
 

 

Editorial 
 

    “A Semana da Seara foi um sucesso.” 
 

 

Caros amigos e amigas searenses, 

 

A Semana da Seara foi um verdadeiro sucesso. 

Pela primeira vez na história da Seara, foi possível criar um 
programa cultural de 8 dias para a nossa Freguesia, com ativida-
des para todas as idades. 

Esta Semana da Seara, promovida pela Junta de Freguesia da 
Seara, teve uma comissão organizadora constituída pelos searen-
ses, Paulo Mimoso, Natália Mansuído, Luís Sousa e Luís Gonçal-
ves e envolveu também todas as coletividades/organizações 
searenses, a Associação Desportiva e Cultural da Seara (que 
completou este ano o seu 30º aniversário, os meus parabéns à 
sua direção, órgãos sociais e sócios), as Marchas Populares de S. 
Pedro, a Seara Jovem, a Comissão de Festas de S. Pedro da 
Seara, a Escola de Música, a Rusga da Seara, a Comunidade 
Paroquial, Catequese e Grupo Coral, o Grupo de Bombos da Sea-
ra, o Centro de Estudos da Seara e o Jornal da Seara.  

Todas as pessoas envolvidas nesta organização despende-
ram muito do seu tempo para tornar realidade este momento 

histórico, num grande exemplo de cidadania. 

A população da Seara aderiu em força e a Semana da Seara 

foi falada e lida nos vários órgãos de comunicação social, desde a 
Rádio Ondas do Lima, Jornal Alto Minho, Jornal Cardeal Saraiva, 
Jornal Novo Panorama e Jornal Diário do Minho. 

Terminada a Semana Seara, a Junta de Freguesia reuniu-se 
com a comissão organizadora e com todas as coletividades/
organizações searenses e concluiu-se que o Arraial Minhoto/Festa 
do Emigrante (que contou com a presença da Marcha de S. Pedro 
da Seara e da Marcha de S. João da Correlhã, juntamente com os 
Grupos de Bombos da Seara, Facha e Arcozelo), foi acompanha-
do com a venda de bebidas e comidas (porco no espeto, feijoada, 
etc…) dando um lucro para as coletividades da Seara de 615,87€. 
Todas as coletividades concordaram que o lucro obtido será cana-
lizado este ano para a compra de equipamento informático e equi-
pamento de som para a nossa Freguesia, com a finalidade de ser 
utilizado por todas elas.  

 Depois do sucesso desta primeira iniciativa, é certo que 

em 2015 teremos a 2ª Semana da Seara. 

A todos que colaboraram e participaram, um muito obriga-

do! 

                                                      Filipe Lima 

                          Presidente da Junta de Freguesia de Seara 

 
 

JORNAL DA SEARA 
PROPRIEDADE: JUNTA FREGUESIA DE SEARA 

MORADA: Largo José Maria da Cunha Cerqueira nº115  

TELEFONE: 258944176  E-MAIL: junta@freguesiadaseara.com 

FACEBOOK: facebook.com /freguesiadaseara  

   ANO I I / EDIÇÃO 4/ SETEMBRO 2014  EDIÇÃO TRIMESTRAL  

E-MAIL: jornaldaseara@gmail.com 

COORDENADOR: Paulo Mimoso   

Distribuição gratuita  / 250 exemplares     SSN 2183-1653  

Sessão do dia 1 de Agosto de 1902 
 

Aos dez dias do mez de agosto do 
anno de mil novecentos e dois, nesta 
freguesia de São Mamede de Paradela 
da Seara, concelho de Ponte de Lima, 
diocese de Braga, reunida a junta de 
parochia em sessão ordinária na 
sacristia da egreja parochial e aberta a 
sessão pelo presidente foi deposto o 
seguinte: que se tornava indispensável a 
aquisição de um poluvial branco, um 
dito preto e um veo d`ombros branco e 
como esta parochia não despõe de 
meios alguns para acorrer a esta 
necessidade e os parochianos são na sua 
quasi totalidade pobres e não havendo 
corporação alguma em circunstancias 
de poder prestar qualquer subsidio, 
entendia que o unico expediente era 
recorrer à Excellentissima Junta da 
Bulla da Santa Cruzada para que se 
digne dispensar-lhe na próxima 
distribuição as aludidas alfaias. Sendo 
e s t a  p r o p o s t a  a p r o v a d a  p o r 
unanimidade, resolveu a junta requerer 
imediatamente aquelle subsidio. Nada 
mais havendo a tratar o presidente 
encerrou a sessão lavrando-se a 
presente acta que vai ser assignada 
pelos vogaes. Eu João Joaquim 
Gonçalves Pereira, secretario da junta a 
subscrevi 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. 

