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   Editorial 
 

 

 

“No ano de 2017, fez-se história com o Voluntariado” 
 

 
Caros amigos e amigas searenses, 
 

No passado dia 8 de dezembro, de 2017, fez um ano que a 

Freguesia da Seara assistiu e participou na inauguração das 

obras de beneficiação e ampliação da Capela de Nª Sra. da 

Conceição. Este dia fica na história da Freguesia da Seara porque 

marcou o arranque para a angariação de fundos para as obras de 

beneficiação do adro da Igreja Paroquial. Foi realizado nesse dia 

um almoço e a venda de rifas em colaboração com o Sr. Padre 

Paulo Gomes, que permitiu, passados cinco meses desse almoço, 

isto é, em maio deste ano e através do voluntariado ter-se 

realizado uma obra que há mais de uma década podia estar feita. 

Em menos de um ano tudo se alterou. 

Muitos pensavam que não era possível, mas, quando todos dão 

as mãos, a obra aparece, e esta está à vista de todos. 

Parabéns a todos os voluntários que despenderam do seu tempo 

para trabalhar de forma gratuita em vários dias. Acrescento que 

todos estes homens e mulheres, num futuro próximo, serão alvo 

de reconhecimento por parte da Junta de Freguesia. 

Para além disso, a iluminação de Natal que se centrava somente 

no Largo do Pinheiro Manso e no Edifício da Sede da Junta, 

estendeu-se também, este ano, para a Capela Nª Sra do Desterro 

e Igreja Paroquial dando assim um maior colorido nesta quadra 

natalícia aos locais identitários da nossa freguesia. 

Por fim, quero agradecer em nome de toda a equipa, o voto de 

confiança que recebemos nas últimas eleições autárquicas, do 

passado dia 1 de outubro, porque fomos reeleitos com o maior 

número de votos expressos numa única lista na Seara desde 

sempre. Este resultado traz-nos maior responsabilidade na 

continuação do desenvolvimento da freguesia,  do qual daremos 

conhecimento no Jornal da Seara e nas Assembleias de 

Freguesia. Aproveito para felicitar as duas irmãs nonagenárias, 

Maria  Torres e Rosa Torres, que fizeram questão de exercer o 

seu direito de voto, o que constitui um exemplo para todos. 

Continuamos a contar com todos! 

Em meu nome pessoal, do Secretário e do Tesoureiro da Junta 

de Freguesia da Seara, respetivamente, Paulo Mimoso e 

Fernando Cunha, votos de um Feliz Natal e um Próspero Ano 

Novo de 2018 repleto de saúde para todas as famílias da 

Seara. 

Filipe Lima 

   Presidente da Junta Freguesia da Seara 
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CORRELHÃ 

BLOCO 

INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Telm. 964782695   

Tomada de Posse da Assembleia de Freguesia da Seara 
Quadriénio 2017/2021 

 

No passado dia 15 de outubro de 2017, tomaram posse, no Salão Nobre da Junta de freguesia de Seara, os membros elei-
tos para a Assembleia de Freguesia resultantes da votação que os eleitores searenses expressaram nas eleições autárquicas 

do dia 1 de outubro de 2017. A lista única concorrente às Eleições Autárquicas na freguesia da Seara obteve 391 votos (87%). 

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. 

De seguida, e após votação, foram investidos das suas funções, os seguintes eleitores searenses, para os seguintes car-

gos: 

O Presidente da Junta: Jorge Filipe Martins Lima 

O Secretário da Junta: Paulo Jorge de Matos Mimoso 

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 

O 2º Secretário da Assembleia: Bruno Filipe Gomes Ximenes Antunes 

Vogal da Assembleia: Óscar Coelho Rodrigues 

Vogal da Assembleia: Armindo de Sousa Amorim 

Vogal da Assembleia: Olívia Fernandes Malheiro da Rocha 

Vogal da Assembleia: Fernando Jorge Fernandes Malheiro 
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA 

Contactos  

da Junta Freguesia: 
Email – junta@freguesiadaseara.com   

Telefone – 258944176 

Facebook.com // freguesiadaseara 

Presidente da Junta – Filipe Lima – 965108037 

Secretário da Junta – Paulo Mimoso – 966519385 

Tesoureiro da Junta – Fernando Cunha – 966807505 

Horário de atendimento à população  

na Junta Freguesia:  

