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 Editorial 

 

Caríssimos (as) searenses, 

 

O projeto de requalificação do Largo do Pinheiro 

Manso e da construção dos passeios nas estradas 

nacionais 203 e 204 foi assumido como uma das 

grandes prioridades após as eleições autárquicas 

no ano de 2013. 

Após a conclusão da obra e a sua inauguração, 

cumprimos com o que prometemos à população 

da Seara. Está a vista de todos os searenses e de 

todos que nos visitam que a nossa “sala de visi-

tas” está digna para os desafios deste séc. XXI 

e que a construção dos passeios permite uma mai-

or segurança e prevenção rodoviária.  

É importante recordar que este projeto deu os 

primeiros passos no dia 17 de agosto de 2014, Dia 

da Seara, onde foram encetadas inúmeras diligên-

cias junto das Estradas de Portugal e da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, acabando o projeto do 

Largo do Pinheiro Manso ser aprovado nas Infraes-

truturas de Portugal no ano de 2017, começando 

as obras no dia 17 outubro de 2019.  

No passado dia 15 de agosto de 2021, inaugura-

mos o espaço, juntando o actual executivo da Jun-

ta de Freguesia e Assembleia de Freguesia bem 

como todos os ex-autarcas da freguesia, o Presi- 

 

 

 

dente e os vereadores da Câmara Municipal, asso-

ciações e colectividades searenses e a população 

em geral, tornando-se numa manhã de alegria e 

de sensações, pois o Largo do Pinheiro Manso 

é uma imagem de marca da freguesia, um espa-

ço de encontro entre a comunidade. É um espaço 

de memória que diz muito à freguesia da Seara. 

Não posso deixar de terminar este editorial, sem 

agradecer a todos que participaram nas eleições 

autárquicas do passado dia 26 de Setembro 2021 

e de terem dado uma expressiva votação na lista 

que se apresentou a votos nesta eleições com o 

mesmo espírito de sempre, ajudar e desenvolver a 

freguesia.  

Aproveito assim, para convidar toda a população 

da Seara e suas colectividades para estarem pre-

sentes na tomada de posse dos novos eleitos para 

o mandato 2021-2025, que acontecerá no próximo 

dia 17 de Outubro, domingo, pelas 10h, no Sa-

lão Nobre da Junta de Freguesia da Seara. 

    

   

                      Filipe Lima 

            Presidente da Junta Freguesia da Seara 

 

“Largo Pinheiro Manso, 

 O Largo de todos os searenses.” 
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Telm. 964782695   

 

Seara apoia a Associação Humanitária  

dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

  A Junta de Freguesia da Seara decidiu, mais uma vez, 

apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios de Ponte de Lima. 

Num esforço financeiro assumido pelas juntas de fre-

guesia do concelho, o Executivo searense participou na 

aquisição de equipamentos de combate a incêndios urba-

nos e industriais. Com este apoio foi possível adquirir 30 

fatos de proteção individual, num investimento total de 40 

mil euros.  

Importa realçar a total disponibilidade dos bombeiros 

voluntários para com a freguesia da Seara sempre que 

solicitados para qualquer emergência na nossa freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninhos de vespa asiática 

Nos últimos anos, têm aparecido 

na Seara vários ninhos de vespas 

asiáticas que já foram eliminados 

pelos Bombeiros Voluntários de 

Ponte de Lima sempre que solicitados pela Junta de Fre-

guesia. 

Deixamos o apelo aos searenses para informar a Junta 

de Freguesia do surgimento de novos ninhos a fim de 

evitarmos qualquer dano físico para a população. 

 

Colocação de betuminoso na  

Rua de Crasto e Travessa de Crasto 

No passado mês de  agosto, foram repavimentadas as Ruas e 

Travessa de Crasto que se encontravam  algo degradadas. 

 

 

 

Eleições autárquicas 2021 

Mais uma vez gostaríamos de destacar a forte afluência às 

urnas por parte dos searenses, no passado dia 26 de setembro, 

estabelecendo a segunda maior votação percentual do 

concelho com 76,47% de votantes. 