CENTRO DE ESTUDOS DA SEARA 



 

 

Página 2 JORNAL DA SEARA 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Pagamento da praia às crianças searenses  

do Jardim de Infância  
 

Tendo em conta a igualdade de 
oportunidades de acesso à praia para 
todas as crianças, a Junta de 
Freguesia da Seara decidiu neste 
verão de 2014 suportar todas as 
despesas com as crianças residentes 
na Seara e que frequentam o jardim-de-infância no Centro 
Educativo da Facha.    

                        Oferta dos Manuais Escolares  

                       para os alunos do 1.º ciclo  

  A Junta de Freguesia da Seara vem, por 
este meio, informar, tal como prometido no 
manifesto eleitoral, e após uma reunião 
com todos os pais, que suportou já, neste 
início do ano letivo, a despesa com os 
manuais escolares de todos os alunos do 
1.º ciclo (1º ao 4º ano) residentes na 
freguesia da Seara.  

 

Iluminação Rua de Vilarinho e Travessa de Vilarinho  

Tendo em conta a segurança de todos, a Junta de 
Freguesia procedeu no mês de julho à colocação de postes de 
iluminação pública e de respetivas luminárias na Rua de 
Vilarinho e na Travessa de Vilarinho.  

Site da Junta de Freguesia 

Para a operacionalização do objetivo 
de dar a conhecer a nossa Seara, a Junta 
de Freguesia informa que, depois da 
criação do facebook, do Jornal da Seara 
e do Centro de Estudos da Seara, foi 
criado recentemente o site da freguesia.  

Com todos estes meios criados, no primeiro ano de 
mandato, já contribuímos para um futuro com pessoas 
informadas e, por conseguinte, estamos a afirmar e a projetar 
a Seara para este séc. XXI. A partir de hoje, e com um simples 
clique, é possível comprovar que a Seara é uma freguesia de 
eleição para viver. Visite o site da nossa Freguesia -   
      www.freguesiadaseara.com 

Festas de S. Pedro 2014 - donativo e agradecimento 

A Junta de Freguesia concedeu um donativo de 250€ para a 
realização da Festa de S. Pedro do ano 2014. Aproveitamos 
para felicitar a Comissão de Festas  cessante, pois foram 
capazes de fazer uma festa tendo em conta as reais 
possibilidades da freguesia da Seara. 

Ao João Barros da Costa, Armando Costa da Silva, Rui 
Manuel Vieira da Costa Barros e José Pinto da Costa um 
muito obrigado pelo trabalho desenvolvido e pela vossa 
dedicação.  

Para todos os elementos da nova comissão de festas de S. 
Pedro para o ano de 2015, os votos sinceros de um bom 
trabalho. 

Colocação de telefone público  

no exterior da sede da Junta de Freguesia  

 Numa iniciativa lançada pelo governo, a Portugal 
Telecom está a instalar nas sedes das juntas de 
freguesia telefones públicos para um acesso 24 horas a esse 
equipamento. 

Na Seara, este equipamento já está instalado e a funcionar 
no exterior do Edifício da Sede da Junta. 

Capela do cemitério 

Procedeu-se, no mês de julho, a 
melhoramentos no interior da Capela do 
Cemitério da Freguesia. Os melhoramentos 
foram, mais concretamente, a lavagem da 
parede frontal interior (retirando a humidade 
existente), melhorias no sistema de som e 
compra de dois castiçais para o altar e 
compra de uma passadeira bordeaux.  

Vespa Asiática  

A Junta Freguesia da Seara informa que nos últimos dois 
meses foram identificados e destruídos 5 ninhos de vespas 
asiáticas na nossa freguesia.  

   O executivo logo que foi informado da 
existência de ninhos de vespas na 
Freguesia, procedeu sempre tendo em conta 
o Plano Nacional de Prevenção e Combate, 
comunicando todas as situações à Direção 
Geral de Alimentação e Veterinária.            