Quartas-Feiras, das 20h às 21h 

Domingos, das 9h às 12h 

Alteração ao Regulamento de Taxas 

(Redução das taxas de registo de canídeos) 

  As alterações feitas ao Regulamento foram as seguinte:  

Capitulo III 

CANÍDEOS E GATÍDEOS 

Registos cães                          (2,50€)    passa a 1€  

Renovação do registo de cães (6,00€)    passa a 3€ 

 

Relatório Final de Contas das obras executadas 
 no adro da Igreja Paroquial 

(Iniciativa da Junta de Freguesia da Seara,  
Comunidade Paroquial e Coro Paroquial) 

 

Esta iniciativa, que começou no dia 8 de dezembro de 2017, com o 
almoço de angariação de fundos, terminou, no passado mês de 
novembro, com a conclusão das obras no adro da Igreja Paroquial. 
Passado um ano, realizou-se um desejo que se arrastava há décadas 
e que foi, finalmente, efetivado com a colaboração da comunidade 
searense e de outras pessoas que se quiseram associar a esta 
iniciativa. Obrigado a todos! 

 

 Receitas 

 
Almoço:  (175 adultos a 10€)                                       1.750€ 
               (11 crianças a 5€)                                              55€ 
Rifas:      (2800 rifas a 1€)                                            2.800€ 
Donativos:                                                                       285€ 
 
          Total das receitas:           4.890€ 
 

 
Despesas 

(diversos)                                                                   187,18€ 
(areia, tuvenan)                                                          552,69€ 
(tubos de caleiras e restaurar caleiras)                        61,51€ 
(granito)                                                                   2.757,32€ 
(cimento, ferro, telhas)                                               8173,4€ 
(granito para forrar muros de betão)                          209,10€ 
 
         Total da despesa         4.780,45€ 
 
                        Saldo (entregue ao Padre Paulo)     109,55  € 
              
               Fernando Cunha 

 

Polo de Formação da Seara 
 
 

Tal como foi noticiado no Jornal Alto Minho, na sua edição do 

passado dia 13 de dezembro de 2017, terminaram mais dois cursos 

de formação na Junta de Freguesia da Seara. Os formandos, 

oriundos da freguesia da Seara e de freguesias vizinhas, obtiveram 

formação financiada no Curso de Primeiros Socorros, ministrado pela 

Enfermeira Sofia Vieira, e no Curso de Agricultura Biológica, 

ministrado pela Engenheira Sara Simões. 

Assim, desde o ano 2014, que todos os anos existem dois cursos 

disponíveis inseridos no Pólo de Formação da Seara, que tem como 

objetivo capacitar e dotar os empregados e desempregados de 

melhores ferramentas para a sua vida pessoal e profissional. 

Aproveitamos para informar que estão abertas inscrições para um 

Curso de Artesanato a realizar na nossa freguesia e que terá a 

duração de 200h e os formandos terão direito ao certificado de 

formação e a receber o respetivo valor da bolsa de formação . 

 
  “Foi com uma enorme satisfação que aceitei o convite efetuado pelo 

Presidente da Junta, o Filipe, para ministrar a formação com o tema: 

os primeiros socorros. Todos sabemos que a grande maioria dos 

acidentes podem ser evitados, porém, quando eles ocorrem, alguns 

conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar 

complicações futuras a até mesmo salvar vidas. Estes foram os 

aspetos principais que tive em consideração ao longo da formação, e 

espero ter contribuído de forma positiva com alguns dos meus 

saberes sobre esta temática. Para além disto, tenho desde já 

agradecer esta oportunidade, porque foi muito enriquecedora, foi 

uma troca muito interessante de experiências. Conheci pessoas 

extraordinárias, e apesar de muitas vezes estarem cansadas do seu 

dia laboral, compareceram sempre com um sorriso, dia após dia. A 

todos os habitantes da Seara, apenas quero apelar para participarem 

nestas ações de formação porque, para além do crescimento 

pessoal e do convívio, temos que reconhecer o esforço de quem as 

faz chegar à Seara, visto que é uma das poucas freguesias do 

concelho a ter formações financiadas. Como nota final, e já tendo 

ultrapassado as linhas que me foram solicitadas, não posso deixar 

de agradecer publicamente a surpresa final que todos os formandos 

nos presentearam, o meu muito obrigada!”                         

