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Caros searenses, 

 

Coube-me a mim, através do convite do Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia da Seara, escrever umas breves 

palavras para o jornal da freguesia, neste mês de março, 

em que já passou um ano em que o nosso País foi 

assolado pelo aparecimento dos primeiros casos de 

pessoas contagiadas pelo vírus SARS - COV – 2 e, por 

sua vez, doentes de COVID-19. Recordando essa época, 

verificamos que todos ficamos alarmados, o País 

começou a parar, o povo, de uma forma voluntária, 

começou a confinar, mesmo antes da indicação 

governamental. Todas as instituições começaram a 

elaborar os seus planos de contingência, para evitar a 

transmissão deste famigerado vírus. Os Bombeiros 

Voluntários de Ponte de Lima, não foram exceção. De 

imediato foi elaborado um plano de contingência, que 

prontamente entrou em execução, desde o uso das 

instalações do quartel, o uso dos equipamentos de 

proteção individual, o distanciamento entre os 

operacionais e a limpeza e desinfeção das viaturas, 

principalmente das ambulâncias. Nos primeiros três 

meses, foram demasiado complicados de gerir, primeiro 

porque não conhecíamos o Vírus, depois porque a 

informação oficial que nos chegava era parca e 

desfasada, e para finalizar não havia equipamento de 

proteção individual e número suficiente, e os que ainda 

conseguíamos adquirir, estava a um preço incomportável.  

Bombeiros nunca se deram por vencidos, e sempre 

estiveram prontos para intervir em todas as situações, 

quer COVID, quer não COVID, fazendo justiça ao lema 

“VIDA POR VIDA”. Nessa altura, lançamos um alerta a 

todas as juntas de freguesia, para nos ajudar com os 

equipamentos de proteção individual que podiam, estas 

prontamente se disponibilizaram com a entrega de Luvas, 

máscaras de proteção, álcool gel, entre outras. Também a 

população não ficou alheia às nossas dificuldades e  

 

 

 

 

 

 

também começaram a entregar alguns equipamentos. 

Nessa altura, todos juntos conseguimos ultrapassar, até 

aos dias de hoje, em que esses equipamentos já são 

possíveis de adquirir e a custos suportáveis. Jamais 

poderei esquecer a vossa generosidade. Mas a ajuda não 

ficou por ali. Rapidamente vieram os incêndios florestais, 

que mais uma vez, assolaram o nosso concelho, de uma 

forma sistemática e continua pelo Verão fora. Os 

Bombeiros, com a ajuda das autarquias locais e da 

população, mais uma vez foram resilientes e conseguiram 

dominar e extinguir os incêndios, fazendo com que estes 

não destruíssem vidas e bens das populações do nosso 

concelho, ficando pelos danos ambientais. É com essa 

entreajuda que eu aqui quero realçar, em que as 

Autarquias Locais, sejam juntas de freguesia ou Câmaras 

Municipais, a nossa população as nossas empresas e os 

diversos agentes de proteção civil num esforço conjunto 

conseguiremos debatermos contra todas as emergências 

que nos apareçam. 

Façamos uma reflexão. Passou um ano de COVID-19, 

em que houve três vagas da epidemia, passou um Verão 

com vários e grandes incêndios florestais. Com todas 

essas experiências vividas, o que todos 

aprendemos?....Vale a pena refletir…pois ainda se veem 

vários comportamentos de risco, quer no arranjar formas 

de escapar ao recolhimento e quebrar as cadeias de 

transmissão do vírus, quer no uso do fogo em espaços 

rurais. 

    Um Abraço Humanitário 

 

Carlos Lima 

(Comandante do Corpo de  

Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima) 

 Editorial 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

 

Pintura de gradeamentos 

Na continuação de outras ações levadas a cabo na 

freguesia, foram repintados vários gradeamentos visando a 

sua preservação e torná-los mais visíveis para quem circula 

pelas ruas de Santiago, Aldeia, Fonte da Seara e Fontelo. 

 

Obras de requalificação do edifício  

da antiga Escola Primária da Seara 
 

A requalificação do edifício da antiga Escola Primária está na 

sua fase final. 