Agradecemos que todos os residentes da Seara que avistem 
mais algum ninho de vespas asiáticas na nossa Freguesia, 
que nos informem para procedermos à sua eliminação. Mais 
informamos que a destruição dos ninhos é da 
responsabilidade dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 
e este serviço tem custos, mas estes custos estão a ser 
suportados pela Junta de Freguesia da Seara. 

 

Informação  
Limpeza de regueiras e linhas de água /  

Corte de vegetação na via pública  

   A Junta de Freguesia da Seara informa que mais um 

inverno está à porta e, por esse motivo, alertamos para 

MEDIDAS PREVENTIVAS que cada Searense pode e 

deve ter. Assim, tal como refere a lei, todos os 

proprietários ou possuidores de parcelas que confrontam 

com regueiras ou linhas de água devem mantê-las em 

bom estado de conservação, procedendo à sua regular 

limpeza e desobstrução. Também se chama à atenção 

para que todos os proprietários não deixem a vegetação 

dos seus terrenos invadir as ruas ou caminhos da 

freguesia condicionando em alguns locais a circulação 

automóvel e a passagem das pessoas. 

http://www.freguesia
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Residencial /  Restaurante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro automóvel:  
O que pode acontecer se não o tiver? 

                                   
      
            Carlos Ribeiro 
Ter um automóvel é sinónimo de conforto, mas é também uma 

fonte permanente de despesas. Além de ter de pagar as prestações 
do crédito pela aquisição da viatura terá de contabilizar os custos 
associados com a manutenção do veículo, o seguro, o combustível, 
as revisões, o imposto de circulação e ainda as inspeções. Por 
representarem, por vezes, um encargo tão elevado, em tempos de 
maiores dificuldades económicas os consumidores tendem a relegar 
para o segundo plano o pagamento de algumas destas despesas. No 
caso do seguro automóvel, e segundo dados da Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária de 2012, foram detetados nesse ano mais 
de 23 mil condutores sem o seguro obrigatório. A situação é grave e 
poderá ter dimensões ainda mais relevantes nos casos de acidentes 
que envolvam carros sem o seguro obrigatório. Neste caso, quem é 
que fica responsável pelo pagamento dos danos? Conheça a 
resposta a esta e a outras dúvidas relacionadas com o mesmo tema, 
nesta edição e seguintes. 

O que é o seguro automóvel obrigatório? 
A legislação obriga a que os veículos a motor e os seus reboques 

tenham de ter obrigatoriamente um seguro de responsabilidade civil. 
É este seguro que garante, em caso de acidente, o pagamento das 
indemnizações por danos corporais e materiais causados a pessoas 
terceiras e aos restantes ocupantes do veículo (com exceção do 
condutor da viatura). Mas não basta ter um seguro de 
responsabilidade civil. É também exigido que este preveja um capital 
mínimo de cobertura. Assim, o seguro deverá ter capital para cobrir 
até cinco milhões de euros para danos corporais e um milhão de 
euros para danos materiais. 

Quais são as penalizações que incorrem os condutores que 
circulem sem seguro automóvel? 

Antes de tudo, o condutor está sujeito ao pagamento de coimas 
que podem variar entre os 500 e os 2.500 euros, no caso de se tratar 
de um motociclo ou um automóvel; ou entre os 250 euros e os 1.250 
euros, se for um outro veículo a motor. Mas há mais. “A circulação 
sem seguro automóvel constitui contraordenação grave, isto é, pode 
ser aplicada ao infrator proprietário do veículo, sendo pessoa 
singular, a sanção acessória de inibição de conduzir, no mínimo, de 
um mês e no máximo de um ano”,  (ISP). 

Mas independentemente de haver (ou não) lugar a aplicação desta 

sanção acessória, o veículo é sempre apreendido. Além da aplicação 

de coimas e da possível inibição de conduzir, o condutor que circule 

sem o seguro obrigatório fica também responsabilizado, em caso de 

acidente, pelo pagamento das indemnizações aos condutores 

lesados. 