      Sofia Vieira   

Telm. 965744075   

mailto:junta@freguesiadaseara.com
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Residencial / Restaurante 

 
 
 
 

Iluminação de Natal 
 
 

Pelo 2º ano consecutivo, contamos com a ajuda dos alunos da Escola Secundária de Ponte de Lima, Curso de Instalações Elétricas, 
coordenados pelo professor, Eng.º Acácio Cerqueira, que, a título gratuito, projetaram e executaram a magnífica iluminação de Natal que 

todos podemos apreciar nesta quadra natalícia. Este ano, em colaboração com a Comunidade Paroquial, foi possível, ainda, ilum inar a Igreja 
Paroquial e a Capela de Nossa Senhora do Desterro. 

                 

 

V Ciclo Reuniões com os Searenses  

(janeiro 2018) 

 A Junta de Freguesia irá realizar pelo 5º ano consecutivo no Salão 
Nobre do Edifício da Sede da Junta o V Ciclo de Reuniões denomi-
nado “O futuro da Seara no séc. XXI”. Agradece-se a presença 
dos searenses com o objetivo apresentar e discutir os desafios e 
projetos futuros para a população da Seara em várias áreas. 

 

7 janeiro de 2018, às 10h – ASSOCIATIVISMO – reunião com os 
dirigentes das diversas associações/coletividades da Freguesia. 

14 janeiro de 2018, às 10h – EDUCAÇÃO - reunião com pais e 
filhos que frequentam o 1º ciclo, 2º e 3º ciclo, ensino secundário e 
ensino superior. 

21 janeiro de 2018, às 10h – EMPRESÁRIOS – reunião com todos 
os empresários que tenham estabelecimento comercial na freguesia 
ou fora da freguesia.  

28 janeiro de 2018, às 10h – AUTARCAS – reunião com antigos 
autarcas da freguesia. 
 

  V Encontro do Cantar de Reis (28 janeiro 2018)  

   A Junta de Freguesia da Seara e o Grupo Coral da Freguesia da 
Seara informa que no próximo dia 28 de Janeiro de 2018, domingo 
pelas 12h, no Centro Cívico (antiga Escola Primária da Seara) reali-
zar-se-á um almoço de angariação de fundos para as obras da 
igreja paroquial seguido do cantar de Reis da Freguesia da Seara. 
Aparece é um encontro para todos os searenses manterem vivas as 
suas tradições.  

  Preenchimento Gratuito do IRS  (14 e 21 abril) 

A Junta de Freguesia informa que no próximo ano 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 Freguesia numa das seguintes datas: 

  14 e 21 abril – das 9h às 12.30h  

Dia do Voluntariado na Seara  (19 de maio 2018) 

   No próximo ano o Dia do Voluntariado decorrerá no dia 19 de maio 
de 2018. 

   Mais informações na próxima edição do Jornal da Seara. 

Passeio da Freguesia da Seara  (14 Julho de  2018)  

   Está agendado o passeio da freguesia da Seara para o ano de 
2018, que se realizará para toda a população da freguesia. 

  Marque na sua agenda, o passeio será no dia 14 de Julho de 2018.  

  Mais informações na próxima edição do Jornal da Seara.  

V Semana da Seara  (11 a 19 agosto 2018)  

Peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro 

    Mais uma vez se fez notar a 
solidariedade dos searenses. 

  No passado dia 1 de Novembro, 
realizou-se o peditório para a luta 
contra o cancro. 

Obrigado ao Luís Martins e à 
Beatriz Martins pela sua 
disponibil idade e pelo seu 
exemplo.    