Deixamos para memória futura os resultados das eleições: 

 
Câmara Municipal: 
 

CDS-PP com 29,27 %, 137 votos  
PLMT com 26,07 %, 122 votos  
PPD/PSD com 25,21 %, 118 votos  
M51 com 7,26 %, 34 votos  
VIRAMILHO com 6,41 %, 30 votos  
PCP-PEV com 1,28 %, 6 votos  
CH com 0,85 %, 4 votos  
PPM com 0,21 %, 1 votos  
 

Assembleia Municipal: 
 

CDS-PP 29,91 %140 votos 
PPD/PSD 28,85 %135 votos 
PLMT 23,08 %108 votos 
VIRAMILHO 6,41 %30 votos 
M51 5,34 %25 votos 
PCP-PEV 2,14 %10 votos 
 

Assembleia de Freguesia: 
 

PPD/PSD com 87,82 %, 411 votos  

antes depois 

Travessa de Crasto 

Rua de Crasto 

antes depois 
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Semana da Seara/2021 

 

 

Mais uma vez e apesar das restrições existentes, a Junta de 
Freguesia da Seara e a Comissão Organizadora decidiu 
promover a realização da VIII edição da Semana da Seara. 

Numa versão compacta, foi possível incluir no programa 
deste ano, no dia 15 de agosto, a inauguração das obras de 
requalificação do Largo do Pinheiro Manso, a bênção da 
imagem em granito do padroeiro da Seara, S. Mamede e 
colocação de uma coroa de flores no cemitério de Nossa 
Senhora da Conceição, e no dia 17 de agosto, a celebração 
da eucaristia do dia do padroeiro. 

Estamos certos que no próximo ano teremos uma Semana 
da Seara reavivada e pronta a proporcionar aos searenses os 
inesquecíveis momentos de convívio vividos no passado. 

         A Comissão Organizadora da Semana da Seara 

Comemoração dos 40 anos do  

Edifício Sede da Junta de Freguesia da Seara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 30 de agosto de 1981, foi inaugurado o Edifício 

Sede que passou a ser a casa comum de todos os 

searenses e onde poderiam, usufruindo das melhores 

condições estruturais, tratar dos seus assuntos. O edifício 

era originalmente composto pelo Salão Nobre, dois 

gabinetes e casas de banho. 

Em 1993, deu-se um passo importante no melhoramento 

do edifício com a abertura de concurso para construção do 

2º piso do Edifício Sede da Junta de Freguesia da Seara, 

que viria a concretizar-se no ano seguinte. 

Deixamos registo da passagem dos 40 anos da 

construção deste edifício que foi sofrendo ao longo dos 

anos obras de melhoramento, sendo hoje um espaço 

dotado das melhores condições para receber os searenses. 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis:  

933234217/918361909  
Nabais—Seara 

Inauguração das obras de requalificação do Largo do Pinheiro Manso 

 

No dia 15 de agosto de 2021, inserido na comemoração do Dia da Seara, realizou-se a cerimónia de 

inauguração das obras de requalificação do Largo do Pinheiro Manso. 

A cerimónia contou com  a presença do Executivo camarário, liderado pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, Engº Victor Mendes, os elementos da Junta de Freguesia da Seara e 

Assembleia de Freguesia, representantes das instituições searenses e os searenses que fizeram questão 

de assistir ao acontecimento. 

Esta requalificação do largo promoveu a criação de melhores condições de utilização do mesmo e 

certamente irá permitir que brevemente se possam realizar atividades de âmbito comunitário promotoras 

de um salutar convívio entre os searenses. 
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Café / Snack Bar  
GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara -  P.  Lima  

258751036  
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 
Topógrafo 

 
 
 
 
 

Caros sócios da Associação Sementes Anónimas, 

Marchas da Seara,  

Caros Searenses, 

Vimos informar que o mandato dos Órgãos da Asso-

ciação, cessa em janeiro de 2022, conforme estatutos. 

Em virtude de termos estado com a nossa atividade 

suspensa durante 2 anos, vicissitudes de uma pande-

mia que bem conhecemos, deliberou-se em reunião de 

direção realizada em 19 de setembro que o ato eleito-

ral seria adiado por um ano, passando para janeiro de 

2023. 

No entanto, não nos mantivemos inativos e continua 

 

 

 

remos a nossa atividade de angariação de fundos 

sempre com o cumprimento das regras da DGS. 