Promover a Saúde e Prevenir a Doença da 

População da Seara 

Caros residentes da Seara, apresento-me como uma 
de vós! Chamo-me Ana, e desde criança que faço parte 
deste grupo de pessoas que vivem numa das freguesias 
mais ricas do concelho de Ponte de Lima – a Seara. Sou 
licenciada em Enfermagem, e tendo em conta os meus objetivos e 
metas pessoais, bem como a importância da satisfação das 
necessidades de cada um que nesta freguesia reside, estou a 
desenvolver uma iniciativa de cuidar ao domicílio. Para que melhor 
me entendam, pretendo cativar a vossa confiança, no sentido de 
conseguir satisfazer as vossas necessidades de saúde naquilo que 
me compete enquanto enfermeira.  

Sendo assim, e com o apoio da Junta de Freguesia, dou-vos a 
conhecer as ajudas e/ou serviços personalizados, como lhes queiram 
chamar, que vos posso prestar: 

Cuidados de higiene e conforto a pessoas com capacidades 
limitadas 

Cuidados de higiene e substituição de sacos de eliminação 
Auxílio nas refeições (inclui alimentação por sonda) 
Administração de injetáveis (exceto antibióticos) 
Tratamento de feridas simples 
Consulta de vigilância de Hipertensão Arterial 
Consulta de Vigilância de Diabetes  
Acompanhamento de idosos no domicílio/ajuda e 

aconselhamento ao cuidador  

Fazendo, agora, parte do vosso conhecimento a ajuda que podem 
procurar da minha parte, deixo-vos o meu contato para que possam 

usufruir da minha disponibilidade: TLM 960 237 273. 

Agradecida pela vossa atenção,   Enfermeira Ana Fernandes 

ESCRITOS SEARENSES 

“Silêncio” 

 

 

Silêncio se faça 

Dizes tu, digo eu. 

Silêncio ao pensar 

Em quem para lá já partiu. 

 

Por vezes eu passo e vejo 

Escrito em certos lugares 

Faça-se silêncio por favor 

Não vá alguém acordar. 

 

Fica calado e escuta 

O murmurar da tua alma, 

Sente a brisa, olha a natureza. 

Até ficas mais calma, 

 

Não há melhor conselheiro 

Que o silêncio ouvir. 

Ele diz todas as verdades, 

Sem necessidade de discutir. 

 

No silêncio ouves tudo. 

Tudo o que a natureza nos dá. 

Ouves as rás e passarinhos 

E água nos rios a passar. 

 
 

Se queres saber o poder do   
  silêncio 

Ao cimo do monte sobe. 

Ficas mais perto do céu. 

É um prazer enorme. 

 

Por vezes oiço e digo 

Para o outro se calar, 

Mas não há maior desfeita 

Que não nos deixar falar. 

 

Se a teu lado alguém fica calado 

Com certeza está a pensar. 

Esse silêncio fala mais alto 

Que muitas vozes a gritar. 

 

É preciso saber ouvir 

E o silêncio é mensageiro. 

São palavras da alma 

Que se transmitem no olhar 
              verdadeiro. 

 

Também fico com medo 

Quando outro nada quer falar. 

Quem fala diz o que pensa 

E quem não fala, não se sabe 

 O que está a pensar. 

    Engrácia Gonçalves Rocha 

 Marchas Populares S. Pedro  

A Comissão das Marchas de S. Pedro 

apresentam os seus mais sinceros 

agradecimentos a todos os que colaboraram 

e participaram ao longo do ano na 

preparação das Marchas/2014. Teria sido 

impossível, sem a disponibilidade, 

dedicação e esforço de todos os que 

quiseram ajudar, o sucesso que foi obtido 

em todas as participações realizadas.  

O nosso muito obrigado! 

Aproveitamos para vos convidar para o almoço  a realizar no 

dia 26 de Outubro. 
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Peddy Paper Familiar Noturno (11-8-2014) 

   Neste dia realizou-se o Peddy Paper Familiar Noturno que 
contou com a participação de 24 equipas, num total de 67 
participantes. Percorreu-se uma parte da Freguesia e todos se 

divertiram, desde os mais novos aos mais velhos.    

