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                      Editorial 
 

É costume dizer-se que não há democracia sem 
partidos – o que é uma grande verdade. Mas devemos 
dizer também que não há verdadeira democracia sem 
poder local democrático.  

O governo dos países não exclui, antes exige, a 
existência de outros órgãos, com maior proximidade aos 
cidadãos, que permitam que sejam adoptadas, com 
vantagem política e económica, muitas soluções para os 
problemas das comunidades. A democracia, como a 
concebemos, exige representação e proximidade na 
tomada de decisões, seja ao nível da definição das regras e 
normas por que nos regemos, seja ao nível da resolução 
dos problemas em concreto. Os municípios e as freguesias 
são, por isso, e cada vez mais, instrumentos democráticos 
essenciais para que as pessoas se sintam melhor 
representadas e para que consigam obter, mais rápida e 
eficientemente, respostas para os seus problemas comuns. 

Nestes 43 anos de poder local democrático, os municípios 
e as freguesias deram um contributo fantástico para o 
desenvolvimento das nossas terras. É verdade que 
puderam contar, sobretudo nos últimos 30 anos, com a 
disponibilidade e o investimento de fundos europeus que 
ajudaram a transformar profundamente as nossas 
condições de vida. Estou convencido que na freguesia 

da Seara, em Ponte de Lima, também haverá exemplos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vários que testemunham esse impacto importante da 
nossa presença na União Europeia. Mas para que o 
dinheiro fosse bem empregue e se tivesse conseguido o 
resultado desejado foi indispensável contar com a 
participação de muitas pessoas dedicadas nos órgãos do 
município e da freguesia. Devemos todos muito a essas 
gerações de autarcas, oriundos dos principais partidos 
portugueses, que souberam defender o bem comum e que 
dedicaram o melhor do seu engenho às suas terras e às 
suas comunidades. 

Neste processo de renovação contínua, é importante que 
os partidos não se fechem sobre si próprios e consigam 
atrair mais pessoas, incluindo jovens, para a atividade 
autárquica. Não para impedir outras formas de participação, 
independente dos partidos, participação essa que tem tido 
um desenvolvimento salutar no poder local. Mas, 
sobretudo, para garantir que os mais capazes e os mais 
dinâmicos e generosos possam estar mais ativamente 
envolvidos na vida das nossas comunidades. 

Numa altura em que se prepara um novo fôlego de 
descentralização para os municípios e freguesias, trazendo 
novas competências e mais meios a estes órgãos para 
responder aos problemas, é decisivo que possamos atrair 
os melhores para a nobre tarefa de cuidar do que é comum. 
Seja nas áreas sociais e culturais, incluindo a saúde, a 
educação, o associativismo, a cultura ou o apoio social, 
seja nas áreas de feição mais económica, visando atrair 
investimento e gerar novo rendimento e emprego, as 
autarquias serão cada vez mais chamadas a intervir de 
forma relevante para o nosso presente e futuro.  

Os governos, a qualquer nível, bem como as respostas 
públicas que por eles são prestadas não têm de ser uma 
espécie de facto exterior ou distante das nossas vidas. Pelo 
contrário, podem e devem ser algo que emana muito 
proximamente de nós e para cujo resultado a nossa ação 
conta e alcança. Na Seara, o exemplo inspirador do 
mandato que agora vai terminar pode ser também um 
bom ponto de partida para o novo ciclo de 
responsabilidades que se vai abrir com as eleições de 
outubro. Está nas vossas mãos que o novo mandato 
possa fornecer a todos mais confiança e ainda maior bem-
estar.     

  Dr. Pedro Passos Coelho 

 Ex. Primeiro Ministro de Portugal 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

Obras no Edifício Sede da Junta de Freguesia 
 

Em seguimento das obras de  recuperação já feitas em outros edifícios 

da Freguesia, chegou a vez do Edifício Sede da Junta de Freguesia de 

Seara. 

Desde há muitos anos, que se achava premente a substituição do 

telhado deste edifício, visto já estar bastante desgastado, o que 

provocava infiltrações de água no edifício. Aproveitando a oportunidade, 

decidiu-se ainda proceder à pintura exterior do edifício e substituição 

das caleiras. 

