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Esta edição é dedicada ao Manuel Ximenes. Obrigado por tudo o que deu à Seara!.

Editorial
“25 anos a trabalhar pela Seara.
Um muito obrigado a Manuel Ximenes.”
Caros amigos e amigas searenses,
Desta vez escrevo sobre um grande Homem,
o senhor Manuel Ximenes. Não é fácil escrever
um editorial sobre alguém que fez parte da
minha caminhada diária na Junta de Freguesia
desde 2009, na altura, como membros da oposição na Assembleia de Freguesia e, ultimamente, como membros eleitos do órgão executivo e
com quem muito aprendi.
Ele cumpriu 16 anos como Secretário da Junta de Freguesia (de 1985 a 2001); foi durante 8 anos membro eleito
da Assembleia de Freguesia (2001 a 2005 e de 2009 a
2013) e Tesoureiro neste último ano.
Este Homem dedicou 25 anos da sua vida a trabalhar
para a Seara, sempre com responsabilidade e amor à freguesia.
Foi e será sempre um exemplo de dedicação para
todos.
Dele recordo a sua disponibilidade total, pois procurava
resolver de imediato qualquer problema que surgisse, qualquer que fosse o cidadão da Seara.
Partilho convosco a última vez que o senhor Manuel
Ximenes esteve na nossa sede da Junta de Freguesia: o
dia 20 de abril, dia de Páscoa. Este foi um dia muito especial, quer para o Manuel Ximenes, quer para os seus amigos, que partilharam com ele esse momento. Após a visita
do Compasso Pascal, ele saiu da nossa sede feliz, com o
sentimento de dever cumprido e isso transparecia no
brilho do seu olhar emocionado.
Acrescento ainda que por ter sido um homem que
demonstrou saber cuidar do bem público e honrou a
sua terra natal, o senhor Manuel Ximenes será sempre
recordado por mim e por todos aqueles que se dedicam a
servir dia a dia a nossa freguesia.
Este amigo verdadeiro da Freguesia e das suas pessoas
nunca será esquecido.
Que descanse em paz.
Filipe Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Seara

Um Homem Bom
O Manel Ximenes, como era tratado pelos
amigos, foi um Homem Bom, que não tinha
inimigos, porque era impossível haver uma
zanga ou até uma pequena desavença com
ele. Para o Manel estava sempre tudo bem.
Falar do Ximenes é muito fácil, assim como
foi trabalhar com ele na Junta de Freguesia
da Seara, durante dezasseis anos. Vivia os
problemas da Junta como se fossem os
seus,
sempre
preocupado
com
o
desenvolvimento da Freguesia. Via nos seus
olhos a alegria, sempre que se conseguia
fazer uma obra na Seara.
Haveria muitas histórias para contar desta
convivência de muitos anos, mas deixo-vos
esta que me parece um bom exemplo da dedicação deste
nosso amigo à nossa Freguesia. Num domingo de manhã
quando cheguei à Sede da Junta, o Ximenes, com os
olhos a brilhar de satisfação, disse-me que tinha
conseguido uma oferta, por parte do saudoso, senhor
Manuel Carvalhosa Afonso, das telhas para o nicho da
Capela Mortuária. Vi tanta alegria no Ximenes, que lhe
disse que a telha não seria para o nicho, mas para a
Capela Mortuária. Nesse mesmo dia, eu, o Ximenes e o
José Rocha (outro homem que deu muito à Freguesia)
fomos arranjar o terreno para a sua construção e, com a
colaboração de muitos searenses, pouco tempo depois
tínhamos a obra concluída (O homem sonha e a obra
nasce).
Como Secretário da Junta fez tudo o que lhe era
possível para que hoje a Seara seja uma Freguesia
desenvolvida, só foi pena que nos tivesse deixado tão
cedo, pois ainda tinha muito para dar à sua terra que tanto
amava.
Ximenes, tu não morreste, deixaste apenas de ser
visto. Já não vais à Sede da Junta onde cumprias com
toda a dedicação as tuas funções de Tesoureiro, mas o
teu espírito e o teu exemplo, certamente, que
permanecerão na memória dos teus colegas da Junta de
Freguesia. Tiveste uma despedida digna e foste velado na
mesma capela para a qual um dia me disseste teres
conseguido as telhas e, certamente, que partiste em paz e
seguiste o teu caminho.
Tenho a certeza que todos os searenses te estão
gratos por aquilo que fizeste por todos, sem nunca
pedires nada em troca ou te teres aproveitado do cargo
que exerceste durante tantos anos.
Termino como comecei, deixando o testemunho de
alguém que conheceu o Ximenes como poucos e que
afirma sem hesitação, ter-se tratado de um Homem Bom.
Até ao dia em que nos voltaremos a reencontrar.