Depois da renovação das casas de banho, reformulação do 

piso de uma das salas, alargamento do espaço do refeitório e 

pintura exterior do edifício pela Câmara Municipal de Ponte 

de Lima, após solicitação da Junta de Freguesia, coube à 

mesma a colocação da estrutura em alumínio que fecha o 

espaço do refeitório. Esta intervenção permitirá conceder ao 

espaço uma maior utilidade para iniciativas futuras de várias 

índoles. 

 

Fibra ótica na Seara 

A freguesia da Seara já está preparada para a utilização da 

rede de fibra ótica, que permitirá um acesso à internet mais 

rápido e eficaz. 

Os interessados devem aguardar pelo contacto das opera-

doras que apresentarão as suas propostas, ou utilizar os 

canais habituais para obter mais informações. 
 

Ajardinamentos/arranjos urbanísticos 

   

  Nos primeiros três meses do ano 2021, 

foram realizadas melhorias nos ajardina-

mentos e espaços públicos da freguesia, 

especificamente junto à imagem de San-

tiago, na envolvência do Pinheiro Manso 

de Nabais e na poça da Abelheira. 
 

Colocação de detetores de fumo 

No âmbito de uma iniciativa promovida pela Comissão Dis-

trital de Proteção Civil em colaboração com a autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do 

Castelo, o Município de Ponte de Lima recebeu 750 deteto-

res de fumo para distribuir pelo concelho. Estes aparelhos, 

na presença de fumo emitem um sinal sonoro que alerta os 

habitantes para o perigo, prevenindo desta forma a ocorrên-

cia de uma situação que pode vir a ser mais grave. Estes 

aparelhos têm como destino as pessoas mais idosas, as 

que sejam mais vulneráveis e que vivam sozinhas. 

A Junta de Freguesia da Seara já procedeu à colocação 

dos referidos aparelhos nas casas das pessoas já anterior-

mente sinalizadas pelas entidades competentes. 
 

Colaboração com a  

Comunidade Paroquial e ADCSeara 
 

Numa ação conjunta entre a Junta de Freguesia da Seara e 

a Comunidade Paroquial de S. Mamede da Seara foi limpa a 

zona envolvente à Igreja Paroquial, bem como, o adro da 

mesma. 

O mesmo aconteceu no Polidesportivo Edgar Flores, da 

ADCSeara na limpeza da zona envolvente ao campo de 

jogos. 

antes depois 

antes 

depois 

depois 

antes 
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Protocolo de colaboração com IEFP Viana do 

Castelo ( funcionário Junta de Freguesia da Seara) 

A Junta de Freguesia da Seara estabeleceu novo contrato 

com o IEFP de Viana do Castelo, por um ano, para contar com 

um funcionário a tempo inteiro para serviços de manutenção 

dos espaços públicos da freguesia. 

Desta vez a freguesia conta com a colaboração do Luís que já 

esteve connosco aquando da realização do seu estágio em 

contexto de trabalho. 

Importa referir que este contrato não acarreta qualquer 

encargo para a Junta de Freguesia da Seara. 

 

 

 

IRS 

Preenchimento Gratuito do IRS   

Sede da Junta de freguesia 

(17 e 24 de abril) sábados, das 9h às 12.30h  

 

 

Conclusão das obras de requalificação  

do Largo do Pinheiro Manso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Depois de ter sido assinado, no dia 17 de outubro de 

2019, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Seara, o 

auto de consignação entre a Câmara Municipal de Ponte 

de Lima e o Empreiteiro (INOVLIMA) da Obra de 

Requalificação do Largo do Pinheiro Manso, sob a 

supervisão da Junta de Freguesia da Seara é com grande 

satisfação que informamos da conclusão da obra. 

Este projeto deu os primeiros passos no dia 17 de agosto 

de 2014, Dia da Seara, numa conversa com o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº 

Victor Mendes. Depois do compromisso assumido pelo 

mesmo, foram encetadas inúmeras diligências junto da EP, 

acabando o projeto do Largo do Pinheiro Manso ser 

aprovado em 2017. 

