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Editorial
CAROLINA

Ao longo destes anos a comunidade educativa participou e

A nossa escola….

O Centro Educativo da Facha é uma escola do pré-escolar e assistiu a vários eventos, que contribuíram para tornar a
1º ciclo, do Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, que nossa escola mais viva e aberta. Houve visitas, palestras,
abrange três freguesias do concelho, designadamente Seara, convívios, concursos, espetáculos… inúmeras iniciativas
Facha e Vitorino das Donas, todas com caraterísticas rurais dignas de uma escola dinâmica. Foram muitas as vitórias
bem presentes, onde as práticas agrícolas se fazem sentir.

alcançadas, muitas as palmas e tantas as alegrias que

Esta escola tem vindo a desenvolver projetos associados ao incentivaram o trabalho tão meritório de todos: crianças/
ambiente e à agricultura, integrando o Programa Eco-Escolas alunos, professores, assistentes operacionais, encarregados
e detendo um espaço exterior que para além das vertentes de educação, Associação de Pais, Juntas de Freguesia,
lúdica e de recreio, compreende áreas de produção agrícola Autarquia e outros parceiros.
(horta ao ar livre; pomar de frutos diversos; uma pequena

É a NOSSA ESCOLA, com um nome definido, uma história

estufa – horticultura protegida; e galinheiro – produção de marcada e vivida, feita por muita gente, com a perspectiva de
raça galinácea autóctone “Pedrês Portuguesa”, um lago de muitos olhares, que ficará aqui registado para sempre num
peixes e um lago de patos reais). A comunidade escolar (240 espaço único, genuíno, feito por todos nós.
alunos, 11 professores, 9 assistentes operacionais, pais e

Termino com uma palavra de agradecimento e apreço para

encarregados de educação) presta apoio aos cuidados todos aqueles que, de uma forma digna e enriquecedora,
quotidianos que estes espaços implicam, e desta dedicação contribuíram para a intensificação de laços afetivos entre toda
têm-se alcançado bons resultados pedagógicos e produtivos.

a comunidade, que se foram construindo e que nos dão a

Todo o trabalho realizado consagra a cumplicidade da certeza de que estamos no caminho certo para a edificação
escola

com

o

meio

envolvente,

amplificando

a

sua de uma escola de qualidade.

preocupação de preservação dos valores de sustentabilidade

Boas Festas e Feliz Ano Novo!
Odete Felgueiras

ambiental e coesão social.

Coordenadora do Centro Educativo da Facha
LEONARDO

MIRANDA

GONÇALO

PEDRO
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Obras de melhoramento no
Cemitério de Nossa Senhora da Conceição

Peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro
Mais uma vez se fez notar a
solidariedade dos searenses.

Continuam a ser executadas melhorias no Cemitério de Nª. Senhora
da Conceição no sentido de conferir toda a dignidade ao espaço. Desta vez, foram recolocadas as lanças do gradeamento que estavam em
falta ou danificadas e colocada uma tela e gravilha nos canteiros para
assim evitar o aparecimento de ervas.

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
disponibilidade e pelo seu
exemplo.

Halloween passou pela
sede da Junta de Freguesia
No dia 31 de outubro, o executivo da Junta de Freguesia da Seara
teve direito a uma surpresa por parte de um grupo de crianças da
freguesia que fez questão de visitar a Sede da Junta para “ameaçar”
com a frase típica desta noite de Halloween: “- Doçura ou travessura?”. O executivo perante tão fantasmagóricas presenças optou
pelas doçuras.

Colocação de alcatrão
na Travessa do Outeiro
Foi recentemente colocado
alcatrão na Travessa do Outeiro, devido ao alargamento da
via.

Reconstrução de muro de suporte junto ao edifício
da antiga Escola Primária
Foi reconstruido um muro de suporte que cedeu há uns tempos
atrás e que sendo de sustentação do terreno exterior do edifício da
antiga Escola Primária, foi solicitado pela Junta de Freguesia da Seara
a sua reconstrução à Câmara Municipal de Ponte de Lima o que se
veio a verificar.

Iluminação de Natal
Mais uma vez, a Junta de
Freguesia da Seara, em colaboração com alunos da Escola Secundária de Ponte de
Lima, Curso de Instalações
Elétricas, coordenados pelo
professor, Eng.º Acácio Cerqueira, iluminou o Largo do
Pinheiro Manso.
O Executivo agradece,
mais uma vez, a disponibilidade deste grupo de pessoas, que de forma gratuita
conferiram à “sala de visitas”
da nossa freguesia um verdadeiro espírito de Natal.
Obrigado!