Encontramo-nos num momento em que somos obri-

gados a reforçar os nossos espaços para arrecadação 

do nosso espólio. Pretendemos adquirir um contentor 

e, para o efeito, realizaremos uma Feira de Todos os 

Santos no Largo Pinheiro Manso, no dia 31 de outu-

bro, durante a manhã. 

Contamos com a vossa presença e colaboração. 

   Votos de saúde para todos. 

 

 A Associação Sementes Anónimas 

 

Jardim junto ao adro da Igreja Paroquial 

 

 

 

 

 Foi criado um novo jardim junto à Igreja Paroquial, numa iniciativa con-

junta da Comunidade Paroquial da Seara, Junta de Freguesia da Seara 

e a escola de formação NOVAMENTE. A iniciativa resultou da mão de 

obra dos formandos da NOVAMENTE, do assumir das despesas pela 

Comunidade Paroquial e disponibilização da carrinha da Junta de Fre-

guesia da Seara para transporte dos formandos. 

“Eis o jardim que fizemos com o coração!... Ou nas palavras do Sr. 

Padre Paulo, o jardim das virtudes. Foi com grande orgulho no traba-

lho dos nossos formandos do curso "Maneio de Animais Domésticos e 

Produção Agrícola" (Ponte de Lima) que inaugurámos o jardim que 

realizámos no decorrer das sessões práticas de formação. Obrigada à 

Junta de Freguesia da Seara e ao sr. Padre Paulo por terem acredita-

do no nosso trabalho e pela forma carinhosa com que sempre nos tra-

taram. A Igreja da Seara tem agora um espaço exterior mais bonito, 

carregado de simbolismo e os nossos formandos deixaram a sua mar-

ca... Foi feito com o coração!”       

                                                   

 Novamente, Psicologia e Desenvolvimento Educacional, Lda 

Associação Sementes Anónimas  
Marchas da Seara 
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  Comunidade Local do Baldio da Seara 

 

 

 

Ação de reflorestação 

20 de novembro de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caros Searenses / compartes desta comunidade, 
 
 

Em setembro de 2020, face às incertezas que então 

se viviam, foi dado a saber neste Jornal da decisão do 

adiamento por um ano da ação de florestação que 

tínhamos agendada para o terreno   do Baldio da Sea-

ra. 

Agora, com a esperança de dias menos sombrios, 

pensamos que será o tempo de concretizar esse  pro-

jeto. 

Assim, fica o convite aos searenses, jovens, crian-

ças  e adultos, para nos juntarmos no monte a plan-

tar umas centenas de árvores, no próximo dia 20 de 

novembro, ou no sábado seguinte, caso a chuva não 

permita no primeiro dia. 

O local será uma parcela a meia encosta, donde se 

alcança uma soberba vista da nossa terra. 

O acesso, para que esteja em boa condição física, é  

fácil pelo caminho do Penedo da Janelinha, indo a pé. 

De carro, vai-se  até ao parque junto da Capela de S. 

Cipriano, na Facha. 

Oportunamente será divulgado o planeamento, com a 

publicação de convite na página do facebook e por 

meio de cartazes a afixar nos estabelecimentos da fre-

guesia. 

Contamos com todos! 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

António Manuel de Oliveira Santos 

 

Email.: baldiosdaseara@gmail.com   

Facebook ( Baldio Seara ) 

 

Associação Escola de Música da Seara 

Vimos, por este meio, informar que a Associação Escola de 

Música da Seara vai continuar o seu trabalho, apesar da tra-

gédia que se abateu sobre nós e a nossa Associação com a 

pandemia, mas sobretudo com a morte, totalmente inesperada, 

do nosso querido e saudoso Presidente, o Sr. António Sousa. 

Apesar da grande dificuldade em arranjar um substituto à 

altura, a nossa paixão pela música falou mais alto porque, 

além desta paixão, estamos certos de que o compromisso que 

temos com a Freguesia da Seara em desenvolver um projeto 

sério e sobretudo sustentado no desenvolvimento musical ain-

da não terminou. A nossa grande ambição é ajudar a unir to-

dos os searenses em torno da nossa Associação.  

Somos um pequeno grupo que sabemos bem o que 

queremos e para onde vamos e estamos certos de que esta 

Freguesia precisa de nós como nós precisamos de todos vós.  