Tertúlia “ No Tempo dos Nossos Avós”  

(12-8-2014) 

   No Salão Nobre da Junta de Freguesia, com a sala cheia, 
aconteceu um grande momento de troca de vivências entre 
gerações diferentes de searenses que ficará na memória de 
todos os que estiveram presentes. A Tertúlia teve como 
elementos da mesa a Sra. Maria Cerqueira, o Sr. Manuel Lima da 
Cruz e o Sr. Alberto Varajão Fernandes. Ao longo da conversa 
em que se falou do Ensino Primário, das Tradições, das 
Romarias, da Agricultura, da Religião, entre outros, foram 
participando outras pessoas o que tornou a conversa muito mais 

enriquecedora. A repetir!!! 

Mega Aula de Zumba (13-8-2014) 
    
   O Largo do Pinheiro Manso foi o palco escolhido para a 

Mega Aula de Zumba que contou com mais de 80 participantes, 
vindos de vários pontos do concelho. Zumbástico!!! 

Realizou-se pela primeira vez na nossa Freguesia a 

Semana da Seara, que graças à colaboração de um 

elevado número de searenses e à participação nas 

atividades de uma parte substancial da população, se 

tornou um êxito assinalável. Fica para memória futura o 

registo de todas as atividades que ocorreram nesta 

semana. Registe-se o facto de a Semana da Seara ter tido 

eco na Imprensa Local e Regional com artigos no Alto 

Minho, Cardeal Saraiva, Novo Panorama, Ponte de 

Lima.com e Diário do Minho. 
 

Hastear da Bandeira  (10-8-2014) 

No dia 10 de Agosto abriu-se a Semana 
da Seara com o hastear da bandeira pelo 

executivo da Junta de Freguesia. 

 

Exposição (10-8-2014) 

“A arte de trabalhar a madeira 

e o metal”, de Alberto Varajão Fernandes 

  Durante toda a semana, esteve exposta, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia, a exposição do Sr. Alberto Varajão 
Fernandes que surpreendeu todos aqueles que a visitaram pela 
qualidade e capacidade imaginativa colocadas nas peças 

expostas. Parabéns ao autor dos trabalhos! 

Apresentação do Site da Junta de Freguesia 

da Seara (10-8-2014) 

  O primeiro dia terminou 

com a apresentação do Site 

da Junta de Freguesia, que 

constitui mais um passo no 

mais fácil acesso de todos à 

vida diária da nossa 

Freguesia. 

CABANA DA 
GIESTA  

Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

SEMANA DA SEARA/2014 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

Peregrinação à Senhora da Aparecida (14-8-2014) 

   Este dia foi dedicado à Peregrinação à Senhora da Aparecida, 
que foi feita, nesta ocasião, em grupo e que contou com a 

presença de 50 pessoas. 

Jogo Futebol: Casados × Solteiro (15-8-2014) 

   Local: Campo do Cruzeiro          Participantes: 65!!! 

Assistência: mais de 140 pessoas !!!      Fantástico!!!  

Caminhada Noturna Temática: “A Água”  
(15-8-2014) 

 

Noite memorável!   Mais de 150 participantes!!!  

Caça ao Tesouro Infantil (16-8-2014) 

Manhã dedicada às crianças. 38 participantes. 
As crianças tiveram uma manhã cheia de atividades e 

aventuras, que culminou com a descoberta do Tesouro dos 
Piratas, um Baú cheio de guloseimas. No final das atividades 
foi-lhes servido um almoço, findo o qual regressaram às suas 
casas. 

Receção ao Emigrante (16-8-2014) 

   “Excelente iniciativa da Junta de Freguesia. Fomos muito 
bem recebidos e agradecemos terem-se lembrado de nós.”      
    Manuel Diamantino Torres   
Um bom ano de trabalho para todos! 

Jogos Tradicionais (16-8-2014) 
   No Largo do Pinheiro Manso realizaram-se Jogos 

Tradicionais.  

   Iniciativa da Comissão de Festas S.Pedro / 2015 

SEMANA DA SEARA/2014 
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Restaurante 

Cedro 
Seara  Martins da Costa e Costa Construções Lda 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Loja da 

Teresinha 

Ponte de Lima 

Arraial Minhoto (16-8-2014) 

   Mais um grande momento nesta semana, com a realização 
no Polidesportivo Edgar Flores do Arraial Minhoto, que contou 
com a presença de mais de 500 pessoas.  Presentes as 
Marchas Populares da Seara e Correlhã e Bombos da Seara, 
Arcozelo e Facha. 

