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Caríssimos (as) searenses, 

O projeto de renovação do Cemitério de Nossa 

Senhora da Conceição, da freguesia da Seara foi 

elaborado/projetado nas eleições autárquicas do ano 

2013, onde dissemos e escrevemos à população 

que o nosso projeto para o cemitério passaria por 

“não demolir a capela mortuária, beneficiar a mesma 

e criar casas de banho públicas, eliminar a taxa do 

cemitério e abrir o cemitério todos os dias”.  

Sentimos hoje que cumprimos com o que 

prometemos e agora com as obras concluídas, está 

à vista de todos que demos uma maior dignidade ao 

espaço que é de todos os searenses.  

Recordo que, no ano de 2014 e seguintes, 

eliminamos a taxa do cemitério (abdicamos nestes 

últimos cinco anos de mais de 6 mil euros em receita 

para a Junta, que era proveniente da taxa de 

cemitério e que era paga pelas famílias da Seara), 

para além disso, numa 1º fase colocamos os portões 

automáticos e ainda realizamos a beneficiação e 

ampliação da capela mortuária; 

Na 2ª fase do projeto e a mais recente, 

procedemos à demolição da arrecadação e do jazigo 

que estavam próximos da capela promovendo, 

assim, um melhor ordenamento do espaço. 

Efetuamos a reparação e pintura de todo o 

gradeamento exterior. Esta fase culminou com o  

ajardinamento dos canteiros. 

 

 

 

Tudo isto só foi possível com um enorme esforço 

financeiro por parte da Junta de Freguesia, estando 

todas as obras pagas, como o comprova os 

documentos do Relatório e Contas da Junta de 

Freguesia que serão apresentadas e votadas na 

próxima Assembleia de Freguesia do dia 7 de Abril. 

Termino agradecendo a todos os que 

colaboraram/participaram nas obras, pois foi um 

projeto que nos deu enorme satisfação realizar. 

No futuro, não serão precisas obras de grande 

investimento no cemitério, temos é que manter a 

dignidade do espaço, porque todos merecem.                                

 

  Com os melhores cumprimentos, 

Filipe Lima 

   Presidente da Junta Freguesia da Seara 

 

 Editorial 

“Cemitério da Seara, projeto concluído.” 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

Construção de acesso para deficientes  

no Edifício da Antiga Escola Primária 
 

Em seguimento da política de acessibilidade para todos, a Junta de 
Freguesia endereçou esforços junto da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima para que fosse construído no Edifício da antiga Escola Primária 
um acesso para deficientes em cadeira de rodas. A obra já foi execu-
tada e permite assim que todos os edifícios públicos da freguesia pos-
suam acesso próprio para pessoas com deficiência. 

Colocação de Grelhas de Proteção na via pública 
 

Depois de um levantamento exausti-
vo de locais a necessitar de grelhas 
de proteção nos caminhos públicos 
da freguesia, foram colocadas várias 
grelhas a tapar buracos que podiam 
constituir perigo para pessoas e veí-
culos. 

A Junta de Freguesia da Seara 
agradece que quem verificar existir 
outros locais que necessitem de gre-
lhas de proteção que façam chegar a informação ao Executivo. 

 

Pintura das Paragens de autocarros 
 

Foram realizadas tarefas de manutenção das paragens dos autocar-
ros com a limpeza e pintura das mesmas. 

 

J. F. da Seara sócia dos Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Ponte de Lima 

A Junta de Freguesia da Seara fez-se sócia dos Bombeiros Voluntá-
rios de Ponte de Lima em reconhecimento da disponibilidade que 
esta Instituição demonstrou sempre que solicitada para intervir na 
freguesia da Seara. 

Entubação de rego de águas  

na Poça da Abelheira 
 

Foi realizada uma intervenção junta à Poça da Abelheira no sentido 

de eliminar uma zona de declive perigosa, tendo sido feito a entuba-

ção do rego de águas existente no local e eliminação do buraco exis-

tente. 

 

 

 

 

Antes 

Depois Depois 

Antes 

Depois 
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         Semana da Seara/2019 
 

No próximo mês de agosto, entre os dias 9 e 19, vai decorrer a VI 

edição da Semana da Seara que terá este ano como tema central a 

participação dos searenses na Guerra do Ultramar. 

