
 

 

JORNAL DA SEARA  

 
PROPRIEDADE: JUNTA DE FREGUESIA DA SEARA 

MORADA: Largo José Maria da Cunha Cerqueira nº115  

SITE: www.freguesiadaseara.com  E-MAIL: junta@freguesiadaseara.com 

FACEBOOK: facebook.com /freguesiadaseara  

ANO IX   EDIÇÃO 33   DEZEMBRO 2021   EDIÇÃO TRIMESTRAL  

E-MAIL: jornaldaseara@gmail.com 

COORDENADOR: Paulo Mimoso   

Distribuição gratuita  / 250 exemplares     SSN 2183-1653  

 

 

 

   

 

 

 Editorial 

   Caríssimos (as) searenses, 

Junto-me com todo o entusiasmo, pela primeira vez 

como Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 

Lima, a mais uma edição do Jornal da Seara, que 

durante os últimos anos muito tem contribuído para 

divulgar e valorizar o que de mais relevante sucede 

no seu território, celebrando a riqueza e o desenvolvi-

mento desta importante freguesia limiana. 

A presente publicação tem sido o espelho mais fiel 

da intensa atividade cultural e social protagonizada 

pelas gentes da Seara, possível graças à dinâmica 

muito própria da sua comunidade e também ao traba-

lho valioso e insistente que tem vindo a ser realizado 

pela Junta de Freguesia. 

A Câmara Municipal, por sua vez, tem sido uma tes-

temunha privilegiada dessa dinâmica e tem acolhido 

as solicitações apresentadas pelos habitantes da Se-

ara e seus representantes, numa clara atitude de diá-

logo e colaboração. 

Nem poderia ser de outra forma. O progresso de um 

território só é real quando traz associado a felicidade 

das pessoas que o habitam. É sempre com esta pre- 

 

 

missa em mente que avançamos para o difícil mas 

necessário trabalho de auscultação da população, 

das suas necessidades e dos seus anseios. 

À população da Seara gostava de transmitir a inten-

ção firme que tenho, enquanto representante máximo 

do Executivo Camarário, de manter uma relação cor-

data e saudável com todos. Dentro de um verdadeiro 

espírito de comunhão, que deve presidir à atividade 

política e que constitui um excelente ponto de partida 

na procura da resolução dos problemas que afetarem 

os habitantes da Seara.  

O tempo traz sempre novas questões, novos proble-

mas. O que posso garantir ao povo da Seara é uma 

atenção constante às suas necessidades, certo igual-

mente de que poderei contar no futuro com a sua co-

laboração permanente.  

Com este auxílio mútuo se fará o caminho de bem-

estar e progresso de toda a população da Seara. 

                       

Vasco Ferraz 

Presidente  

da Câmara Municipal de Ponte de Lima 
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CORRELHÃ 
BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

antes depois 

antes depois 

 

Colocação de betuminoso  

Nos passados meses de outubro e novembro, foram repavimentadas várias ruas da Seara. 

                            Rua da Fonte da Seara                                                                  Rua das Mouramas 

                               Rua de Carreira da Costa                                                              Rua de Pereiros 

                            Travessa do Campo Novo                                                                     Rua do Agro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Gradeamento Rua de Tremoinhos 

Iluminação de Natal 

 Neste ano 2021, a iluminação de Natal do Largo do Pinheiro Manso voltou a 

contar com a colaboração dos alunos do 12º ano do Curso de Instalações 

Elétricas da Escola Secundária de Ponte de Lima. 

 A qualidade da instalação natalícia é notória e pretende transmitir à 

comunidade searense o espírito do Natal. Como tem acontecido nos últimos 

anos contamos com a colaboração do Engº Acácio Cerqueira. Para ser 

possível a montagem da estrutura contamos com a disponibilização gratuita de 

uma grua da empresa AMC, do sr. Agostinho Coelho e o empenho do nosso 

colaborador sr. Luís. A Junta de Freguesia agradece a colaboração de todos!!! 
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Tomada de Posse da Assembleia de Freguesia da Seara 

Quadriénio 2021/2025 
 

No passado dia 17 de outubro de 2021, tomaram posse, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Seara, os membros eleitos para a 
Assembleia de Freguesia resultantes da votação que os eleitores searenses expressaram nas eleições autárquicas do dia 26 de 
setembro de 2021. A lista única concorrente às Eleições Autárquicas na freguesia da Seara obteve 411 votos (88%). 
A sessão iniciou-se com a instalação da nova Assembleia pelo Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, Natália Maria Guerra 
Mansuído, que deu posse ao novo Presidente de Junta eleito, Jorge Filipe Martins Lima. 