Acresce a estas intervenções, e cumprindo uma promessa feita na 

palestra que ocorreu na Seara sobre as pessoas com deficiência, a 

colocação de uma rampa de acesso para deficientes no Edifício Sede, 

colmatando, assim, uma carência existente que permite colocar a Seara  

no grupo restrito de autarquias que cumprem a lei. 

Por último, importa referir que foi feita a ligação do Edifício Sede à rede 

de saneamento público. 

Aquisição de carrinha para transporte escolar  
 

A Junta de Freguesia, verificando da necessidade inadiável de 

substituição da carrinha de transporte escolar existente devido à 

proximidade do seu limite de 

utilização para o transporte de 

crianças, informou a Câmara 

Municipal de Ponte de Lima para 

a urgência de aquisição de nova 

viatura. O Município foi sensível 

a este pedido e disponibilizou 

20.000€ para o efeito. A restante 

verba foi assumida pela Junta de 

Freguesia, estando a carrinha 

paga na sua totalidade. 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

9 de abril 2017  

IV Rastreio Gratuito de Saúde na Seara 

   A Junta de Freguesia da Seara realizou, no dia 9 de Abril de 

2017, domingo de manhã, o seu IV Rastreio de Saúde da Fre-

guesia da Seara. Este rastreio, como nos anos anteriores, permi-

tiu aferir do estado de saúde dos searenses que aderiram à ini-

ciativa. Deixamos o nome dos responsáveis pelo rastreio, pres-

tando-lhe, assim, um merecido tributo pela sua disponibilidade, a 

titulo gratuito, para a realização deste rastreio.  

       O nosso muito obrigado!!! 

Colesterol: Manuela Brito 
Hipertensão e Diabetes: Sofia Vieira  
Visão: Jorge Ferreira 
Saúde Mental: Margarida Rocha 
Avaliação Nutricional: Nuno Pereira e Natália Pereira  
Colaboradores: Susana Antunes, Cristiana Gonçalves e 
Natália Mansuído 

Baldios da Seara 
A Junta de Freguesia da Seara entendeu que, após vários 

anos em que a gestão dos Baldios da Freguesia foi feita 
pelo executivo searense, e visando o cumprimento da Lei, 
chegou a hora de devolver a gestão dos mesmos aos 
compartes da Freguesia da Seara. 
Perante esta necessidade foram realizadas eleições para 

a Comissão de Compartes dos Baldios da Seara, da quais 
resultaram os seguintes eleitos: 
  

CONSELHO DIRETIVO 
 

António Manuel de Oliveira Santos 
Manuel da Cruz Neiva 
Jorge Dinis da Cruz Pereira 
Fernando Daniel Guerra Mansuído 
Manuel Mamede Ferreira Torres 

 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
 

Edgar António Lopes Lourenço 
Paulo Jorge Borges Lima 
Fernando Alves da Cunha 
Rui Manuel Mimoso Vieira Martins 
Amadeu Fernandes Araújo 

 

MESA DA ASSEMBLEIA 
 

Paulo Jorge de Matos Mimoso 
Óscar Coelho Rodrigues 
Carlos Alberto Rodrigues da Silva 
João Carlos Fernandes Ribeiro 

Telm. 964782695   
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

Visita do Ex. Primeiro Ministro de Portugal,  
Dr. Pedro Passos Coelho, à Seara 

 

No passado dia 30 de abril 
de 2017, a freguesia da Seara 
recebeu a visita do ex. Primeiro-
Ministro de Portugal, Dr. Pedro 
Passos Coelho. 

A visita deveu-se ao 
cumprimento de uma promessa 
feita, ainda na qualidade de 
Primeiro-Ministro, pelo Dr. 
Passos Coelho ao atual 
Presidente da Junta de 
Freguesia da Seara, Filipe Lima, quando estes se reuniram na sua 
residência oficial. Nessa altura ficou acordado que, logo que possível, 
visitaria a freguesia da Seara para conhecer a localidade e o seu 
executivo, caso Filipe Lima fosse eleito Presidente de Junta, o que se 
viria a verificar pouco tempo depois.  

A promessa não foi esquecida, e no dia 30 de abril, ao fim da tarde, 
foi recebido, na qualidade de Presidente do PSD e deputado da 
Assembleia da República, pelos membros da Junta de Freguesia e 
membros eleitos pelo PSD, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da 
Seara. 