José Maria Magalhães da Cunha Mimoso
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Dia do Voluntariado na Seara
Limpeza das Poças

Antes

Depois
Poça da Carvalheira

Nos passados dias 7 e 21 de Junho, decorreu da nossa
Freguesia, o Dia do Voluntariado, que este ano teve como
tema: Limpeza da Poças.
Foram
duas
jornadas de grande
produtividade,
que
contaram
com
a
participação de vários
voluntários, que se
e m p e n h a r am
nas
tarefas distribuídas.
Conforme se pode
verificar, hoje a nossa
Freguesia está mais
limpa e com outra
aparência. Este exercício cívico, certamente, que despertará a
vontade em muitos mais searenses de participar, no próximo
ano, em outra iniciativa do género.
A Junta de Freguesia
de Seara aproveita,
mais uma vez, para
agradecer a todos os
que
p a r t i c i p a r am
nesta iniciativa, os que
l i m p a r a m
manualmente, os que
utilizaram os seus
tratores e todos os
outros
que
se
disponibilizaram para
colaborar. Sem qualquer secundarização dos restantes, até
porque cada um foi um elo fundamental nesta corrente
solidária, o executivo agradece à empresa AMC, na pessoa do
seu proprietário, Agostinho Coelho, a disponibilização para
esta iniciativa, de forma totalmente gratuita, de duas máquinas
giratórias pesadas, uma retroescavadora e um camião, e
respetivo manobrador, que foram fundamentais para o
sucesso desta iniciativa.
A Junta de Freguesia deixa um apelo a todos os consortes
das poças da Seara
para que se reúnam e
discutam a melhor
forma de organizar a
futura
manutenção
das mesmas, de forma
a evitar que no futuro
não seja necessária
uma intervenção de
fundo, como a que foi
Poça da Lameira
feita nesta ocasião.

“Uma Seara preocupada com o bem comum,
será uma Seara com um futuro mais risonho.”

Poça da Truta

Poça da Abelheira

Fonte da Seara

Poça de Ramos
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I Rastreio Gratuito para a
população da Seara
Realizou-se no passado dia 18
de Maio, na Sede da Junta de
Freguesia, o I Rastreio Gratuito,
que acabou por ser um sucesso,
contando com a participação de
mais de 50 searenses. Foram
realizados diagnósticos dentários,
à Hipertensão arterial e Diabetes
(oferta de máquinas de glicemia
capilar) e um rastreio visual. Esta
iniciativa só foi possível graças
ao trabalho voluntário de pessoas especializadas nas respetivas
áreas e que fazemos questão de nomear: Enfermeiras, Sofia Vieira
e Filipa Couto; Dra. Ivone Lima; Dra. Daniela Barros; e o Técnico
Renato Alves.
A todos apresentamos os
nossos mais reconhecidos
agradecimentos, certos de que
deram uma verdadeira prova
de altruísmo, o que só dignifica
a Saú d e em Port ug al.
Aproveitamos, ainda, para
agradecer ao Hélder Rocha
pelo inestimável contributo que
prestou para que esta iniciativa
fosse possível. Para o ano
teremos o II Rastreio Gratuito.