 Romagem ao Cemitério Paroquial (17-8-2014) 
Depois da Missa na Igreja Paroquial, em Dia do padroeiro  

S.Mamede, fez-se uma romagem ao Cemitério Paroquial para 
deposição de coroa de flores em homenagem a todos os 
searenses falecidos. 

 

(Homenagem póstuma a Amadeu Ximenes da Cunha Mimoso, 
Manuel Ximenes Vieira Antunes, João Torres Martins, João 
Martins Lima e Maria de Fátima Ferreira Torres Martins na 
qualidade de membros que foram da Junta Freguesia, 
Assembleia de Freguesia e funcionária da Junta de Freguesia e 
recentemente falecidos) 

 
 
 
 
 
 

Homenagem aos Presidentes de Junta e 

seus executivos desde 1892 (17-8-2014) 

   Realizou-se uma Cerimónia Solene no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia para prestar Homenagem aos 
Presidentes de Junta e seus executivos dos últimos 120 
anos. A cerimónia contou com a presença dos Exmos. 
Senhores, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, Engº Vítor Mendes, Deputado da Assembleia da 
República do PSD, Dr. Eduardo Teixeira e Vereador do 
PSD, Engº Manuel Barros. Estiveram presentes também os 
familiares dos homenageados e população em geral.  

 

Almoço Comemorativo do Dia da Seara e 

do 30º Aniversário da ADCSeara (17-8-2014) 

   A 1ª Semana da Seara terminou com a realização de 
um almoço no Polidesportivo Edgar Flores, que contou 
com a presença de 230 pessoas. Cantaram-se os Parabéns 
à ADCSeara e durante a tarde, atuou a Escola de Música 
da Seara e grupo musicais organizados de improviso. 

SEMANA DA SEARA/2014 



 

 

Caça ao Tesouro                  

             

No dia 16 de agosto, durante a manhã, foi 
realizado uma Caça ao Tesouro para as 
crianças no Polidesportivo Edgar Flores, 
atividade inserida na Semana da Seara. 

 As equipas eram formadas por duas crianças, uma mais velha com 
uma mais nova. Depois de formar as equipas foram registadas, cada 
uma, com uma fotografia para mais tarde recordar. No final de cada 
atividade recebíamos uma letra. A primeira atividade foi uma sopa de 
letras para os mais velhos e para os mais novos havia um jogo de unir 
os pontos com números que resultava numa imagem. Seguidamente, 
fizemos uma corrida de sacos que dava acesso à próxima actividade 
que era a construção de um puzzle. Para passar para a atividade 
seguinte, tivemos que fazer o jogo da “cabra cega”, onde os mais 
velhos foram vendados e guiados pelos mais novos que só podiam 
falar, o que foi muito divertido. Chegando ao local da próxima atividade, 
os mais velhos tiveram que responder a algumas adivinhas, enquanto 
os mais novos tiveram que completar uma frase com base nuns 
desenhos. Pelo percurso para próxima atividade, tivemos direito a mais 
uma letra. Quando chegamos ao próximo desafio os mais novos 
tiveram que adivinhar palavras incompletas e os mais velhos tiveram 
que completar os pontos cardeais da Rosa dos Ventos. Como um 
tesouro é sempre valioso, tivemos mais desafios para o conquistar. No 
próximo, os mais novos completavam um labirinto e os mais velhos 
tiveram que responder a algumas perguntas sobre a Freguesia e o 
Polidesportivo. Por último, passamos para o campo de futebol. 
Esperavam-nos mais desafios divertidos. Tivemos que acertar no cesto 
de basquete, percorrer uma pequena distância com uma colher na 
boca e uma bola de ping-pong em cima sem deixar cair, com uma bola 
de futebol tentar acertar no meio de duas garrafas, mas sem as 
derrubar e para concluir o tiro ao alvo, com setas. 

 Para descansar de tanta emoção, fizemos uma pausa para lanchar. 
Terminado o lanche, tivemos que com as letras que nos foram dadas, 
formar uma palavra que era TESOURO. Antes de irmos procurar o 
tesouro, foi-nos sorteado um número. Seguidamente, cada equipa foi 
posicionada no campo de voleibol que estava todo dividido pelos 
números a sortear. Começamos a escavar e passado puco tempo o 
Tesouro foi encontrado por dois meninos, o Miguel e o Rodrigo. Eles 
abriram o Baú do Tesouro que estava cheio de guloseimas 
e que tinha a seguinte mensagem:  

“O sucesso não vale nada se não temos alguém para 
partilhá-lo” de Anthony Robbins 

Não encontrei o tesouro, mas, no fim, o prémio foi 
dividido por todos. Foi uma manhã muito divertida.  

