Programa

Dia 16 de agosto (4ª feira)

Este ano a organização da Semana da Seara e a Junta de Freguesia estabeleceram
uma parceria com a Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana (AAPEL) com
o intuito de angariar fundos para esta Instituição. Contamos com a ajuda de todos!

22h – Projeção do vídeo: (ao ar livre) (Escola Primária)
“ADCSeara e Marchas Populares da Seara – Uma retrospetiva“
Imagens das atividades da ADCSeara, desde 1989 e Marchas Populares, desde 2008

Dia 17 de agosto (5ª feira)
Dia 11 de agosto (6ª feira)
19h – Hastear da Bandeira (Junta de Freguesia de Seara)
21h – Mega Aula Solidária de Zumba Fitness e Kids ao ar livre, aberto à comunidade.
(Escola Primária)

Dia 12 de agosto (sábado)
8h – Descida em Kayak do Rio Lima (Ponte da Barca/Gemieira)
O valor da atividade é de 18€ por participante, e inclui: descida e piquenique junto ao
rio, transporte para o local da partida e seguro.
Inscrições até dia 6 de agosto.
Nota: Piquenique para acompanhantes (5€)
O limite mínimo de idades é de 10 anos e os menores devem ser acompanhados pelos
pais ou um responsável pelos mesmos. A saída da Seara (E. Primária) será às 8h.
As inscrições devem ser feitas junto dos elementos da organização da Semana da Seara,
na sede da Junta de Freguesia ou pelo telemóvel: 966519385 (Paulo Mimoso).

12.30h – Piquenique nas margens do Rio Lima (Gemieira)
19h – Abertura das Tasquinhas de comes e bebes (Escola Primária)
21h – II Concurso de Karaoke com júri, votações e prémios para várias categorias.
Atividade aberta a toda a comunidade. Inscrições na hora. (Gratuito)
Prémios para: melhor individual, infantil e grupo (Escola Primária)

Dia 13 de agosto (domingo)
10h – Receção aos Emigrantes
(Salão Nobre da Junta de Freguesia)
Será servido um Porto de Honra
11h – Inauguração da Exposição Fotográfica “Memórias de uma aldeia” (E. Primária)
Nota: Todas as fotos da exposição foram cedidas pelos searenses

Dia 14 de agosto (2ª feira)
20h – Peregrinação Coletiva à Senhora da Aparecida

20h – Celebração da Eucaristia em dia do Padroeiro S. Mamede (Igreja Paroquial)
21h – Palestra: “À conversa com o Padre Paulo Gomes” (E. Primária)
Debate sobre o papel da Igreja na sociedade do séc. XXI

Dia 18 de agosto (6ª feira)
20.30h – Caminhada Noturna Temática “O Tesouro da Donzela da Torre”
Percurso pela Freguesia acompanhando a teatralização da lenda.
Imperdível! (Saída: Escola Primária)
Nota: Dificuldade baixa e com muitas surpresas! Não precisa de inscrições.
22.30h – I Acampamento Infanto-Juvenil dos 6 aos 17 anos
(Escola Primária)
Oportunidade para acampar durante uma noite num acampamento preparado pelos
Escuteiros da Correlhã-CNE Agrupamento 1379
Nota: Os adultos que queiram acampar devem trazer as suas tendas.

Dia 19 de agosto (sábado)
9h - Manhã Infanto-Juvenil (Escola Primária)
Nota: Não precisa de inscrições / Levar chapéu
9h – Atividades Escutistas
9h – Oficina criativa para crianças
10h- Sinalização dos caminhos de Santiago pelas crianças.
12h – Almoço para os participantes
16h – Jogo Solidário de Futebol Solteiros ≠ Casados entre searenses.
Aberto à comunidade
(Campo Municipal da Correlhã)

18.30h – Arraial Minhoto (Escola Primária)
(Saída da Escola Primária)

Dia 15 de agosto (3ª feira)
20h – Jogo Noturno (Escola Primária) para avós, pais, filhos e netos. (Gratuito)
Nota: Obrigatório um colete refletor e uma lanterna por equipa. As equipas
deverão ter, no mínimo, 1 adulto. Inscrições na hora.
Organizado pelos Escuteiros da Correlhã-CNE Agrupamento 1379

18.30h – Abertura das Tasquinhas de comes e bebes
20.30h – Entrada do Grupo de Bombos da Seara
21h – Atuação das
Marchas Populares da Seara e Marchas de Riba Lima (Lanheses)
22.30h – Música Popular

Dia 20 de agosto (domingo)
9.30h – Romagem ao Cemitério Paroquial para deposição de coroa de flores em
homenagem a todos os searenses falecidos.
10h – Cerimónia Solene de Homenagem às Coletividades Searenses
(Salão Nobre da Junta de Freguesia de Seara)
Cerimónia aberta à comunidade e que pretende homenagear todos os searenses
que estiveram ou estão envolvidos nas coletividades searenses:

Associação Desportiva e Cultural da Seara
Comissão de Festas de S.Pedro
Marchas Populares da Seara
A Junta de Freguesia endereça um convite a todos os que fizeram parte destas
coletividades para que estejam presentes nesta cerimónia.
11.00h – Visita à Exposição Fotográfica “Memórias de uma aldeia” (Escola Primária)

Convite
Semana da Seara
(11 a 21 agosto de 2017)

“Memórias de uma aldeia”

12.30h – Almoço comemorativo do Dia da Seara, (Polidesportivo Edgar Flores)
O lucro obtido reverte para as obras do adro da Igreja Paroquial
Nota: O almoço (Feijoada à Portuguesa) terá os seguintes valores: gratuito até
aos 10 anos, 5€ dos 11 aos 15 e 10€ para os restantes participantes. As inscrições
(limitadas) devem ser feitas até ao dia 15 de agosto, na Sede da Junta de
Freguesia.
15h – Jogos Tradicionais
(Angariação de fundos para a Comissão de Festas do S.Pedro)
16h – Animação Musical
17h – Sardinhada em colaboração com a ADCSeara

Dia 21 de agosto (2ª feira)
20.30h – II Torneio Searense de Matraquilhos
(Escola Primária)
O torneio divide-se em dois escalões:
Seniores (Masculino/Feminino e Mistos) a partir dos 13 anos
Infantis (Masculino/Feminino e Mistos) até aos 12 anos
Nota: Inscrições gratuitas até às 20h.
22.30h – Festa de Encerramento da Semana da Seara/2017
As verbas arrecadadas durante a Semana da Seara com o bar terão como finalidade
custear a elaboração de um livro sobre a história da Seara (Monografia).
Nota: O Logotipo e Mascote da Semana da Seara são da autoria de José Alberto
Fernandes e Henrique Cunha.

Catequistas da Seara
Foto cedida por: Rosa Torres

Organização

Junta de Freguesia da Seara
Colaboração:
ADCSeara / Marchas Populares de S. Pedro/ Seara Jovem /Jornal da Seara
Escola de Música da Seara / Comissão de Festas de S. Pedro
Comunidade Paroquial / Catequese / Grupo Coral /Bombos da Seara
Centro Estudos da Seara/ Clube Náutico Ponte de Lima
Escuteiros da Correlhã-CNE Agrupamento 1379/A.D.C. Correlhã

Apoios:
A Comissão organizadora da Semana da Seara e Junta de Freguesia de Seara

Câmara Municipal de Ponte de Lima / ROL / Jornal Alto Minho