Canoísta Nuno Barros
Campeão Europeu de Maratonas
O canoísta Nuno Barros, residente
na nossa Freguesia, sagrou-se, no
dia 14 de Junho de 2014, campeão
da Europa de Maratonas, em C1,
em Pi est any, Esl ováqui a.
Campeão da Europa em 2011 e
do Mundo em 2010, o atleta voltou
ao topo da canoagem internacional
com uma prova consistente,
arrancando, imparável, para o
"sprint" final a 400 metros da meta, deixando os rivais da Hungria e
da Espanha para trás. A Junta de Freguesia felicita o Nuno Barros
por mais este grande feito.

Contactos
da Junta Freguesia:
Email – junta@freguesiadaseara.com
Telefone – 258944176
Facebook.com / freguesiadaseara
Presidente da Junta – Filipe Lima – 96.5108037
Secretário da Junta – Vasco Lima – 96.4961835
Tesoureiro da Junta – Fernando Cunha – 96.6807505

Novo Tesoureiro da Junta de
Freguesia
Eleito na Assembleia Geral de
1 de Junho de 2014
Caros searenses,
Foi com enorme orgulho que aceitei este desafio, mas com tristeza
pelo motivo que me trouxe ate cá. Aproveito, mais uma vez, para
enviar as condolências à família do nosso eterno amigo Manuel.
Agradeço a confiança que todos depositaram em mim, e é com muito
empenho, lealdade e sentido de responsabilidade que estou aqui
para servir todos os searenses. Podem contar comigo sempre que
precisarem. Tentarei fazer o melhor que puder e souber para
corresponder no apoio à população e sempre que acharem que não
fiz as coisas da melhor maneira digam, critiquem, pois ao longo da
vida aprendi muito com as críticas, sendo elas diretas e com respeito.

Fernando Alves da Cunha

Informação
Oferta de Manuais Escolares aos alunos 1º ciclo
Ex.mo Encarregado(a) de Educação:
A Junta de Freguesia da Seara vem, por este meio, informar,

Semana da Seara

tal como prometido no manifesto eleitoral, que irá suportar, já
a partir do próximo ano letivo, a despesa com os manuais

10 a 17 agosto de 2014

escolares de todos os alunos do 1.º ciclo (1º ao 4º ano)
A Junta de Freguesia da Seara pretende celebrar, nesta semana, e
em colaboração com as instituições/coletividades da Freguesia, a
identidade da comunidade searense, com atividades dirigidas a
todos. O programa será o seguinte: (Programa definitivo em julho)






10 a 14 de Agosto - Atividades culturais/ recreativas;
15 de Agosto - Dia da Juventude;
16 de Agosto - Dia do Emigrante;
17 de Agosto - Dia da Seara.

residentes na Freguesia da Seara.
Os pais interessados neste apoio deverão comparecer, no
próximo dia 13 de julho (domingo) pelas 10 horas, para uma
reunião na sede da Junta de Freguesia com a finalidade de
serem informados dos critérios e a forma de entrega dos
manuais escolares.

Res idencial / Res taurante
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Passeio da Freguesia da Seara
28 de Junho de 2014

Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia

Este ano, o habitual
Passeio dos Idosos
transform ou-se
no
Passeio da Freguesia da
Seara permitindo assim
que todos os searenses
pudessem participar e
acompanhar os mais
idosos, promovendo
assim um mais animado
convívio entre todos. Participaram no Passeio 85 pessoas.
O local escolhido foi Valença e Monção. Depois de uma
visita às Muralhas de Valença e ao centro de Monção e ao
Centro Interpretativo do Vinho Alvarinho dirigimo-nos para
a Capela do Senhor dos Passos em Merufe, onde foi
degustado um arroz de
feijão acompanhado de
assados. Depois de uma
tarde bem passada, com
muita música, e após uma
visita
à
Provam,
regressamos à Seara. Para
o próximo ano contamos
com a presença de muitos
mais searenses.