Esta escolha prende-se com o facto de terem passado mais de 50 

anos desde o início desta fase nefasta da nossa vida coletiva (1961) 

e ser o momento oportuno para homenagear os searenses (naturais 

e residentes) que deixaram em suspenso as suas vidas pessoais, 

sociais e profissionais para  participarem numa guerra que não 

escolheram. 

As marcas que ficaram desses anos serão profundas e muitas 

vezes difíceis de recordar. No entanto, queremos olhar para o 

passado numa perspetiva positiva e recordar as melhores 

experiências vividas pelos nossos soldados e,  acima de tudo, deixar 

uma mensagem de paz para as gerações futuras.  

 

 

Acreditamos que a comunidade searense se unirá à volta desta 

homenagem, até porque muitos de nós teve um familiar ou amigo 

que participou na Guerra do Ultramar e saberá certamente que um 

gesto de carinho para com estes homens, hoje já na casa dos 

sessenta/setenta anos, será um momento único nas suas vidas e 

fará justiça à sua determinação e coragem. 

Pretendemos, entre outras iniciativas, fazer uma exposição 

fotográfica e documental da Guerra Colonial e por isso solicitávamos 

que colaborassem na cedência de material que tivessem dessa 

época e que os fizessem chegar à Junta de Freguesia da Seara, 

membros da Organização da Semana da Seara ou dos Srs. 

Leonardo Gonçalves e José Mimoso. 

 

A Junta de Freguesia da Seara e  

a Comissão Organizadora da Semana da Seara  

(Luís Sousa, Vasco Martins, Luís Gonçalves, Paulo Mimoso, 

Natália Mansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins, Susana Antunes, 

Margarida Franco e José Alberto Fernandes) 

Caixa Net 

 

Caros habitantes da Freguesia da Seara, 

 

A Junta de freguesia da Seara dispõem agora de Terminal de Paga-

mento Automático (TPA). 

 

Com um serviço totalmente gratuito, pode agora efetuar pagamentos 

com cartões das marcas Multibanco, Visa e Mastercard, na vertente 

débito, débito diferido e crédito, cartões nacionais ou estrangeiros. 

 

Com este serviço, os cidadãos podem de forma fácil, rápida e com o 

apoio dos elementos da junta de freguesia nos dias de atendimento (4ª 

feiras e domingos) realizar os seguintes pagamentos: 

 

- Serviços/Compras; 

- pagamentos ao Estado (Segurança Social, IRS, IUC, IVA, IMI) 

- em Dinheiro; 

- carregamentos de Serviços Pré-Pagos - Telemóvel; 

- Telecomunicações; 

- Transportes; 

- Água; 

- Luz;- 

- Gás; 

- Seguro de Veículos; 

- Multas de Trânsito. 

 

E ainda, Consultar: 

- Saldos de Conta; 

- Movimentos de Conta; 

 

Uma mais valia para a população da Freguesia da Seara! 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

 

Espaço do Cidadão 

 

A Junta de Freguesia da Seara decidiu, após receção de propos-

ta de Delegação de Competência do Governo Português, disponi-

bilizar-se para aceitar a colocação de um Espaço do Cidadão, no 

Edifício da Junta de Freguesia, promovendo assim um mais fácil e 

rápido acesso dos cidadãos a serviços de caráter burocrático. 

Este Espaço, a existir, será uma mais valia para a nossa freguesia 

e para as freguesias vizinhas devido à centralidade da Seara nes-

ta zona do concelho. Este Espaço do Cidadão funcionará em arti-

culação com a rede nacional de Lojas do Cidadão. 

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne servi-

ços de diferentes entidades num único balcão. No Espaço Cida-

dão tem acesso a inúmeros serviços da administração central, 

local e de entidades privadas que prestam serviços de claro inte-

resse público. 

Existem centenas de espaços em Portugal, instalados em Lojas 

de Cidadão e pontos de atendimento da administração local, 

numa rede em constante expansão. 