Esta Associação não é do Pedro, nem do Manuel, nem do 

António, mas sim de todos os searenses e de quem a quiser 

servir como nós. Por isso fica um apelo a todos os searenses 

para que venham ter connosco e nos ajudem a desenvolver 

este lindo projeto. Agradecíamos que os interessados nos con-

tactassem pelos seguintes números: 925595459 ou 

924215545. 

Um bem haja a todos e até à próxima. 

A Direção da Associação Escola de Música da Seara 

  

Mais um sucesso searense  

no desporto nacional 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A searense Fátima Dantas, atleta do GJVP, sagou-se Cam-

peã Nacional na distância de 5000m, com o tempo de 21m34s 

e Vice Campeã Nacional na distância de 800m, com o tempo 

de 2m58s, em Veteranas 55. 

A competição realizou-se nos dias 6 e 7 de Julho no comple-

xo desportivo de Lousada. 

 Executivo felicita-a por mais uma vez ter levado o nome da 

Seara bem longe. 
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O Pensamento 

 

                                                 

   

      Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

 

 

 

Homenagem Póstuma 

Armando Costa Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as mortes são sempre uma perda a 

lamentar, mas esta toca-me de perto, por ser um 

amigo pessoal e ex-militar, antigo combatente da 

Guerra do Ultramar. 

Eu como conterrâneo e amigo do Armando não 

podia deixar passar este acontecimento 

despercebido, pois merece esta minha sincera e 

singela homenagem. 

O Armando era um homem sociável, estando 

sempre pronto a ajudar o seu semelhante, 

nomeadamente, igreja e outras instituições da 

Seara, sempre com a sua humildade e modéstia 

que o caracterizava, em síntese, morreu um 

homem bom, que deve ser imitado, pelos 

vindouros e jamais esquecido. 

Aproveito esta oportunidade para homenagear 

os ex-militares que cumpriram o dever cívico, 

quando chamados, não recusaram, disseram 

sim, lição de Patriotismo. 

Uma vez que os nossos governantes se 

demitiram de dar o mérito total a esses filhos da 

pátria ao não ter prestado a gratidão e obrigação 

que era de toda a justiça, não só durante a vida 

como aquando da morte. 

 

   O Amigo Leonardo 

  

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

O que seria do Ser Humano 

Se não pudesse pensar 

Era como um barco à deriva 

Sem conseguir remar 

  

 

Eu gosto do silêncio 

Essa paz que nos acalma 

Ajuda o pensamento 

E faz descansar a alma 

As vezes nós não queremos 

Nem sequer imaginar 

Mas quando damos conta 

Lá estamos nós a pensar 

  

 

Que bom que é pensar 

Na palavra sentimento 

Está dentro do coração 

E no nosso pensamento 

  

A cabeça do Ser Humano 

É muito complicada 

Se o pensamento nos consome 

Não conseguimos ver mais nada 

  

 

Penso eu e pensas tu 

E toda a gente a pensar 

E lá está o nosso pensamento 

Sempre a imaginar 

Quantas vezes o pensamento 

Nos consegue invadir 

Por mais que nós queiramos 

Ele não nos deixa dormir 

  

 

Sempre tem um objetivo 

O nosso pensamento 

Que ele não seja para nós 

Motivo de desalento 

  

Ai o pensamento! 

Inunda todo o nosso ser 

Invade a nossa alma 

E nós pensamos sem querer 

  

 

Ai o pensamento, o pensamento 

A nossa cabeça a imaginar 

Será que estamos a sonhar 

Ou será a nossa alma a falar 

Esta coisa tão invisível 

Que é o nosso pensamento 

Está dentro da nossa cabeça 

A toda a hora e momento 

  

 

Ó cabecinha maluca, 

Estás sempre preocupada 

Tens lá dentro o pensamento 

Deixa-me estar descansada 

  

São coisas da nossa vida 

Do passado e do presente 

E no nosso pensamento 

O que nos esperará pela frente 

  

 

Uns pensarão de menos 

Outros pensarão de mais 

Cada qual com sua cabeça 

Não somos todos iguais 

O que será o pensamento 

Que nós não o conseguimos ver 

Uma coisa tão obscura 

Que invade todo o nosso ser 

  

Dentro do nosso coração 

Mora a palavra sentimento 

E dentro do nosso cérebro 

Lá está o pensamento 