Junta de Freguesia paga muro junto

(27 de Abril de 2014)
Resultaram desta Assembleia de Freguesia as seguintes decisões:
Período da Ordem do Dia:
A) Apresentação, discussão e votação da Conta de Gerência do ano de
2013
(Período entre 17 de Outubro e 31 de Dezembro de 2013);
Para apresentar o documento em causa foi dada a palavra ao senhor
Presidente de Junta de Freguesia, que referiu terem sido assumidos os
compromissos da Junta anterior e que não existia qualquer dívida, embora
existam ainda compromissos com a obra do Arranjo Urbanístico do Largo da
Igreja Paroquial que ainda não estão faturados e terão que ser liquidados com
este saldo.
Posto isto, o Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação a
proposta apresentada, que foi aprovada por unanimidade
B) Apresentação, discussão e votação da Primeira Revisão das Opções do
Plano e Orçamento do Ano 2014;
O Presidente da Assembleia de Freguesia começou por dar a palavra
senhor Presidente da Junta de Freguesia para fazer a apresentação
Documento. Este referiu que foi necessário proceder a esta Revisão devido
reforço de equipamento informático e a despesas referentes a obras
canalização que visam minorar os problemas ocorridos com as inundações.

ao
do
ao
de

Foi colocado à votação o documento e aprovado por maioria, com seis votos
a favor e uma abstenção.

C) Apresentação, discussão e votação da autorização para a celebração do
Acordo de Execução entre a Junta de Freguesia e o Município de Ponte de
A Junta de Freguesia da Seara informa que o muro de Lima (Contrato de Delegação de Competências);
pedra recentemente concluído no limite do adro da Igreja
O Presidente da Junta tomou a palavra e informou os presentes que era
(lado esquerdo do escadório) foi da sua inteira
obrigatório
por força de lei a aprovação em Assembleia de Freguesia da
responsabilidade, tanto na execução, como no pagamento
Delegação de Competências, que visa permitir a concretização de acordos
do mesmo.
entre as juntas de freguesia e as câmaras municipais. Acrescentou ter-se
Para além disso, ainda
reunido com o Presidente de Câmara para discutir o valor a ser atribuído à
Freguesia da Seara que neste ano de 2014 será superior ao do ano anterior.
será
colocado um
si st em a
de
r ega
Foi colocado à votação o documento e aprovado por unanimidade.
automática nos canteiros
do
parque
de
estacionamento, bem
Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia
como, quatro candeeiros
de iluminação pública.

à Igreja Paroquial

(1 de Junho de 2014)

Realizaram-se no passado dia 29 de
Junho as Primeiras Comunhões e
Comunhões Solenes na Seara

Resultou desta Assembleia de Freguesia, após votação e, por unanimidade,
as seguintes alterações à composição da Junta e Assembleia de Freguesia de
Seara:
Tesoureiro da Junta de Freguesia: Fernando Alves Cunha
1ª Secretária da Mesa da Assembleia: Natália Maria Guerra Mansuído

Aproveitamos a
ocasião
para
felicitar
as
catequistas e a
paróquia por mais
um
ano
de
catequese,
que
culminou com a
bela
cerimónia,
bem acompanhada
pelo Grupo Coral, a
que muitos assistimos na nossa Igreja
Paroquial.
Parabéns a todos!

2º Secretário da Mesa da Assembleia: Bruno Filipe Gomes Ximenes Antunes
Membro efetivo da Assembleia de Freguesia: Hélder Manuel Fernandes
Malheiro Rocha

Assembleia de setembro
Esta assembleia realizar-se-á em data a marcar, pelas 10h, no
Edifício Sede da Junta de freguesia. Serão afixados editais com a
ordem de trabalhos, nos locais habituais.
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CENTRO DE ESTUDOS DA SEARA