 
            Escola de  
      Música da Seara 

                        

        Pedro Sousa  

Inscrições para o Ano Letivo 2014/2015 

A Escola de Música da Seara abre as suas inscrições para o ano 
Letivo 2014/2015 para os seguintes instrumentos: Viola Clássica, 
Bandolim, Cavaquinho, Concertina e Piano. Teremos também aulas 
de Formação Musical. 

Horário de Funcionamento:  

Sábados: (9h) Concertina (10h) Formação 
Musical (11h) Viola Clássica, Bandolim e 
Cavaquinho (14.30h) Piano. 

Preço: 5€ por mês 

Local: Centro Cívico da Seara 

Inscrições através dos seguintes números: 

    964563992 ou 925595459. 

Início das atividades:  

27 de setembro de 2014  

(Dia 20 de setembro reunião com os pais) 

         Inscreve-te. Sem limite de idade. 
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FESTAS POPULARES DE S. PEDRO/2015 
 

A Comissão de Festas do S. Pedro/2015 é composta pelos 
seguintes elementos: 

Amadeu Costa 
Roberto Salgado 
Francisco Salgado 
Pedro Gentil Ferreira 
Ricardo Dantas 
José Lopes 
Rafael Pereira 

Para qualquer assunto relacionado com as Festas de 
S.Pedro é favor dirigir-se aos domingos de manhã, das 9.30h às 
13h, ao Bar do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Seara.   

A Comissão vende lenha.       
Contactos:  

       927829005 (Pedro) e  969726519 (Ricardo) 

  
 
 

Margarida Franco 

A SEARA NAS FEIRAS NOVAS 2014  

    

A Seara fez-se representar, pela primeira vez, no Cortejo 
Etnográfico com as suas Marchas Populares que constituem uma 
tradição com 40 anos na nossa Freguesia. Estão todos de parabéns 
pela excelente participação nas Feiras Novas!!!  

A Seara Jovem 
também esteve presente 
com a instalação de um bar 
na Alameda de S.João para 
angariação de fundos. 

Contou nesta ocasião com 
o apoio da Junta de 
Freguesia e ADCSeara. 

http://pensador.uol.com.br/autor/anthony_robbins/
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        Caminhada Noturna Temática:  

                           “A água” 

                                                                           
                    
      

          Mamede Torres 

 
Ainda fresca na memória de todos as complicações que as inundações 

nos trouxeram, e depois de, há bem pouco tempo, termos participado no Dia 
de Voluntariado, na limpeza das poças, estava longe de imaginar como esse 
trabalho já inspirava a organização da Semana da Seara para uma série de 
eventos, que me surpreenderam pela positiva, e confesso que estava 
bastante apreensivo e curioso quando resolvi participar. 

Foi para mim uma enorme e agradável surpresa, quando chegado à 
Sede da Junta de Freguesia, constatei a enorme adesão da população, que 
como eu, sentiam a curiosidade de ver de perto, as para muitos 
desconhecidas fontes e poças e as surpresas que nos esperavam. 

Depois de algumas palavras de apresentação, que mais curiosos nos 
deixaram, lá fomos em direção à primeira paragem, a Fonte da Lameira, 
onde algumas crianças nos leram várias curiosidades relacionadas com a 
temática da água, com o aconselhamento sobre a postura do homem, 
enquanto cidadão responsável pela sua utilização, e o alerta para uma 
realidade que a todos deve dizer respeito.  

Saímos dali com uma agradável impressão em direção à próxima que 
seria a Poça da Abelheira, onde nos esperava a primeira atuação musical. 
As violas e os cavaquinhos deram o mote para cantigas do antigamente, 
“Água leva o regadinho”, “Ao passar o ribeirinho” e outras, que muitos 
fizeram questão de cantar, com a espontaneidade e afinação de cada um, 
como é natural em cantares populares, onde cada um dá de si o que pode e 
ajuda a enriquecer o momento. Quanto a mim é esse o verdadeiro sentido 
do folclore, e da palavra rusga.  