Neste novo balcão pode, por exemplo, tratar da sua Carta de 

Condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da 

Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar 

de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a 

morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão Europeu de 

Seguro de Doença ou realizar os serviços e-fatura, entre muitos 

outros. 

Este modelo permite servir melhor o cidadão, de forma mais rápi-

da e próxima, promovendo a literacia digital por via do apoio 

assistido na prestação dos serviços públicos digitais. 
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Conclusão do Projeto de melhoramento no  

Cemitério de Nossa Senhora da Conceição 

Depois Antes 
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Residencial / Restaurante 

                 

 

  Preenchimento Gratuito do IRS   

(6 e 13 de abril) sábados, das 9h às 12.30h  

A Junta de Freguesia informa que haverá de novo a título gratuito 
para população da Seara o preenchimento do modelo de IRS. Sendo 
assim, podem fazer o vosso IRS no edifício da Sede da Junta de Fre-
guesia.  

Torneio de Sueca / ADCSeara 

(13 de abril) 

Bife da Páscoa / ADCSeara 

(20 de abril—sábado de aleluia) 

 

Assembleia de Freguesia  

(7 de abril) 

Voltamos a relembrar, todas as assembleias de freguesia são abertas 
ao público. Pode e deve participar. 

 

Compasso Pascal na Junta de Freguesia   

(21 de abril) 

   No próximo dia 21 de Abril, dia de Páscoa e, cumprindo a tradição, 
pelas 14.30h, o Edifício da Junta de Freguesia da Seara estará aberto 
para receber o Compasso Pascal. Assim, estão todos convidados a 
comparecer.  

 

Dia do Voluntariado na Seara   

(18 de maio) 

   Este ano vai proceder-se à limpeza dos caminhos de acesso à flo-
resta  e desobstrução dos aquedutos de água. 
 

Eleições Europeias 

(26 de maio) 

 

Festa da Criança / ADCSeara 

(2 de junho) 
 

Assembleia de Freguesia 

(23 de junho) 

 

Festas Populares de S. Pedro 

(28, 29 e 30 de junho) 

 

Passeio da Freguesia da Seara   

(13 Julho de  2019)  

Amarante e Lamego 
 

   Está agendado o passeio da freguesia da Sea-
ra para o ano de 2019, que se realizará para 
toda a população da freguesia. 

  As inscrições deverão ser feitas atempada-
mente e logo que o cartaz seja publicitado. 

O passeio seguirá os mesmos moldes do ano 
passado. 

 

Passeio de Motas / ADCSeara 

(4 de agosto) 

 

VI Semana da Seara   

(9 a 19 agosto)  

A Junta de Freguesia da Seara informa que decorre este ano a VI 
edição da Semana da Seara. 

Esta semana procurará, novamente, reunir todos os emigrantes, 
familiares, amigos e a população da Seara em várias atividades, tais 
como palestras, música, jogos tradicionais e convívio popular.  

O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 13 de julho, 
sábado, às 21h.  

Informa-se que se encontra disponível no site e no facebook da 
Freguesia da Seara (www.freguesiadaseara.com) fotos e vídeos das 
edições anteriores. 

Participa, esta Semana só faz sentido com a tua presença. 

 

Sardinhada / ADCSeara  

(25 de agosto)  

 

Assembleia de Freguesia 

(22 de setembro)  

 

Eleições Legislativas 

(6 de outubro) 

 

Magusto / ADCSeara 

(10 de novembro)  

 

Natalinho / ADCSeara 

(7 de dezembro)  

 

Festa de Natal das Crianças / ADCSeara 

(15 de dezembro)  

 

Torneio de Sueca / ADCSeara 

(21 de dezembro)  

 

Assembleia de Freguesia   

(22 de dezembro)  

Nota: As datas referidas poderão sofrer alterações. 

http://www.freguesiadaseara.com
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Restaurante 

Cedro 

Seara 
  Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Loja da 

Teresinha 

Ponte de 

Lima 

Cantar dos Reis / Almoço dos Reis  
 

Desde 2014, que o Cantar dos Reis percorre, nos fins

-de-semana, do mês de janeiro, todas as casas da 

freguesia da Seara, cumprindo-se assim uma tradição 

muito arreigada nesta comunidade do concelho 

limiano.  