 

             Os eleitos para o quadriénio 2021/2025 são: 

 

O Presidente da Junta: Jorge Filipe Martins Lima 

A Secretária da Junta: Marlene Alves Fernandes 

O Tesoureiro da Junta: Fernando Alves da Cunha 

A Presidente da Assembleia: Natália Maria Guerra Mansuído 

O 1º Secretário da Assembleia: José Luís Cruz Correia de Sousa 

A 2ª Secretária da Assembleia: Olívia Fernandes Malheiro da Rocha 

Vogal da Assembleia: Óscar Coelho Rodrigues 

Vogal da Assembleia: Armindo de Sousa Amorim 

Vogal da Assembleia: Mariana Marli Matos Martins 

Vogal da Assembleia: Manuel Amadeu Barros da Costa 
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Residencial / Restaurante 

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis:  

933234217/918361909  
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 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Café / Snack Bar  
GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara -  P.  Lima  

258751036  
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CABANA DA 
GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 
Topógrafo 

    Natalinho e Festa de Natal das crianças cancelados 
 

A Associação Desportiva e Cultural da Seara informa que dado o 

aumento de casos da pandemia optou por não realizar o jantar de 

Natal “Natalinho”. Como é um evento que reúne muitas famílias e o 

espaço é exíguo, a direção conscientemente optou pelo cancela-

mento do mesmo, tal como o cancelamento da Festa de Natal das 

Crianças. No entanto, a ADCSeara tem uma pequena lembrança 

para os filhos dos sócios e visitantes que passem pelo Polidespor-

tivo no dia 24 de Dezembro. No dia 25 de dezembro distribuire-

mos, tal como no ano anterior, algumas lembranças pelos meninos 

da freguesia que não puderam passar no polidesportivo. 

 A ADCSeara agradece a compreensão de todos, o apoio dado 

nestes tempos difíceis e a presença daqueles que nos brindam nos 

eventos que nos vão sendo possível realizar. 

 

 Oferta gratuita dos calendários da Associação  

A Direção informa que está a distribuir gratuitamente o calendário 

da Associação a todos os sócios como já vimos a oferecer todos 

os anos, basta para isso passar ao domingo, no polidesportivo. 

 

 Colabore com a Associação. Pague as cotas. 

Associação informa que desde o início do ano estão em cobrança 

as cotas em atraso, inclusive as refentes ao ano corrente. Os só-

cios deverão dirigir-se à associação, para fazer o devido pagamen-

to, facilitando assim esta tarefa. Contribuir para a sua associação é 

um dever que se comprometeu a cumprir quando se inscreveu 

como associado. A receita das cotas faz parte do orçamento e 

relatório de contas, aprovada anualmente em Assembleia Geral. É 

uma receita muito significativa para o desenvolvimento das ativida-

des da Associação. Colabore!  

 

 

Associação Desportiva e Cultural da Seara 

Passeio de Tratores e Motocultivadores 

Realizou-se pela primeira vez, no 

dia 24 Outubro de 2021, o Passeio 

de Tratores e Motocultivadores. A 

organização ficou muito satisfeita 

ao ver a adesão das aldeias vizi-

nhas que fizeram questão de tam-

bém elas participar no passeio. 

Contando com mais de 25 tratores 

o passeio realizou-se sem qualquer 

incidente pela estrada nacional até Ponte de Lima.  A animação 

continuou durante a restante tarde com o almoço e música 

Passeio de Motas e Carros Clássicos 

                                   Magusto 

O Passeio de Motas e Carros 

Clássicos realizou-se no dia 14 

de novembro. Sempre cientes 

das precauções a tomar, os 

amantes de carros clássicos e 

motas fizeram questão de partici-

par. Após a exposição e o pas-

seio, seguiu-se um almoço anima-

do e a meio da tarde concretizou-se o anual Magusto Gratuito com 

a presença dos participantes e da população em geral que passou 

pelo Polidesportivo. A animação continuou durante a restante tar-

de com música do Duo Lethes (Gaspar Lima e Luís Grilo) 

 

“
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Caros Searenses / compartes desta Comunidade 
  