Plano de Atividades 2018 
 

Foi aprovada na última Assembleia de Freguesia, do dia 17 de 
dezembro, o seguinte Plano de Atividades e Orçamento para o ano 
2018 

APOIO SOCIAL, DESPORTO, RECREIO, LAZER E CULTURA  
 

Apoio às crianças da escola, continuando a assegurar o transporte 
escolar gratuito para os alunos do jardim de infância e 1º ciclo; 

Continuação da oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º 
ciclo; 

Continuação do pagamento da praia às crianças do infantário; 

Continuar a realizar o preenchimento gratuito do IRS dos searenses; 

Continuação da isenção da taxa de manutenção e conservação do 
cemitério; 

Realização do V Passeio da freguesia da Seara; 

Apoio a ADCSeara para a requalificação e beneficiação do Edifício 
–Sede; 

Apoio às coletividades da freguesia na realização dos seus eventos; 

Criação do Espaço – “Memórias da Seara”; 

Dinamização do Jornal da Seara, Centro de Estudos da Seara, site 
da freguesia e facebook; 

Continuar a realizar sessões formativas para a população searense 
integradas no Pólo de Formação da Seara; 

Implementação da 2ª fase da Seara Digital; 
 

REDE VIÁRIA/OBRAS E INFRESTRUTURAS 
 

Criação do Parque de Lazer do Pinheiro Manso (Centro Cívico); 

Construção dos passeios nas Estradas Nacionais 203 e 204; 

Beneficiação do Edifício da Sede da Junta de Freguesia 
(substituição das janelas e portadas). 
                      

             A Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

         Natália Mansuído 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
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CABANA DA 

GIESTA  
Seara 

José Maria Araújo 

Topógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO DA FACHA  Deseja um Bom Natal para todos!!!  

Gonçalo, Miranda e Pedro Guilherme Rocha 

Francisca Sousa 

Sara Alves 

Renato Cruz Carolina Santos  

David Ximenes 

Ricardo Martins 

Guilherme Franco 

Diana 

Miguel Alves 

Lucas Rodrigues 

Letícia Sousa 
Guilherme  Carolina Varajão 

Alexandra Cerqueira 

Maria Barreiros 
João Pedro 

Inês Margarida 

Mafalda Lima 

Francisco Lima 

Lígia Gomes 

Rosário Carvalho 

Tiago Pinto 

Leonardo Amorim  

Bruna Martins 
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Restaurante 

Cedro 

Seara 
  Martins da Costa e Costa Construções Lda 

Loja da 

Teresinha 

Ponte de 

Lima 

 Comissão de Festas do S. Pedro 

 
 
 
 
 

Comissão de Festas do S. Pedro/ 2018: 
 

Paulo Rio, Manuel Caldas, Daniel Barbosa e José Costa  
Desejam aos searenses  

Um Santo Natal e um Próspero Ano Novo 2018                 

 

 

 

 
 

 

 

   Limpeza dos caminhos públicos 
 

 (Acordo de colaboração com a Comissão de Festas do S. Pedro) 
 

 No passado mês de novembro, a Junta de Freguesia da Seara e a 
Comissão de Festas de S. Pedro/2018 assinaram um protocolo de 
colaboração que permitirá a limpeza dos caminhos públicos da 
freguesia.  

 Conselho Diretivo do Baldio da Seara 

               (Assembleia de Compartes)  
 

Realizou-se no passado dia 17 de dezembro de 2017, na sede 

de Junta de Freguesia de Seara, a Assembleia de Compartes 

do Baldio da Seara, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1- Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior; 

2- Intervenção do Presidente do Conselho Diretivo do 

Baldio da Seara; 

3- Apresentação, discussão e aprovação da relação de 

Compartes do Baldio da Seara; 

4- Discussão e Votação do Regulamento de Uso e Fruição 

do Baldio; 

5- Discussão e Votação do Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano 2018; 

6- Período de intervenção dos compartes. 

 

O senhor Presidente do Conselho do Baldio da Seara, António 

Santos, informou os compartes presentes das seguintes 

iniciativas, já realizadas pelo respetivo Conselho Diretivo: 

- Já foi feita a inscrição do Baldio da Seara no Registo Nacional 

de Pessoas coletivas a que se seguiu a necessária abertura de 

atividade no Serviço de Finanças de Ponte de Lima; 

-Foi aberta conta bancária na instituição Caixa de Crédito 

Agrícola de Ponte de Lima, com os fundos transferidos pela 

Junta de Freguesia da Seara no valor de 480€ que tinha em 

sua posse resultantes da venda de pinheiros dos referidos 

baldios da Seara pelo ICNF; 