No dia 27 de janeiro, deu-se por encerrado mais um 

ano de vivências desta tradição, que culminou com um 

almoço organizado pelo Grupo Coral da 

Comunidade Paroquial de S. Mamede da Seara e 

que reuniu mais de cem pessoas, nas instalações da 

antiga Escola Primária.  

A Junta de Freguesia da Seara enaltece o facto deste 

Cantar dos Reis promover, todos os anos, um 

ambiente de alegria entre os cidadãos searenses, e 

elogia o exemplo dos mais de trinta elementos do 

grupo de cidadãos searenses, que durante várias 

noites do mês de janeiro, percorreram as ruas da freguesia. Para além disso, destaca-se a participação de várias 

gerações de searenses que mantêm viva e bem viva esta tradição na Seara.    

Para o próximo ano, a tradição viver-se-á novamente na Freguesia da Seara.  
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

   Associação Desportiva  
  e Cultural da Seara 

 

    Campeãs Searenses no atletismo 

 A autarquia da Seara felicita as atletas searenses do 
Grupo Juvenil de Vila de Punhe homenageadas na 
Gala de Desporto de 2019, Fátima Barros (Campeã 
Nacional de 10 000m Veteranos F35) e Fátima 
Dantas (Campeã Nacional 10 000m Veterano F55) .                                                             

  Sementes Anónimas – Associação Recreativa 

(Marchas Populares da Seara) 
 

 Janeiro de 2019 marcou o início de uma nova etapa das Marchas 

Populares da Seara. Constituídas oficialmente como associação 

desde o início do ano, a Sementes Anónimas – Associação 

Recreativa pretende manter vivo o espírito popular, alegre e de 

entreajuda que caracteriza as nossas marchas, envolvendo a 

freguesia num projeto comum com cada vez mais destaque a nível 

concelhio. 

No passado dia 17 de março, realizou-se a primeira reunião de 

Assembleia com o objetivo de apresentar à comunidade os órgãos 

sociais da Associação bem como o plano de atividades e orçamento 

para 2019, aprovados por unanimidade.  

Assim, e como a primeira atividade a realizar será a comemoração 

do S. João, com o desfile das Marchas, em Ponte de Lima, a 

Sementes Anónimas – Associação Recreativa (Marchas Populares da 

Seara) deixa aqui um convite à participação nesta iniciativa.  

Contamos com a vossa participação e apoio para levar este projeto, 

que é de todos nós, a bom porto. As inscrições para os interessados 

em tornar-se associados da Sementes Anónimas – Associação 

Recreativa e para participação nas Marchas Populares já se 

encontram abertas! Venham marchar connosco! 
 

Votos de uma Santa Páscoa! 
 

O Presidente da Direção da  
Sementes Anónimas – Associação Recreativa, 

Carlos Silva 
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Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

933234217/918361909 
Nabais—Seara E-mail: telmotorres@gmail.com 

Tlm: 936175249 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara -  P.  Lima  

258751036  

 

 

 
Homenagem  

aos Ex-Combatentes da 
Guerra do Ultramar 

 

No Jornal da Seara, do Ano II, Edição 7, junho de 2015, 

abordei este tema e sugeri à Junta de Freguesia para 

estudar a possibilidade de colocação de uma placa 

comemorativa aos militares desta freguesia que prestaram o 

serviço militar obrigatório na Guerra do Ultramar, com os 

respetivos nomes e no futuro pensar na toponímia da 

freguesia numa rua ou largo, designar - Rua dos 

Combatentes da Guerra do Ultramar, para perpetuar esses 

heróis. 

Este ano na Semana da Seara, como me foi prometido pelo 

Presidente da Junta, haverá num dia abordagem e 

dedicação a esse tema, com uma palestra e exposição de 

fotografias, cadernetas militares, documentos e ou materiais/

assuntos que acharem por bem apresentar. 

Solicito aos ex-militares que 

colaborem com esta iniciativa. 