 Durante uma hora, decorreu 
uma agradável conversa entre 
os presentes que se centrou, 
fundamentalmente, no papel 
das autarquias locais como 
força motriz no 
desenvolvimento do país. O 
Presidente da Junta de 
Freguesia da Seara, Filipe 
Lima, agradeceu tão ilustre 
visita e frisou que é 

fundamental para os autarcas sociais democratas receberem o apoio 
das estruturas nacionais e que a presença do Dr. Passos Coelho numa 
freguesia é a prova de que dá especial destaque às bases, que são as 
verdadeiras promotoras do desenvolvimento sustentado do nosso 
país. Acrescentou que continuará a trabalhar, arduamente, para 
promover as melhores condições de vida aos searenses e está 
convicto de que o trabalho já realizado vai ao encontro das 
necessidades prioritárias da comunidade. 

O Dr. Passos Coelho 
agradeceu a receção que 
lhe foi dispensada e 
reafirmou total confiança 
no trabalho do Filipe 
Lima, e, por isso, a razão 
da sua visita à Seara. 
Apresentou aos 
presentes as principais 
linha da sua política em 
relação às eleições 
autárquicas e mostrou-se 
convicto que será feito 
um trabalho de qualidade 
que resultará na eleição de grandes autarcas em todo o País. Deixou 
um incentivo ao jovem autarca searense para que apresente a sua 
recandidatura a novo mandato a fim de continuar o bom trabalho 
realizado até ao momento. 

Antes de partir rumo a outros compromissos, ficou no ar a 
possibilidade de uma nova visita à freguesia da Seara para, com mais 
tempo, poder confraternizar com a comunidade searense, o que desta 
vez não foi possível por motivos de agenda. Deixou um cumprimento, 
na pessoa do Presidente da Junta de Freguesia, a todos os searenses. 

       Limpeza do caminho de acesso à floresta 

A Junta de Freguesia limpou os caminhos de acesso à floresta 
para permitir o mais fácil acesso dos proprietários aos seus montes 
e dos bombeiros em caso de necessidade. 

Nota: Aproveita-se a oportunidade para solicitar aos 
proprietários das zonas de mata para efetuarem a limpeza junto 

às habitações.  

 

 

 

 

 

Educação 
 

Oferta dos Manuais Escolares para os alunos do  

1.º ciclo – ano letivo 2017/2018 

  A Junta de Freguesia da Seara vem por este meio informar que 
suportou no ano letivo que agora findou a despesa com os manuais 
escolares de todos os alunos do 1.º ciclo (1º ao 4º ano) residentes na 
freguesia da Seara. Assim, para o ano letivo 2017/2018 a oferta 
dos manuais continuará. Todos os interessados devem 
comparecer no próximo dia 23 de Julho, pelas 10h, no Salão 
Nobre da Junta de Freguesia para ficar a conhecer as regras e 
efetuarem a respetiva inscrição para serem contemplados com a 
oferta dos manuais escolares.  

Pagamento da Praia às crianças searenses  

do Jardim de Infância - 2017 

Quanto às crianças que frequentam o Jardim de Infância do Centro 
Educativo da Facha e que são residentes na freguesia da Seara, a 
Junta de Freguesia informa que o valor referente à despesa da ida à 
praia das crianças foi, pelo quarto ano consecutivo, suportado pela 
Junta de Freguesia.  

Adesão ao Clube Europeu  

da Escola E.B. 2,3 da Correlhã 
 

 Tendo em conta o papel importante que a educação desempenha 
nos dias de hoje, a Junta de Freguesia da Seara voltou a apoiar 
quatro jovens searenses no Projeto do Clube Europeu, neste ano 
letivo.      

 Esta adesão permitiu diminuir os encargos às famílias da Seara que 
tinham os seus alunos inscritos nesse programa. Esta parceria será 
para manter no próximo ano letivo pois estamos certos que são estas 
vivências/experiências que tornarão os jovens searenses mais 
preparados para os desafios de futuro.  