- Foi requerido ao Conselho de Administração da Caixa de 

Crédito Agrícola do Alto Minho a isenção de pagamento de 

comissões de manutenção da conta. O pedido foi diferido; 

-Referiu, ainda, que foi criado um carimbo com o logotipo do 

Baldio da Seara que será, utilizado para autenticar e validar 

toda a documentação da instituição; 

- Foi formalizada a adesão do Baldio da Seara à ZIF do Monte 

da Nó, junto da Associação Florestal do Lima; 

- Foi criado uma conta de E-Mail (baldiosdaseara@gmail.com)  

e de Facebook com o intuito de estabelecer um mais fácil 

contacto entre a direção do Baldio da Seara e os compartes; 

- Foi dada a conhecer aos presentes uma nova Lei de Baldio, 

Lei nº 75/2017 de 17 de agosto. Referiu que esta traz 

alterações significativas relativamente à Lei anterior, 

nomeadamente, algumas obrigações, como sejam, a criação de 

uma relação de compartes e a sua inserção na plataforma a ser 

criada pelo governo.  

- Referiu, ainda, que a Direção já desenvolveu trabalhos de 

levantamento de limites do Baldio e que ainda existem dúvidas 

em relação aos mesmos, devido à dificuldade em localizar os 

marcos delimitativos e os confrontantes com o baldio da Seara. 

Deu garantias que o trabalho terá continuidade com o apoio de 

técnicos do ICNF; 

Os pontos 1, 3, 4 e 5 foram aprovados por unanimidade 

pelos compartes presentes 

                               A Mesa da Assembleia de Compartes 

                                

  Pai Natal                                  

                                         Carmelinda de Puga Guerra Mansuído 

Aquele homem tão engraçado 

Com as barbas todas branquinhas 

Carregando um saco nas costas 

Todo cheio de prendinhas 

  

Andam todas tão contentes 

Mais o lindo Pai Natal 

Por deixar as crianças felizes 

Na noite mágica de Natal 

Nesta noite linda de Natal 

Pelas crianças ele é amado 

Caminhando no seu belo trenó 

Mas que homem maravilhado 
 

Lá anda ele todo galante 

Vestido de branco e encarnado 

Vindo lá da sua Lapónia 

Trazendo o presentinho encantado 

Voando sobre o azul do céu 

Com as suas reninhas ao pé 

Colocando as belas prendas 

Debaixo da chaminé 

  

Nesta noite tão maravilhosa 

De grande majestosa e luz 

Pois é por Deus abençoada 

Que nasceu o seu filho Jesus 

Aquele homem de barbas brancas 

Ele é muito especial 

E é amigo de toda a gente 

Pois ele é o lindo Pai Natal 

  

Obrigada Pai Natal 

Todas as crianças te agradecem 

Por esta noite de amor e ternura 

Que até as renas te obedecem 

Passa o tempo a trabalhar 

Na noite da consoada 

Para pôr toda a gente feliz 

Nesta noite tão abençoada 

  

Tu corres o mundo inteiro 

Mais as tuas lindas renas 

Com o trenó tão carregado 

Todo cheio de prendas 

Andando de casa em casa 

Toda a noite numa canseira 

Com as renas todas sorridentes 

Que mais parece uma brincadeira 

Toda a gente gosta de ti 

Ó meu lindo Pai Natal 

Com essa voz suave e meiga 

Ho ho ho! da noite de Natal. 
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          Marchas Populares da Seara 

   Temos o prazer de convidá-lo a si e a toda a 
população para participar nas Marchas Populares da 
Seara, Ponte de Lima. As inscrições estão abertas a 

partir de janeiro de 2018  

    Telemóvel:963 744 386 / 963 691 419 / 933 234 217 
    E-mail: marchasseara2015@hotmail.com 
Facebook: Marchas Populares da Seara  (Página oficial)  

 

  Informamos que já temos à venda calendários para o 
ano 2018 e rifas para o cabaz de Natal 

  A comissão de Marchas da Seara deseja a todas as 
coletividades, comércios e todos aqueles que nos 
ajudaram na realização das marchas, o nosso muito 
obrigado. 