Venho alertar para fazermos o 

levantamento atempadamente, até 

porque já possuo a lista dos ex-

combatentes da Seara e dos que 

nela habitam, embora não sejam 

naturais da freguesia, mas que 

pretendam colaborar. 

 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

 

     Votos de boas vindas     

 
                 

 Decorreu, no passado domingo, a primeira 

Assembleia  da recentemente criada Associação 

das Marchas. Embora não deixem de ser as 

Marchas de S. Pedro da Seara, tornam-se agora uma associação, de 

seu nome: Sementes Anónimas – Associação Recreativa; 

preparando e assumindo outros voos que até aqui não lhes permitia 

sonhar. 

É por isso altura de os felicitar e de lhes desejar sorte e sobretudo que 

continuem em frente nesta nova etapa que os espera. 

E quem por lá vai passando sabe que esta era uma aspiração antiga 

dos seus diretores, uma vez que não estar organizado em associação 

limitava muito a sua ação no que concerne a apoios e na própria 

agilização da sua atividade perante outras que já se encontravam 

«legalizadas» digamos assim. 

Embora ninguém me tenha encomendado o sermão para falar sobre 

eles, julgo que entenderão o meu atrevimento como uma forma de os 

elogiar pelo trabalho feito até aqui e de os incentivar a continuar agora 

com responsabilidades redobradas. Não será fácil, mas até aqui 

também já não o era. E estarão com certeza mais motivados que nunca 

e contarão, como sempre, com o meu apoio, enquanto continuarem a 

levar mais longe e mais alto o nome da nossa terra como até aqui tem 

feito. 

Confesso que me dá um certo orgulho que eles continuem, ano após 

ano, com a simplicidade que os carateriza a apresentarem o seu 

trabalho, quando outros apesar da vaidade e do poder que demonstram 

não conseguem manter-se em atividade. 

É tempo de as forças vivas desta terra se unirem e remarem todas 

para o mesmo lado sem protagonismo desnecessários tal como diz a 

velha máxima «unidos somos mais fortes».                                                                                                                                                                                         

                                                                          Continuem e bem hajam 

  Mamede Torres 

 

Poemas da minha aldeia   

“Moinhos da minha aldeia” 
 
Moinho que estás cantando 
A tua bela canção 
Contente porque vais dando 
Farinha para o nosso pão 
 
A velha mó vai moendo 
Grão a grão a sementinha 
Com tanto amor e carinho 
A tão delicada farinha 
                                          

A farinha que é preciosa 
Para a nossa alimentação 
E para o Corpo de Jesus 
Que recebemos na Comunhão 
  

E lá em cima naquele ribeiro 
Estava o moinho sempre a rodar 
Com a água deslizando 
E as sementinhas a escorregar 
 

 
E gira o rodízio sem descansar 
E faz espuma cor do luar 
A água Santa sempre a correr 
E a mó de pedra sempre a moer 
  
E lá ia o moleirinho 
Todo apressado a correr 
Carregando o seu saquinho 
Para o moinho moer 
  
Caminho abaixo, caminho acima 
Olha lá ia o moleirinho 
Andava sempre tão cansado 
Na companhia do seu burrinho 
 

Ó pobre burrinho aquele 
Que andava sempre tão carregado 
Como o lindo moleirinho 
Que andava sempre enfarinhado 
 
Fizesse chuva ou fizesse sol 
Ou na noite escura ao luar 
Lá estava a água sempre descendo 
E o rodízio sempre a rodar 

 
Como eu me lembro com saudade 
Porque recordar é viver 
De ir carregada com a fornada 
Para o moinho moer 
 
De dia com a luz do sol 
De noite à luz do lampião 
Tinha-se que carregar o moinho 
Que era preciso cozer o pão 
 
Aquele cheirinho tão bom 
Daquele forninho quente 
E aquele bolo tão delicioso 
Ó como satisfazia toda a gente 
 
Agora já não é nada assim 
Como era, como tudo está mudado 
O povo era mais feliz 
Ainda que estivesse cansado 
 
São tempos que já passaram 
Mas são recordados com alegria 
Que são memórias de uma aldeia 
E também histórias da freguesia 
 

                Carmelinda Guerra Mansuído 