O nosso Largo, a sala de visitas da freguesia da Seara, 

constitui hoje um local com todas as condições para que a 

comunidade searense e os visitantes disfrutem de um 

momento bem passado entre familiares e amigos. 

O espaço além da renovação do piso, passa a ter dois 

parques de estacionamento devidamente organizados  

evitando, assim, o estacionamento selvagem que se 

verificava no passado e que desfigurava por completo o 

espaço. Hoje pode-se estacionar com todas as condições 

de segurança e sem atropelos às boas práticas. 

A área de lazer, além do parque infantil já existente, foi 

valorizada com uma zona de piqueniques, um fontanário, 

bancos de jardim e casa de banho de apoio aos 

utilizadores do espaço. Importa referir que o fontanário foi 

oferecido pela Comissão de Festa do S. Pedro, dos anos 

2018/19, com o intuito de valorizar o recinto onde decorrem 

todos os anos as festividades do S. Pedro.  

Encontramos também umas bancadas que não serão 

meramente decorativas, porque esperamos vê-las cheias 

em iniciativas futuras. 

Por último, dispõe de uma zona com caixotes de lixo, 

devidamente organizada e com a recolha de todos os tipos 

de lixo. O investimento foi significativo, mas cabe aos 

searenses justificarem a validade e utilidade desta 

requalificação utilizando o espaço que o Executivo gostava 

que se transformasse num local de convívio salutar entre 

todos. 

Novamente, Psicologia e  

Desenvolvimento Educacional,  Lda. 

A Junta de Freguesia da 

Seara (Ponte de Lima) inte-

grou o nosso ex-formando 

Luís Alves num estágio 

profissional (CEI +). Os 

nossos parabéns! Passa a 

contar com um excelente 

profissional e revela um 

sentido de responsabilida-

de social que manifesta bem o seu compromisso com a 

comunidade. 

Que o exemplo deste formando sirva de motivação aos for-

mandos que se encontram atualmente a realizar formação 

connosco.  

Que o exemplo desta Junta de Freguesia inspire outros 

empregadores. 

          Obrigado! 

     os formadores 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara 

     Largo do Pinheiro Manso 
antes durante 
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 Martins da Costa e Costa Construções 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 
de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara- P. Lima 

258751036 
 

depois 
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CABANA DA 

GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freguesia da Seara apresenta a maior taxa de  

participação de todo o distrito de Viana do Castelo. 

No passado dia 24 de janeiro, a freguesia da Seara inscre-

veu o seu nome a letras de ouro na história democrática do 

Alto Minho. 

As eleições presidenciais que ficaram marcadas pela forte 

abstenção foram entendidas como mais uma oportunidade 

para os searenses exercerem o seu direito de voto, hoje 

cada vez mais desvalorizado pelos cidadãos. 

No dia em que a participação eleitoral, em média, atingiu os 

40% no país, os searenses reponderam com perto de 60% 

(59,71%) de eleitores votantes. 

De salientar que das 39 freguesias do concelho de Ponte de 

Lima, foi na freguesia da Seara onde a abstenção foi a mais 

baixa de todas. Para que esta votação assumisse maior 

dimensão constatou-se que a Seara foi a recordista de 

votação em todo o distrito de Viana do Castelo, que 

engloba 10 concelhos e 208 freguesias. 

Para o Executivo esta foi uma prova da cultura democrática 

dos cidadãos searenses, que acaba por não ser uma com-

pleta surpresa porque desde sempre os searenses participa-

ram de forma massiva nas eleições realizadas até à data. 

Cidadãos participativos fazem uma sociedade mais justa e 

equilibrada. 

Comunidade Local do Baldio da Seara 
 

Convocatória  

 Eleições para a Comunidade  

Local do Baldio da Seara 

 

De acordo com o estabelecido na Lei n.º 

75/2017, de 17/08, que veio estabelecer o regime 

aplicável aos baldios e aos demais meios de pro-

dução comunitários e proceder à revogação da 

Lei n.º 68/93, de 04/09, anterior Lei dos Baldios, 

convoca-se Assembleia de Compartes Eleitoral 

para a realização de eleições para os órgãos 

constituintes da Comunidade Local do Baldio da 

Seara para o dia 25 de abril de 2020, pelas 11h, 

na sede da Junta de Freguesia da Seara. 