  As Marchas Populares desejam a todos os searenses,  

Um Santo Natal e um Próspero Ano Novo 2018                 

             A Comissão das Marchas Populares da Seara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Desportiva e Cultural da Seara 

 Magusto 

Felizmente ainda há quem acredite que 
preservar as tradições é importante. Com esse 
intuito, a Associação Desportiva e Cultural da Seara realizou, no dia 
12 de novembro, o tradicional Magusto de S. Martinho. Fizemos uma 
caminhada até à capela de Nossa Senhora das Neves -Correlhã. 
Segundo o presidente Bruno Ximenes “apesar não haver muitas 

castanhas elas como sempre chegaram 
muito boas e como sempre regadas com 
bom vinho que não faltou”. “O mais 
importante”, sita o presidente, “ é que as 
gerações futuras tenham contacto com as 
tradições e que não deixem cair no 
esquecimento estas pequenas ações que 
reúnem as pessoas em torno de uma 
fogueira.” 

 

Natalinho 
A ADCSeara realizou, no passado sábado, dia 16 dezembro, o seu 

tradicional Jantar de Natal ”Natalinho”, que vai contando, como 
sempre, com famílias que aproveitam para se reunir antes do Natal. A 
época é propícia a grandes reuniões e este jantar não foi exceção. As 
batatas, os troços e o bacalhau abundantemente regado com o azeite 
caseiro não faltaram, complementado com os doces típicos do Natal, 
o bolo-rei, as rabanadas e o leite-creme que adoçaram a boca a 
todos os presentes. Para animar a noite, o jantar teve a animação do 
artista Noé, um velho amigo do presidente, que foi cantando músicas  
intemporais e do conhecimento dos presentes. Foi fantástico!   

 

  Festa de Natal das crianças 

A Festa de Natal das crianças foi animada com insufláveis, 
pinturas faciais, um lanche e a presença do Pai Natal que para todos 
trouxe chocolates que fizeram as delícias dos grandes e dos 
pequenos. 

Assembleias Gerais 

31 de dezembro 2017 

1. Aprovação do Orçamento e Plano de atividades para o ano 2018; 
2. Outros assuntos de interesse para a Associação; 

 

7 de janeiro de 2018 

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2017 
 2. Outros assuntos de interesse para a Associação; 
 

Concurso de fotografia “PhotoSeara” 

Ver cartaz ou consultar www.facebook.com/Adcseara Ponte de lima 

Quotas da ADCSeara  

Estão a pagamento as quotas do ano 2017. Oferecemos 
um  calendário do ano 2018 para quem pagar as suas cotas em 
atraso até dia 31de dezembro de 2017  

Reflexão de final de ano 
 

 Mais um ano finda. 
 

Quando paro e penso em todo o trabalho que fiz pela Associação, 
sinto-me orgulhoso, porque apesar de todas as controvérsias, 
mantive-me fiel a mim mesmo, lutei e trabalhei para melhorar a 
Associação e o polidesportivo. Podia ter desistido, ou acomodar-me 
como a maioria faz quando as dificuldades aparecem, mas não, lutei 
e sinto-me orgulhoso por saber que muitos não acreditaram ser 
possível e hoje com o resultado das obras e a nova vida que a 
Associação ganhou pude demonstrar aos mais descrentes que basta 
boa vontade para se chegar longe. Todo o lucro foi investido, bem ou 
mal. A ADCSeara tem um saldo suficiente para sua subsistência. 
Trabalhei com vontade e sem interesses acrescidos, pois acredito na 
comunidade e na necessidade de haver espaços disponíveis e 
acessíveis que proporcionem momentos de lazer e descontração a 
quem deles usufrui. Tenho de agradecer a quem esteve sempre do 
meu lado, sócios e não sócios, quem me ajudou quando 
precisei, quem me forneceu material sem pensar nos custos e 
dizer a todos os que pensam que me aproveitei da Associação que 
lamento por pensarem tão pequeno. Por vezes basta despender 5 
minutos do nosso tempo numa causa que valha a pena para mudar a 
vida de muita gente. Pensem nisso antes de julgar e condenar 
aqueles que tentam melhorar a nossa freguesia. Um bom ano para 
todos amigos e simpatizantes da ADCSeara e para todos os que 
se disponibilizam a ler o jornal.   