Sessão do dia 20 de Abril de 1902
Aos vinte dias do mez d`Abril de mil nove
centos e dois, nesta freguezia de São Mamede
de Paradella da Seara, Concelho de Ponte de
Lima, e cujas sessões, a Junta da Parochia
d`esta freguesia, se reunio em sessão
extraordinária para o que houve a primeira
convocação, a fim de deliberar sobre o
conteúdo do officio numero oitenta e cinco que
ao Presidente foi derigido pelo digníssimo
Administrador d`este Concelho em data de
doze d`Abril corrente, sendo lido pelo
prezidente o aludido officio e depois de
ponderado e discutido o assumpto, foi
resolvido utilizar para Cemiterio Parochial o
adro da Capella de Nossa Senhora do
Desterro, visto parecer aos membros da Junta
que este local se encontra nas condições
prescriptas pela lei reguladora d`este
assumpto, como se verificará com a respectiva
inspecção dos competentes previsto. O terreno
em questão está situado em local isolado e a
sua aria tem quarenta metros quadrados,
dimensões suficientes para os enterramentos
d`esta freguezia, cujo movimento obituário
regula em media três defunções.
Acresce ainda a circonstancia de que a
Capella situada n`este local não é utilizada em
funções religiosas e o terreno já se encontra
convenientemente vedado.
Pelo que a Junta resolveu que os
enterramentos passassem a effectuar-se desde
já naquele local. Assim deu o Prezidente a
sessão por encerrada. E para constar se lavrou
esta acta, que vai ser assignada e da qual se
remeterá copias em duplicado à autoridade
administrativa na conformidade do seu officio.
Eu João Joaquim Gonçalves Pereira, secretario
que a escrevi e assigno.
Prezidente, P. João António Pereira Lima
Vogal, Domingos António Mendes
Vogal, José Caldas Junior
Secretário, João Joaquim Gonçalves Pereira
Nota: Reescrita conforme o original.
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Associação Desportiva
e Cultural da Seara
Fundada em 15 de Julho de 1984

30º Aniversário
Comemoração do Dia Mundial da Criança
Decorreu no passado dia 1
de junho, em colaboração com a
Escola de Música da Seara, no
Polidesportivo Edgar Flores, a
comemoração do Dia da Criança,
que contou com a presença de
muitas crianças acompanhadas
das suas famílias. O programa
teve as mais variadas atividades,
entre as quais se destacam:
Sessão de cinema;
Pic-Nic familiar;
Atuação da Escola de Música da Seara;
Atuação dos Pequenos Atores do Lima;
Aula de Zumba Infantil—Seara Jovem;
Atuação do 100% Jovem de Gondufe;
Concerto dos Cavaquinhos Juvenis da Seara.

II Passeio de Motas Clássicas
No dia 13 de Julho (Domingo) realiza-se o II
Passeio de Motas Clássicas da ADCSeara. As
inscrições deverão ser efetuadas na Sede da
ADCSeara até 6 de Julho.

Escola de
Música da Seara
Pedro Sousa

Agradecimentos à população
A Escola de Música da Seara, vem, por este meio, agradecer a
todas as pessoas que estiveram presentes, no passado mês de
Junho, na festa do Dia Mundial da Criança, que foi organizada
pela ADCSeara e teve o nosso apoio. Queríamos agradecer,
também, aos técnicos de som pelo empenho que tiveram nessa
mesma festa e ao restante pessoal, que, no dia anterior,
estiveram a preparar as mesas, cadeiras, o palco, e outras
coisas mais. Não esquecemos as pessoas que compraram as rifas do sorteio,
que fizemos para ajudar a Escola de Música da Seara a desenvolver-se. Para
elas o nosso muito obrigado. E, já agora, os nossos parabéns aos vencedores.
E por último, e porque os últimos serão sempre os primeiros, queríamos
agradecer às casas comerciais que nos apoiaram. Obrigado também a Junta de
Freguesia e à Associação Desportiva e Cultural de Seara, que desde o primeiro
minuto estiveram sempre connosco.
Queríamos aproveitar esta oportunidade para convidar todos os sócios da
ADCSeara e restantes pessoas da Freguesia, e não só, a confraternizar
connosco, no dia 10 de Agosto no nosso 2º aniversário. É uma boa
oportunidade para os sócios e restante população dizerem sim a este projeto.
Nada mais a acrescentar apenas esperar que mais pessoas se interessem por
música e que venham ter connosco, e se inscrevam na Escola de Música da
Seara. Agradeço em nome pessoal e restantes pessoas da música mais uma
vez a colaboração de todos nesta festa. A todos muito obrigado!!!
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MARCHAS POPULARES S. PEDRO