Das listas a apresentar devem constar os 

nomes que concorrem aos seguintes órgãos:  

Mesa da Assembleia de Compartes, Conselho 

Diretivo e Comissão Fiscalizadora. 

As listas deverão ser entregues em mão ao Pre-

sidente da Mesa da Assembleia de Compartes 

até ao dia 18 de abril de 2020  

A Mesa da Assembleia de Compartes verificará 

a regularidade das candidaturas e decidirá sobre 

a aceitação ou rejeição das candidaturas, comu-

nicando a decisão aos proponentes. As listas de 

candidatura concorrentes às eleições serão afixa-

dos no local onde se realizar a Assembleia Geral 

eleitoral. 
 

O Presidente da Assembleia de Compartes  

da Comunidade Local do Baldio da Seara 
 

Paulo Jorge de Matos Mimoso 

 

   

 

  Vimos, por este meio, 

informar todos os sea-

renses que vão decorrer 

os Censos/2021, onde é 

obrigatório responder aos questionários que darão 

origem a uma informação atualizada sobre a popula-

ção portuguesa. 

Assim, decorrerá uma 1ª fase, entre os dias 5 e 18 de 

abril, onde um recenseador, devidamente identificado,  

 

deixará em sua casa uma carta com os códigos refe-

rentes ao acesso ao processo. 

Numa 2ª fase, a partir de 19 de abril, deverão fazer o 

recenseamento através do site www.censos2021.ine.pt 

até ao dia 30 de maio de 2021. 

Informa-se, no entanto, que as pessoas que não con-

sigam preencher o inquérito do Censos/2021 pela 

internet, poderão obter ajuda gratuita para o efeito na 

Junta de Freguesia da Seara a partir do dia 19 de abril. 
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Comunidade Local do Baldio da Seara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinte e dois de abril de 2017.  

Após décadas  a cargo da Junta de Freguesia,  a 
gestão do Baldio da Seara ficaria  a partir desta data a 
cargo de orgãos autónomos, eleitos em Assembleia de 

Compartes. 

Coube-me o papel de presidir ao Conselho Diretivo, 
orgão com funções executivas, sabendo que a tarefa, 
apesar de difícil seria execuível, já que todos os mem-
bros, não só do Conselho Diretivo como da Mesa  da 
Assembleia e da Comissão de Fiscalização, estáva-
mos motivados e empenhados em dar o melhor em 
benefício de todos os Compartes que são, no fundo, os 

habitantes da Seara. 

Volvidos quase quatro anos, porque o mandato está a 
findar, há que fazer o balanço do trabalho desse 

período. 

Começamos por ter todo o apoio da Junta de Fregue-
sia, que fez o melhor para que a transição fosse efe-
tuada, entregando a documentação e os fundos que 

faziam parte do Baldio. 

Este, até ali uma entidade diluída, foi inscrito no Reg-
isto Nacional de Pessoas Coletivas, designando-se ag-

ora  Comunidade Local do Baldio da Seara.  

A matriz do terreno baldio, que  estava averbado em 
nome da Direção Geral dos Recursos Florestais, foi 
alterada, encontrando-se agora  averbado em nome da 
Comunidade Local do Baldio da Seara, onde está reg-

istada uma área de 25,02 hectares. 

O Baldio, à semelhança  de muitos outros, encontra-
se submetido ao regime florestal, isto é, a gestão do 
mesmo não é feita autonomamente, mas sim em co-
gestão com o Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas ( ICNF ).  

Por força dessa condição, aquela entidade tem o 
dever de colaborar na gestão da floresta, nomeada-
mente a limpeza de caminhos   e parcelas florestais, o 
que tem acontecido após diligências  e contactos efe-

tuados pelo Concelho Diretivo. 