E foi neste espírito aberto de convívio que nos dirigimos para a terceira 
visita, a Poça e Fonte da Truta, onde de novo à luz das tochas, se assistiu a 
ótimos momentos. Fomos presenteados com a leitura de vários poemas e 
textos alusivos à água, que com o enquadramento perfeito com o local, já de 
si aprazível, com a particularidade da voz suave e única dos jovens, nos 
deixou a todos agradados e com renovado interesse até à próxima que seria 
a Poça e Fonte de Ramos. Aí chegados, pediu-se silêncio para se cantar o 
fado. Confesso que me senti emocionado quando a guitarra do prof. Rui 
Quintela deu os primeiros acordes para acompanhar a Margarida Tatiana, 
uma jovem Searense, uma voz para quase todos desconhecida, que nos 
deixou boquiabertos com a sua interpretação da Lenda da Fonte, numa voz 
melodiosa, num misto de simplicidade e perfeição que lhe augura um futuro 
promissor. Um ótimo momento a reter por todos.  

Seguimos depois para a última visita, a Fonte da Seara, onde assistimos 
à recriação do lavar da roupa no lavadouro, uma peça superiormente 
representada e declamada por um grupo de jovens, também muito aplaudida 
por todos. E foi com satisfação geral, que de novo na sede da junta, 
terminou a caminhada.  

   
   Quanto a mim não quero 
finalizar sem uma palavra de 
agradecimento e felicitação à 
organização por esta iniciativa 
que penso nos enriqueceu a 
t odos,  pela  f orm a com o 
conseguiram dar vida a um 
património que é de todos. 
Felicitar também os jovens, do 
mais pequenino ao maior, pela 
entrega e pelo desempenho 
que tiveram, e esperamos vê-
los noutras iniciativas, pois o 
caminho é em frente. O futuro 
é vosso e está já aí.  
                 

      Obrigado a todos!                        

        
CONTACTOS 

Móveis 
Martins 

 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/ 918361909 

Nabais—Seara 

 

           
 

              A Escola   

     
 

                                          
                 Leonardo Gonçalves 

 
Arrancou mais um ano escolar e é sempre bom e salutar 

lembrar alguns pormenores relacionados com a escola. 

Que o Ministério da Educação não se preocupe só com um 
prédio bonito, salas confortáveis, mas que tenha em 
consideração a qualidade de ensino, uma vez que os 
programas nem sempre são compatíveis. Existem conceitos 
por vezes com ideias demasiado avançadas para a idade dos 
alunos. 

A escola não deve ser só para ensinar e estudar. Tem que 
criar laços de amizade. Ser criado ambiente e companheirismo, 
para uma sã convivência. Ora é lógico, que numa escola 
assim, vai ser mais fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer 
amigos e educar-se para um futuro feliz. A escola é sobretudo 
o lugar onde o professor ensina e o aluno estuda, aprende, se 
alegra, se estima e se sente feliz, caso contrário, a escola será 
um pesadelo, que por vezes leva a que tantos a abandonem. 

Os pais são os primeiros responsáveis por animar e 
incentivar, encorajando os filhos e criando as condições 
necessárias para que eles se sintam satisfeitos e orgulhosos, 
com ansiedade de frequentar a escola. Que os pais passem 
pela escola durante o ano para se certificarem como vão os 
seus filhos no estudo e ambiente escolar. Não se preocupem 
só no final do ano com o bom resultado, para não surgir algum 
imprevisto, pois será tarde de mais para o resolver. Lembrem-
se que os filhos gostam de ver os pais na escola e que isso os 
anima. 

Espera-se que os professores estejam à altura das 
necessidades dos alunos e que os alunos se sintam à vontade 
para enfrentar todas as dificuldades que possam surgir. 

Li com agrado neste Jornal que a Junta vai colaborar com a 
oferta de manuais escolares. Que boa notícia para os pais! 
Fiquei satisfeito e sensibilizado por mais esta iniciativa da Junta 
de Freguesia. Verifica-se que se preocupa e está atenta aos 
problemas que vão surgindo na freguesia. 

 

Que seja um bom ano escolar e com bom aproveitamento. 

Engº 
Telmo Torres 

Espaço para 
Empresários e 

Empresas da Seara 

Contacte-nos 
Gratuito 