FESTAS POPULARES DE S. PEDRO

“Luz e Brilho”

4,5 e 6 de Julho de 2014

As Marchas Populares de S. Pedro da Seara
Dia 4 – Sexta-feira
atuaram mais uma vez, com o sucesso habitual, nas Festa de
S. João, em Ponte de Lima e Correlhã. A todos os que fizeram 15h: Entrada da cabine de som da Casa
possível as Marchas deste ano os nossos parabéns!

Maciel de Carvoeiro, Barroselas.
21h: Grande

Sardinhada.

22h: Encontro de Concertinas.

Dia 5 – Sábado
8h: Início da Transmissão de música gravada.
8.30h: Entrada do grupo de

Bombos da Seara.

14h: Jogos Tradicionais.
22h: Desfile de Marchas Populares com:

Marcha Popular de S. Pedro da Seara
Marcha Popular de S. João de Ponte de Lima
Marcha Popular da Correlhã
22.30h: Atuação do grupo musical Passo

Latino

Dia 6 – Domingo
8h: Feira
10h: Início da Transmissão de música gravada.

Próximas atuações:

16h: Atuação de Manos

 5 de Julho - Festa S. Pedro/Seara;
 16 de Agosto - Semana da Seara / Polidesportivo Edgar Flores
 1 de Setembro - Lanheses

No intervalo haverá uma demonstração de

Zumba

20h: Encerramento das festividades

No passado dia 14 de
Junho, foi erguido, no
edifício da Antiga Escola
Primária, o Arco Festivo da
Marchas Populares de S.
Pedro.

A Direção das Marchas
Populares de S. Pedro da
Seara,
aprov eita
a
oportunidade para agradecer
a todos os que colaboraram
na realização das mesmas.
A p re se nt a, ai n d a, um
agradecimento especial à Coordenação do Centro Educativo da
Facha pela cedência das suas instalações para a realização
dos ensaios, destacando a gentileza com que fomos recebidos
e tratados.
Convidamos todos a estarem presentes no Almoço da
Marchas no próximo dia 20 de Julho. O programa será
divulgado brevemente.

Apanha do Porco
No passado dia 14 de Junho,
realizou-se, no Largo do Pinheiro
Manso, a tradicional apanha do porco, que contou com
vários destemidos que se dispuseram a apanhar o dito,
no período de tempo mais curto. Foi uma tarde bem
passada, que acabou com a degustação de um
apetitoso porco no
espeto. Parabéns
pois à Seara Jovem
por
mais
esta
iniciativa inovadora
na nossa freguesia,
que contou com o
apoio da Junta de
Freguesia da Seara
e ADCSeara.
Restaurante

Cedro
Martins da Costa e Costa Construções Lda

& Amigos.

Seara
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CENTRO EUCATIVO DA FACHA
Atividades desenvolvidas no 3º período

O leite - da origem à transformação (11 Junho)

Dia Eco-Escolas – Inauguração do Jardim do Ervinhas
Dia dos Avós (5 de Junho)