Desse trabalho, resulta que hoje se possa circular 

apeado pelos caminhos florestais,  e  o acesso de 
veículos todo-o-terreno, nomeadamente de Bombeiros, 
se necessário. Verifica-se ainda o crescimento de mui-

tas árvores, antes escondidas por extenso giestal. 

 O Conselho Diretivo inscreveu o Baldio como asso-

ciado da Associação Florestal do Lima ( AFL ). 

Tornou-se também membro da Zona de Intervenção 
Florestal do Monte da Nó e, recentemente, integrou o 
Agrupamento de Baldios, ambas coordenadas pela  

AFL. 

Pretende-se com isso  usufruir das vantagem de per-
tencer a uma estrutura com capacidades técnicas e 
logísticas,  que nos permite apoio  na capacitação de 
recursos humanos, planeamento, ordenamento e 
gestão florestal, elaboração de estudos e de projetos 

temáticos e de investimento, entre outros. 

O Baldio, além da sua vertente florestal, tem ainda 
uma vertente importante e tradicional, a recolha de ma-

tos e pasto de animais de pecuária. 

Não obstante essa prática estar em desuso, os com-
partes, nomeadamente os detentores de animais, po-
dem beneficiar do baldio para ampliar a sua área su-
jeita a benefícios do IFAP, sob a forma de subsídios, o 

que já acontece há alguns anos. 

Assim,  da área destinada  a esse fim, após aprova-
ção em Assembleia passou a ser cobrada aos com-
partes beneficiários  uma pequena quantia anual por 

hectare, constituido-se como fonte de receita do baldio. 

Alguma coisa foi feita e muito há a fazer.  

Do que falta, gostávamos de ter concluido  a delimita-

ção exata do baldio. 

Nesse capítulo, começamos com a prestimosa co-
laboração  de alguns compartes, que nos deram as 

primeiras indicações de alguns marcos. 

Outros marcos havia que foram encontrados depois, 
com indicação dos técnicos do ICNF e de alguns com-

partes da vizinha freguesia da Facha. 

 Esse marcos, que são  cruzes lavradas em aflora-
mentos rochosos, apresentam-nos versões diferentes 

do perímetro do terreno baldio. 

Esperemos que num futuro próximo possamos re-
solver esse problema, para depois marcar definiti-
vamente a área pertencente à Comunidade Local do 

Baldio da Seara. 

Agradeço a todos a colaboração prestada, especial-
mente o trabalho e empenho dos membros dos Orgãos 
de Gestão.  Pessoalmente proponho-me continuar con-

vosco. 

Votos de uma  Santa Páscoa, 

O Presidente do Conselho Diretivo 

António Manuel de Oliveira Santos 
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Esperança 

                                            Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

Para conhecimento dos militares 

que cumpriram Serviço Militar no 

Ultramar 

 

Caro amigo, colega, ou em linguagem militar, camarada, 

venho por este meio entrar em contacto contigo, pois 

pretendo editar um livro dos militares desta freguesia, que 

cumpriram parte do serviço militar na Guerra do Ultramar. 

Será publicado por ordem alfabética, com os naturais da 

seara ou que nela residem e os que por força da nova Vida 

que abraçaram, residem noutra localidade. 

Se alguém tem conhecimento da existência de militares na 

marinha de guerra, força aérea portuguesa, militares 

oriundos da academia militar ou de curso de oficiais 

milicianos agradecia que me dessem alguma informação 

dos mesmos. 

Gostaria ainda de saber se existem militares nascidos na 

Seara, que foram inspecionados noutro DRM (Direção do 

Regimento Militar) e os searenses que nasceram noutros 

concelhos e cumpriram serviço militar pela Seara. Se tens 

conhecimento de alguém ou sabes quem possa ter, pede a 

direção e o telefone para os contactar. 

Gostaria que todos colaborassem comigo, para que este 

livro se torne uma realidade e o mais completo possível, 

uma grande história dos militares da Seara. 

Vou tentar disponibilizar duas ou três páginas por cada 

militar, assim, pedia que dentro das possibilidades me fosse 

fornecido o que gostariam de compartilhar, nomeadamente, 

fotos e histórias, se possível pedia uma foto à civil 

atualizada e a da caderneta militar para que possam 

verificar a diferença. 