A Comunidade Local do Baldio da Seara  é o conjunto de todos os 
compartes, organizados de forma a gerir o seu logradouro comum, 
que mais não é, na nossa freguesia, do que o terreno de montanha 
que desde há séculos pertence a todos nós, searenses. 
Cabe ao Conselho Diretivo apresentar o seu plano de atividades 
anual, e promover a sua execução de acordo com o deliberado em 
Assembleia de Compartes. 
Para 2020 planeámos levar a cabo uma ação de reflorestação 
para, de forma simbólica, envolver a comunidade da Seara numa 
tarefa que, não sendo obrigação de ninguém aproveita a todos. 
Não o pudemos fazer em 2020 por conta da pandemia, adiando 
esse projeto para o presente ano. 
Assim, na manhã do passado  20 de novembro, reunimos algumas 
dezenas de voluntários que, num ambiente de quase festa e espíri-
to de entreajuda , procederam à plantação de várias centenas de 
árvores, numa parcela de cerca de 2000 metros quadrados. 
Tratou-se da reflorestação de uma pequena área a meia encosta, 
com espécimes de pinheiro bravo, pinheiro manso, sobreiro, me- 
 

 
 

 
dronheiro e outras folhosas. 
Esperemos que todas vinguem e que no futuro possamos lá re-
gressar e desfrutar da sua sombra, contemplando o vale do Lima 
com a Seara aos pés. 
Expresso aqui palavras de agradecimento a todos os que se em-
penharam pessoalmente, tanto no terreno como nos bastidores. 
Agradeço à Junta de Freguesia por toda  colaboração prestada, 
nomeadamente a cedência da viatura  e das instalações da antiga 
Escola Primária, bem como da aquisição de algumas árvores e do 
almoço. 
Agradeço também à Associação Desportiva e Cultural da Seara e 
à Sementes Anónimas - Associação Recreativa, que, de forma 
igual  se fizeram representar e apoiaram na aquisição de plantas. 
Um especial louvor às crianças e adolescentes que marcaram 
presença nesta iniciativa, por demonstrarem com o seu gesto que 
a manutenção e preservação da floresta se faz, também, com suor. 

 
Votos de um Santo  Natal e Bom Ano  de 2022 

O Presidente do Conselho Diretivo 

António Santos 

Associação Sementes Anónimas  
Marchas da Seara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chegamos ao fim de mais um ano, um ano que esperávamos 

alegremente  que chegasse, esperançosos que as notícias fossem 
melhores, e que talvez já pudéssemos sair  e levar a todos um pou-
co de alegria, cor e felicidade com o que melhor sabemos fazer, a 
nossa Marcha…  mas, mais uma vez, desde que a pandemia che-
gou, vimo-nos privados da nossa liberdade, e de fazer aquilo que 
mais gostamos.  

Infelizmente, derivado às medidas/consequências da pandemia, 
a nossa Marcha mais uma vez não saiu à rua, mas enquanto Asso-
ciação continuamos a trabalhar, realizámos algumas Assembleias 
Gerais, realizámos algumas feirinhas para angariação de fundos, 
como forma de alegrar um pouco os dias, mantermos a tradição,  

 
de celebrar a nossa Marcha, a Festa de São Pedro e restantes 
festas populares. No início do mês de junho, decorámos a fachada 
da nossa sede e convidámos toda a população para o içar de ban-
deira, respeitando devidamente as medidas impostas pela DGS. 
Entretanto, também continuámos e vamos continuar com a angari-
ação de Sócios, e com a venda de calendários. Relembramos que 
o pagamento da quota de sócio iniciou no mês de dezembro. 

Continuamos presentes, ativos e unidos, não queremos, nem 
vamos deixar cair no esquecimento as nossas tradições, que são 
tão nossas, e principalmente o que mais nos move, o amor à Mar-
cha, à freguesia e a todos os Searenses. Acreditamos que no pró-
ximo ano voltaremos em força, que a nossa Marcha vai sair à rua, 
e que todos juntos possamos fazer a festa e voltar a conviver ale-
gremente.  

E, desta forma, a Sementes Anónimas Associação Recreativa 
(Marchas Populares da Seara), agradece a todos os que durante 
este ano nos ajudaram, a todos os que quiseram e estiveram pre-
sentes  nas atividades que fomos fazendo, e a todos aqueles que 
nos apoiam seja no que for. Muito obrigada a todos, e aproveita-
mos também para desejar aos sócios em particular e a todos os 
Searenses em geral, umas Boas Festas, e um Bom ano de 2022, 
com votos de muita saúde e sucesso para todos. 

