu calor 
As árvores, as plantas 
Até a mais pequenina flor 
  
Tua luz é como o ouro 
Nunca deixes de aparecer 
Sem a tua luz não há vida 
Por isso tudo iria morrer 
  
No outro lado da terra 
Do outro lado do mar 
Dando-nos a tua graça 
Iluminando o luar 
  
De manhã ao acordar 
Para nós que grande alegria 
Ouvir os passarinhos cantar 
É porque volta a ser dia 
  
 
  

 
 
 
 
 

 
E sol querido, solzinho 
Como tu és encantador 
Aquece a terra inteira 
Com o teu imenso calor 
 
Que maravilha é a tua luz 
Ó linda estrela cintilante 
Tens a estrelas como companheiras 
E lua como tua amante 
 
Teus raios são preciosos 
Mais belos que o puro ouro 
Para nós são diamantes 
Para o mundo são um tesouro 
 
Que encantador é o pôr do sol 
Com os seus raios sobre o mar 
Mais brilhantes que o ouro e prata 
Nas suas ondas a navegar 
 
Obrigada amigo sol 
Por esse gesto tão nobre 
De aquecer a terra inteira 
Tanto o rico como o pobre 
 
Nós queremos te agradecer 
Por todos os dias vires 
E por a beleza que nos dás 
Nas cores do arco íris 
 
Que linda é a bela aurora 
Que doce palavra tão bela 
É o teu raiozinho de sol 
A entrar-nos pela janela 
 

Carmelinda de Puga  
Guerra Mansuído 

Poemas da minha aldeia 

O Sol 