Gostaria que cada um fizesse um pequeno resumo. Todos 

temos acontecimentos dignos de realçar, momentos maus e 

bons, morte de camaradas e amigos, doenças, festas, um 

sem número de pormenores que podes ilustrar com 

fotografias. 

Mostra o teu talento, procura no baú onde guardaste 

essas recordações e dá azo à tua imaginação. Se não tens 

aptidão ou tempo disponível, cede-me a tua caderneta 

militar para fotocopiar ocorrências extraordinárias, onde 

consta toda a tua vida militar. 

Se quiseres ser mais completo, autoriza a colocar a 

fotografia dos teus pais e filhos, bem como outros dados 

que achares serem interessantes. Sente-te orgulhoso da tua 

história de vida. 

Solicito que autorizes a tirar cópia dos documentos que 

cedeste à Junta de Freguesia quando da exposição da 

Semana da Seara. 

Será para mim e para todos os que pretenderem aderir um 

grande orgulho podermos deixar este legado aos nossos 

familiares e para os vindouros, e assim, todos saibam o que 

foi a Guerra do Ultramar. 

Pode entrar em contacto comigo na Rua da Abelheira n.º 

55 

     O Amigo Leonardo 

 

 

 

  

Leonardo Gonçalves 

Este maldito vírus 

A todos nos veio afastar 

Mas nós vamos acabar com ele 

Custe o que custar 

Vamos ficar livres de ti 

Voltará tudo a ser como era 

Acabaremos contigo para sempre 

E será uma nova era 

Esta triste pandemia 

Faz tão mal à humanidade 

Não nos deixa em sossego 

Nos tirou a liberdade 

Um inimigo que a gente não vê 

Só sabemos o mal que ele faz 

É como se fosse uma guerra 

Mas vai regressar a paz 

Tu, peste maldita, 

Nunca irás ter perdão 

Fizeste tão mal ao mundo 

Não tens imaginação! 

  

Pois temos soldados valentes 

Que é todo o pessoal hospitalar 

E esses grandes cientistas 

Com esta guerra vão acabar 

  
Um dia irás acabar 

Do povo não vais ter sorte 

És um bicho miserável 

O que sabes é trazer a morte 

  

Um obrigada a todos 

Só temos que lhes agradecer 

Pela sua força e coragem 

E juntos vamos vencer 

Por este mundo além 

Há tanta gente a saber 

Por causa de ti, ingrato, 

Sem saber o que fazer 

  

Por agora é lutar contra ele 

Com todas as armas que temos 

Que ele irá desaparecer 

É tudo o que nós queremos 

Roubastes milhares de empregos 

E a vida a tanta gente 

Mas um dia irás ter fim 

O Homem será mais inteligente 

Não vai demorar, se Deus quiser 

E com ajuda da Virgem Maria 

Temos todos que acreditar 

Voltará a liberdade e alegria 

As crianças não podem ir à escola 

Por causa do confinamento 

Mas elas irão regressar 

Felizes de contentamento 

  

Vai-te maldito covid/19 

Nós vamos atingir a vitória 

Tu, se ficares aqui, 

Só será na nossa memória 

  
Voltarão alegres e radiantes 

Livres como os passarinhos a voar 

E tu, desgraçado vírus ingrato, 

Não mais nos irás afastar 

  

Mais um ano de confinamento 

Mas quando este corona partir 

A Jesus ressuscitado 

As nossas portas nós vamos abrir 

Roubaste a nossa liberdade 

De nos poder abraçar e beijar 

Mas irás desaparecer um dia 

E aí vamos todos festejar 

  

Eu escrevi estas palavras 

Em tempo de confinar 

Mas vamos todos acreditar 

Que tudo isto vai acabar 

Que dias melhores virão 

Apesar de agora estar confuso 

E tu maldito coronavírus 

Virarás para sempre um intruso 

Temos é que ter fé 

E com muita confiança 

Voltemos olhos para o céu 

E de lá nos virá a esperança 