O Presidente da Direção da ADCSeara 

 Bruno Ximenes Antunes 
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  Carta para um Pai Natal 
 

Por esta altura, imagino que andes 

atarefado a lubrificar o trenó e a atrelar as 

renas prestes a deixar a gélida Lapónia. 

Espero que tenhas o cuidado de não 

esquecer os inúmeros pedidos que recebeste, 

principalmente, os dos mais pequenos que te 

têm como garantia da realização das suas preferências, qual 

delas a mais desejada, ao longo do ano. 

Calculo que a algumas responderás por mensagem ou email, 

mas, apesar dessas modernices, não esqueças que ainda há 

muitos a viver no limiar da pobreza e, ainda hoje, sonham com um 

pedaço de pão ou algo para se cobrir na mais triste e vergonhosa 

miséria provocada por outros a quem nada falta. E não me 

venhas com a velha historia das instituições que recolhem 

donativos e roupas para eles, que sabes tão bem quanto eu, 

como isso funciona, ou antes, como não funciona na sua maioria. 

Por isso, peço-te que descarregues por lá primeiro. Distribui-lhes 

as tuas melhores prendas, sobretudo aquilo que eles mais 

anseiam, um pouco de alegria Natalícia e de esperança num 

amanhã melhor. 

Ao passares por aqui não te espantes com as mudanças. 

Apesar disso, ainda há muito para fazer, e no mudar de 

mentalidades tu poderias ajudar bué, com certeza. Apesar da 

idade, terás sábios conselhos a dar. Pensei até numa palestra no 

fim da missa do galo. Estacionavas ali o trenó e, enquanto as 

renas descansavam, falavas ao pessoal sobre a tua visão de 

tantos natais. Marca na tua agenda, quem sabe não tens uma 

vaguinha?!... 

Pessoalmente não te preocupes comigo, já nada tenho a pedir-

te. No desenrolar da vida não fomos assim muito próximos, dois 

feitios um pouco «casmurros». Agora é tarde de mais, seria um 

desperdício.    

Se aceitares um conselho meu, poderias com certeza ser mais 

cuidadoso na maneira como distribuis os presentes. Continua a 

aumentar a disparidade entre os pobres e aqueles que mais têm. 

Bem sei que sempre foi assim, já quando eras só Nicolau, mas 

convenhamos que podias remediar um pouco isso. Garanto-te 

que poucos levariam a mal, no fim de contas são só uns 

presentitos e eles já têm tanto!... 

Espero que estejas prevenido e que o teu GPS te marque uma 

rota bem afastada de uns loucos que andam prá aí a brincar às 

ameaças de guerra. Se ninguém lhes trava as ideias, até a tua 

viagem está ameaçada. No regresso podias levá-los contigo 

atrelados ao trenó, sempre as renas descansavam um bocado. 

Convém que não fiques só pelos registos das chaminés. Nas 

ruínas de uma casa abandonada, num beco de uma rua, num 

banco de jardim, envolto num farrapo, protegido por um simples 

pedaço de cartão, dorme alguém que a vida marginalizou e que 

neste Natal poderias diminuir-lhe as dificuldades que atravessa. 

Com certeza que teria muito para te dizer, mas aceito que, há 

tantas centenas de anos sempre a dar no duro, as tuas lentes já 

não devem ajudar muito a tua vista 

cansada, por isso termino desejando-te 

uma ótima viagem, descansa bastante e 

vem com cuidado. Vemo-nos na noite de 

Natal. Ficarei cá fora a ver-te no teu trenó 

serpenteando por entre as chaminés 

soltando o inconfundível: Ho! Ho! Ho! 

Levarás de volta um sentido aceno a quem acompanha este 

Natal do outro lado da vida.                       Até lá! Aquele abraço!                                                                                                                                                                          

Móveis 
Martins 

de: Eduardo Martins 
Telemóveis: 

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

Tlm: 936175249 

  

Mamede Torres 

Café / Snack Bar 

GARRAFEIRA 

de: Maria Conceição Cruz Fernandes 

Seara- P. Lima 

258751036 

 

 Símbolos e Lendas do Natal 
No meu artigo do Jornal da Seara, edição de 

Dezembro de 2015, narrei curiosidades de Natal de 
vários autores desconhecidos. Dado que se avizinha 
novamente esta festividade, e em complemento 
desse, lembro os símbolos e lendas, que são sempre 
do agrado do leitor. 