"Caros residentes
da freguesia da Seara,
Foi com muita satisfação que abri, no passado dia 31 de
Março, uma nova clínica nesta freguesia denominada "Clínica
Médica e Dentária Dr.ª Ivone Lima", situada na extensa Rua da
Paradela da Seara, nº 938 R/C.
O objetivo do desenvolvimento deste espaço focou-se em
proporcionar aos habitantes da Seara e freguesias vizinhas um
centro médico, de promoção da saúde e bem-estar, de
permanência praticamente constante, onde os utentes podem
contar com um corpo clínico de excelência diariamente
disponível para consulta.
A clínica conta então com os serviços médicos de Medicina
Dentária, englobando todas as suas especialidades Implantologia, Ortodontia, Prótese Fixa e Removível, Cirurgia
Oral,
Estética
Dentária,
Endodontia,
Odontopediatria,
Dentísteria, Periodontologia -, Análises Clínicas (de segunda a
sábado, a partir das 8 horas da manhã), Clínica Geral, Pediatria,
Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral,
Endocrinologia, Medicina Interna, Enfermagem, Osteopatia,
Nutrição, Psicologia Clínica, Terapia da Fala, Medicina
Tradicional
Chinesa,
Reiki,
Triagem
de
varizes,
Eletrocardiogramas e Ecocardiogramas.
Trabalhámos de forma interdisciplinar, com a visão holística
que atualmente a Medicina exige de todos os profissionais de
saúde, encarando, contudo, cada paciente na sua
individualidade e com as suas necessidades específicas.
Contámos com a sua visita.

Ivone Lima,
Diretora Clínica"

ESCRITOS SEARENSES
“Rosas”
Visitas de Estudo do Eco-Escolas (22 de Maio)

A rosa é uma flor
Com muito significado para Ó que linda rosa encantada,
mim,
Ó minha linda flor,
O perfume que elas me dão,
Para eu oferecer um dia
As que tenho no meu jardim. Ao meu grande amor

Comemoração do Dia da Água e da Floresta Autóctone
(30 de Abril)

A Junta de Freguesia da Seara felicita toda a Comunidade
Escolar do Centro Educativo da Facha por mais um ano
educativo com a qualidade a que já estamos habituados.
Importa destacar o trabalho exemplar e dedicado dos Docentes,
Auxiliares Educativas, Responsáveis pelo transporte das nossas
crianças e Associação de Pais e Encarregados de Educação,
que, conjuntamente, fazem do nosso Centro Educativo um
modelo a seguir. Aproveitamos para agradecer o convite
formulado para a Festa de Final de Ano Letivo, onde pudemos
verificar in Loco o excelente trabalho realizado por todos.

Rosas brancas, amarelas

Seara tu és pequenina

Ou de todas as cores,

Como um botão de rosa.

Todas elas embelezam

És a freguesia mais linda

O altar do Senhor.

E de todas a mais formosa.

Ó rosa formosa e bela,
Rica flor que o mundo tem,
Como é bom ver-te contente
No altar da Virgem Mãe.

Carmelinda de Puga
Guerra Mansuído
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FÉRIAS
Tempo de descanso e recuperação.