        

     A Associação Sementes Anónimas  

Comunidade Local do Baldio da Seara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNAL DA SEARA Página 8 

 

 

        Menino Jesus 
 

 

                                   Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

 

 

           Natal 

 

 

Prestes a chegar esta grande festividade do Natal, mas 

infelizmente mais um ano, ainda, com várias 

condicionantes e onde não é possível juntar todos os 

familiares como era o nosso desejo. 

Temos de manter todos os cuidados emanados pelas 

autoridades responsáveis pois o vírus continua por aí, 

silencioso. Portanto todo o cuidado é pouco e convém não 

esquecer que é preciso resguardar todos. 

No entanto, na medida do possível, lembrando-nos que o 

acontecimento do nascimento do menino Jesus, não 

pertence ao passado, nunca cessa de se atualizar, é 

sempre novo, porque a cada ano renasce. 

No Natal tudo é lindo, o presépio, os pinheiros, as 

iluminações nas ruas das vilas, cidades e até freguesias. 

Tudo nos faz lembrar esta quadra festiva. 

A música natalícia, o rosto das pessoas que tem fé e 

acreditam. As crianças que aguardam com tanta ansiedade 

esse dia para verificarem as prendas que foram oferecidas 

e o menu que neste dia se fez questão de melhorar, 

recordar aqueles que já não estão sentados à mesa, mas 

que nunca serão esquecidos. 

Tudo isto é bom e salutar mas não devemos esquecer a 

parte espiritual e pedir que no próximo ano seja melhor, 

que este vírus seja banido ou pelo menos minimizado e que 

todos estejamos de perfeita saúde. 

Desejo de um Santo Natal e um Próspero Ano Novo para 

todos os Searenses e leitores deste jornal. 

 

O conterrâneo e amigo 

Leonardo 

 

 

 

 

 

 

 

  Leonardo Gonçalves 

Um dia um menino nasceu 

Sua mãe era Maria e seu pai era José 

E por graça o seu nome 

Chamado por Jesus de Nazaré 

  

São José tão corajoso 

Sua profissão era carpinteiro 

Amou tanto aquele Menino 

Que veio salvar o mundo inteiro 

Ele era a coisa mais linda 

Ali tão pequenino 

Deitadinho numa manjedoura 

Era o nosso Deus Menino 

  

 

Este Menino nasceu um dia 

Cheio de amor para dar 

Por isso nós te agradecemos 

O teu aniversário queremos festejar 

  

No meio daquelas palhinhas 

Aonde dormiam os animais 

Enrolado nos trapinhos 

Bem juntinho de seus pais 

  

Com os seus bracinhos abertos 

Parece-nos querer abraçar 

Com o olhar encantador de criança 

São duas estrelinhas a brilhar 

Aquele Menino tão pobrezinho 

Poderia nascer num berço de ouro 

Pois ele é tão poderoso 

Para o mundo foi um tesouro 

  

Assim Tu quiseste nascer 

Com tanta simplicidade 

Meu rico Deus Menino 

Para salvar a humanidade 

  

Nasceu neste mundo tão ingrato 

O filho de Deus humanizado 

Juntinho daqueles animais 

Que por eles foi acarinhado 

  

Essa imagem tão perfeita 

De uma beleza sem igual 

Aquela que nós todos adoramos 

Na linda noite de Natal 

Tu vieste, ó Deus menino 

Para alegrar os mortais 

E nós todos te dizemos 

Bendito Jesus sejais! 

  

 

Rodeado daqueles animais 

Bem juntinho de seus pais 

Assim tu quiseste nascer 

Bendito Jesus sejais! 

Nasceste da Virgem Maria 

Seu pai adotivo São José 

Por isso nesta quadra de Natal 

Todos te queremos beijar o pé 

  

Ó se viesses Jesus Menino 

À terra nascer de novo 

Ela está toda virado do avesso 

Poderias ajudar este povo 

Sua mãe, pessoa simples 

Mas tão cheia de bondade 

Quis Deus que dela nascesse 

O Rei da humanidade 

  

Há dois mil e vinte e um anos 

Que quiseste descer do céu 

Agora intercede por nós a Deus 

Que está lá em cima no céu 

Jorge Martins - Eletricista 
 

    Reparação de avarias gerais 

    CCTV 

    Automatismos 
    Contacte : 933048569 

        Rua da Paradela da Seara nº 947 