                           A Árvore 

No Natal, o pinheiro e o abeto não faltam na maioria das casas. A tradição da 
árvore de Natal, segundo a “história” nasceu na Alemanha e foi adotada para 
substituir os sacrifícios do carvalho, oferecido ao Deus Pagão Odin, árvore 
que consideravam sagrada pela sua folha perene, que não seca mesmo na 
estação de inverno. Trata-se de uma árvore que dura muitos anos. O abeto 
também de folha perene, passou a ser a árvore escolhida pelos Cristãos, por 
a folha ter forma triangular, lembrando as três pessoas da Santíssima 
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Tanto uma árvore como a outra simbolizam a vida eterna e Deus. 

O Presépio 

A tradição do presépio, reporta-se ao tempo de S. Francisco, que depois de 
uma visita à Terra Santa, teve a iniciativa de reconstruir, ao vivo, numa gruta, 
o cenário do verdadeiro Natal e aí celebrou a missa da meia-noite, missa que 
ainda agora tem essa denominação e é celebrada em muitas localidades. 

O que nos deve ficar como síntese é  que o presépio propõe-nos uma 
mensagem de pobreza, partilha, bondade e fraternidade, se assim não 
procedermos não terá sentido a festa de Natal. 

Os Sapatinhos na Chaminé 

O sapatinho tem a sua “história” que também por tradição tem continuado até 
aos nossos dias. Refere a história que na noite de 24 de dezembro de 286 (da 
Era de Cristo) dois irmãos, Crispim e Crispiniano, fugiam de perseguições 
bárbaras e iam pedindo abrigo a toda a gente. Só uma pobre viúva, com um 
filho, lhes deu hospitalidade. Ambos os irmãos eram soqueiros, calçado que 
se usava naquele tempo. Um deles ao ver num canto da casa um par de 
socos velhos, fez um par novo e colocou-o à beira da lareira. Foram embora, 
sem contar o sucedido. De manhã, os socos, transbordavam de moedas de 
ouro. Ninguém sabe ao certo se é história verdadeira ou fictícia, no entanto, a 
partir daquele ano, todas as casas passaram a colocar, na noite de 24 de 
dezembro os socos à lareira. 

Hoje em dia, nomeadamente as crianças ainda colocam os sapatinhos junto 
à lareira, pois sabem que vão receber prendas. 

O Pai Natal 

Presume-se que a sua origem esteja relacionada com S. Nicolau, que se 
distinguiu pela prática da caridade, oferecendo avultadas ofertas aos mais 
carenciados. Mas trazia-o no anonimato, sem que os outros soubessem. Por 
isso, criou-se o costume de, pela noite, antes do amanhecer e às escondidas, 
se oferecerem presentes. 

O velho vestido de vermelho, com barbas brancas e longas e barriga 
acentuada, tem, igualmente, um passado. Nos anos 30, a coca-cola decidiu 
usar a figura do Pai Natal na sua publicidade de inverno. Escolheu as suas 
cores (vermelho e branco) e como esta imagem teve tanto sucesso, divulgou-
se mundialmente. 

O Bolo-Rei 

Segundo a lenda, a origem desta iguaria tem a ver com os magos. Estes, 
quando se dirigiam para ver o menino Jesus, entraram numa discussão: qual 
deles seria o primeiro a vê-lo e oferecer o seu presente. Decidiram fazer um 
bolo, colocando-lhe um brinde e uma fava, o que tirasse o brinde seria o 
primeiro e aquele que ficasse com a fava seria o último. 

Esta lenda vale o que vale e hoje em dia o bolo-rei é uma realidade que faz 
parte da ementa do Natal. 

Neste Natal e sempre, que Jesus seja o centro das nossas atenções. Que 
Ele nos ajude e dê um novo significado e sentido à Vida. 

 

Que o Natal seja repleto de Amor, Paz e Saúde e se possível que 
perdure todos os dias do próximo ano, estes são os votos sinceros do 

amigo e conterrâneo. 

  

Leonardo Gonçalves 