 

Telm. 965744075   

 Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia 

 (2 de abril de 2017) 
 

    Resultou desta Assembleia de Freguesia a aprovação do: 

Segundo ponto da ordem de trabalhos:  

 B) Apresentação, apreciação e votação do Relatório 

de Conta de Gerência do ano de 2016 

Para apresentar o documento em causa foi dada a 

palavra ao senhor Tesoureiro de Junta de Freguesia, 

Fernando Alves da Cunha, que referiu não existir 

qualquer dívida, tendo sido a despesa no ano de 2016 de 

101,249,96€ e a receita de 93,238,76 (+ saldo de 2015 de 

10.316,25€), transitando para o ano económico de 2017, 

o saldo de 2.305,05€ 

A Presidente da Assembleia de Freguesia,  

Natália Mansuído 

 



 

 

         

        Semana da Seara/2017  

         I Descida do rio Lima em Kayak 
     
            Inscrições até dia 6 de agosto de 2017 
 

Este ano vamos organizar uma descida em kayak do rio Lima, 
desde Ponte da Barca a S.Martinho da Gandra e, para efeitos de 
organização, é necessária uma inscrição prévia até ao dia 6 de 
agosto de 2017. 

O valor da atividade é de 18€, por participante, e inclui descida 
e piquenique junto ao rio. Estão incluídos ainda o transporte 
para o local da partida e seguro. 

O limite mínimo de idades é de 10 anos e os menores devem ser 
acompanhados pelos pais ou um responsável pelos mesmos. 

As inscrições devem ser feitas junto dos elementos da organiza-
ção da Semana da Seara, na sede da Junta de Freguesia ou pelo 
telemóvel: 966519385 (Paulo Mimoso). 

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

Participa! Vai ser uma aventura inesquecível! 
 
Informação :  (Reunião preparatória da Caminhada Noturna) 
Para preparar a organização da Caminhada Noturna temática 

deste ano pedimos aos pais das crianças e jovens dos 6 aos 17 
anos que permitam a presença destes numa reunião preparatória, a 
exemplo dos anos anteriores, no dia 23 de julho (domingo), pelas 
10h, no Edifício Sede da Junta de Freguesia; 

 
 

A Organização: Luís Sousa, Vasco Martins, Luís Gonçalves, Paulo 
Mimoso, Natália Mansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins e Susana 
Antunes. 
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Residencial / Restaurante 

 

 

 

 

30 de junho e 1, 2 de julho de  2017  

Festas de S. Pedro da Seara 
 

8 julho de  2017 

Passeio da Freguesia da Seara 

Está agendado o passeio da Freguesia da Seara para o ano de 
2017. Como no ano passado, este passeio realizar-se-á para toda a 
população da Freguesia. 

Marque na sua agenda o dia 8 de julho de 2017.  
 

23 julho de  2017  

(10.30h - Sede da Junta de Freguesia) 

 Apresentação do Cartaz da Semana da Seara 
 

11 a 21 de agosto 2017 

 Semana da Seara  

“Memórias de uma aldeia” 

   

Festas Populares de S. Pedro/2017 

30 junho, 1 e 2 de julho 

                  Dia 30 – sexta-feira 

9h: Entrada da cabine de som da Casa Pereira da Correlhã. 

21h: Grande Sardinhada. 

21.30h: Encontro de Concertinas 

23h:Caldo Verde 

                              Dia 1 – sábado 

8h: Início da Transmissão de música gravada. 

8.30h: Entrada do grupo de Bombos da Seara.      

14h: Jogos Tradicionais. 

21h: Desfile de Marchas Populares  

Marchas Populares de S. Pedro da Seara 

Marchas Populares de S. João de P. de Lima 

Marchas Populares da Correlhã 

Marchas de Riba Lima de Lanheses 

22.30h: Atuação do grupo musical    Passo Latino 

                 Dia 3 – domingo 

8h: Missa em honra de S.Pedro, na Igreja Paroquial da Seara. 

10h: Jogos Tradicionais. 

15.30h: Atuação musical de Pedro Sousa 

17h: Atuação da Escola de Música da Seara da ADCS 

17.30h: Oferta de porco no espeto aos searenses e amigos. 

   A Comissão de Festa de S.Pedro/2017 agradece a todos os que 
colaboraram na realização destas festividades. 

                                          

Compasso Pascal / 2017 

No passado dia 16 
de abril, cumprindo um 
ritual católico com 
forte tradição na 
Seara, percorreu a 
nossa Freguesia o 
Compasso Pascal que 
este ano teve como 
Mordomo o Sr.   João 
Batista Pereira , que 
foi acompanhado pelo 
Sr. Amândio Freitas 
Pinto que levou a 
cesta. A todos os que 
participaram no Compasso Pascal e à  Ronda da Seara, as nossas 
felicitações pela dedicação colocada na sua realização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