Da Seara com história

Leonardo Gonçalves
Mamede Torres

Num sábado chuvoso, daqueles que nos faz ficar prisioneiros
em casa, sem que possamos sequer levantar uma palheira do
chão - como diriam os nossos antepassados -, revolteando em
casa, de janela em janela, observando a chuva que,
teimosamente, continua a cair sem dar tréguas, para ocupar um
pouco o tempo, entretenho-me a ler ou a escrevinhar qualquer
coisa que depois vocês irão ler, se tiverem tempo e pachorra.
Assim, ao ler uma revista, já com algum tempo, vejo numa
página sobre as freguesias do concelho de Ponte de Lima, um
mapa com os seus nomes, os seus oragos e a sua localização
dentro da área concelhia. E claro que a Seara tinha que me
chamar logo a atenção. Aqui encravado entre Facha, a sul,
Donas, a poente, Correlhã, a norte, e Rebordões Santa Maria, a
nascente, existe ou resiste um povo, que sem se pôr em bicos
de pés, ombreia com orgulho com os seus vizinhos, mantendo a
sua cultura, respeitando e recriando as suas tradições. Claro
que, como em tudo, é necessária a persistência de alguns, para
que outros saiam do marasmo e se empenhem, também, no
bem comum e se vá fazendo e escrevendo a história da nossa
terra. E estão com certeza neles inscritos os pioneiros das
Festas Populares de S.Pedro que, do nada, transformaram em
realidade, em tempos de repressão a tudo o que fizesse o povo
feliz, o que hoje, passados quarenta e três anos, é já uma
tradição imperdível e, ano após ano, apesar das dificuldades
que todos atravessamos, continuam aí, mais alegres ou menos,
por circunstâncias da vida e do tempo. Fazem também parte da
nossa história coletiva, aqueles que daqui emigraram, há muitos
anos, procurando no Brasil, primeiro, depois na França e em
tantos outros países, a sorte e o bem-estar que não conseguiam
aqui. Aqueles que regressaram e os que por lá formaram família
e hoje divididos com raízes lá, não esquecem, aplaudem e
incentivam os conterrâneos, porque estão sempre atentos a
tudo o que cá se passa. Por ironia do destino, a história da
nossa emigração reescreve-se hoje com a nova vaga de
emigrantes que nos deixam empurrados por esta falta de
oportunidades de emprego no seu país. Esperemos que o futuro
os recompense por isso. Certamente que muitos estarão por cá
no fim-de-semana de dezasseis e dezassete de Agosto e terão
oportunidade de conviver de perto e matar saudades, no
primeiro Fim-de-Semana dedicado ao Emigrante, uma iniciativa
que a Junta de Freguesia vai instituir e que se pretende seja
participada por todos e passe também ela a fazer parte da
nossa história recente.
Curiosamente, o dia dezassete de Agosto já foi um dia
celebrado na nossa terra. Na história religiosa é
dia do nosso padroeiro ou orago, tal como, de
Arca e também de Sandiães, aqui no concelho.
Seria bom que quem de direito, não deixasse
cair no esquecimento o esforço dos que os
antecederam, e que por isso também já fazem
parte da nossa história. Por mim não esqueço o
dia de S.MAMEDE.

Espaço para
Empresários e
Empresas da Seara
Contacte-nos
Gratuito

Engº
Telmo Torres

As férias são desejadas por todos, para
repousar dos trabalhos ao longo do ano.
Depois de um trabalho, quantas vezes
tão árduo, eis as merecidas férias,
esperadas com tanta ansiedade, pelos
trabalhadores que a elas têm direito,
pois para alguns ainda são uma miragem,
nomeadamente, os agricultores e outras profissões.
Que bom seria todos poderem gozar as merecidas
férias. Oxalá que um dia isso possa acontecer e todos
devemos pugnar por essa realidade.
Agora vou falar do período de férias, colocando à
consideração algumas opiniões e interrogações.
Que fazer nas férias?
Que países, cidades ou vilas, conhecer?
Que monumentos e museus, carregados de
História, podemos visitar?
Que praias frequentar?
As praias mais concorridas ou as mais
sossegadas, onde possamos repousar e não ficarmos
ainda mais cansados.
Porque não passar férias em montes ou
montanhas, para contacto com a natureza, para
respirar ar mais puro e descansar, efetivamente.
Porque não fazer voluntariado, ajudando famílias
que têm acamados ou idosos que não se podem
deslocar.
Aqui ficam estas opiniões e sugestões para
reflexão. As férias também podem ser um tempo
propício para fazer opções, para uma nova vida, que
se pretenda no futuro.
Se idealizarmos e se fizermos um programa geral
bem definido e delineado, embora flexível e aberto à
surpresa, com as sugestões que apresentei, então as
férias serão diferentes e podem levar a um
aproveitamento, que jamais será esquecido.
A todos desejo ótimas férias,
com saúde, paz e alegria.

CONTACTOS ÚTEIS:
Município Ponte Lima
Junta de Freguesia de Seara
Bombeiros
GNR

258900400
258944176
258909200
258900240

Centro Saúde Ponte de Lima
Hospital Conde de Bertiandos
Finanças Ponte de Lima
Segurança Social Ponte Lima
Linha do Cidadão Idoso
Saúde 24
EDP Avarias
Proteção à Floresta

258909209
258909500
258900280
258900210
800203531
800242424
800506506
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