Agradecemos a visita e para o ano cá estaremos à vossa espera!!!

Conselho Diretivo do Baldio da Seara
(Assembleia de Compartes)
Realizou-se no passado dia 16 de dezembro de 2018, 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 Plano de Atividades e Orçamento
para o ano 2019;
5- Período de intervenção dos compartes.

Os pontos 1,3 e 4 foram aprovados por unanimidade pelos
compartes presentes
A Mesa da Assembleia de Compartes
CORRELHÃ
BLOCO

Telm. 964782695
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
VI Ciclo Reuniões com os Searenses
(janeiro 2019)

Plano de Atividades 2019

Foi aprovada na última Assembleia de Freguesia, do dia 16
A Junta de Freguesia irá realizar pelo 6º ano consecutivo no Salão Nobre
de
dezembro, o seguinte Plano de Atividades para o ano 2019,
do Edifício da Sede da Junta o VI Ciclo de Reuniões denominado “O futuro da Seara no séc. XXI”. Agradece-se a presença dos searenses com o apresentado pelo Executivo da Junta de Freguesia da Seara.
objetivo apresentar e discutir os desafios e projetos futuros para a população da Seara em várias áreas.
APOIO SOCIAL, DESPORTO, RECREIO, LAZER E
CULTURA

6 janeiro de 2019, às 10h – ASSOCIATIVISMO – reunião com os dirigentes das diversas associações/coletividades da Freguesia.
13 janeiro de 2019, às 10h – EDUCAÇÃO - reunião com pais e filhos que
frequentam o 1º ciclo, 2º e 3º ciclo, ensino secundário e ensino superior.

Apoio às crianças da escola, continuando a assegurar o
transporte escolar gratuito para os alunos do jardim de infância
20 janeiro de 2019, às 10h – EMPRESÁRIOS – reunião com todos os
empresários que tenham estabelecimento comercial na freguesia ou fora da e 1º ciclo;
freguesia.
Continuação da oferta dos livros de apoio escolares aos
27 janeiro de 2019, às 10h – AUTARCAS – reunião com antigos autarcas alunos do 1º ciclo;
da freguesia.
Continuação do pagamento da praia às crianças do
Preenchimento Gratuito do IRS (abril/2019)
infantário;
A Junta de Freguesia informa que no próximo ano haverá de novo a título Continuar a realizar o preenchimento gratuito do IRS dos
gratuito para população da Seara o preenchimento do modelo de IRS. Sen- searenses;
do assim, podem fazer o vosso IRS no edifício da Sede da Junta de Freguesia. As datas definitivas sairão na próxima edição do Jornal da Seara.
Continuação da isenção da taxa de manutenção e
conservação do cemitério;
Dia do Voluntariado na Seara (maio/2019)
Mais informações na próxima edição do Jornal da Seara.

Realização do VI Passeio da freguesia da Seara;

Passeio da Freguesia da Seara (13 Julho de 2019)

Organização da VI Semana da Seara;
Está agendado o passeio da freguesia da Seara para o ano de 2019, que
Apoio a ADCSeara para a requalificação e beneficiação do
se realizará para toda a população da freguesia.
Edifício –Sede;
Mais informações na próxima edição do Jornal da Seara.
Apoio às coletividades da freguesia na realização dos seus
V Semana da Seara (9 a 19 agosto 2019)
eventos;
Ação de Formação : Doçaria tradicional portuguesa
Foi com muito agrado que aceitei ministrar a formação sobre Doçaria
Tradicional Portuguesa que decorreu na freguesia da Seara. Preparamos
e confecionamos doces que integram a riquíssima gastronomia do nosso
país. Foram momentos de aprendizagem, troca de saberes, boa disposição e até mesmo diversão. Deparei-me com uma sala bastante composta, com pessoas motivadas, que mesmo no final de um longo dia de trabalho traziam sempre boa disposição e vontade de aprender. Quero, por
isso agradecer-lhes toda a disponibilidade, boa vontade e empenho em
todos os momentos da formação. De salientar e parabenizar a junta de
freguesia por esta iniciativa e aposta na formação. Obrigada Seara.
A Formadora, Marina Pereira

Dinamização do Espaço Memória;
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;
REDE VIÁRIA/OBRAS E INFRESTRUTURAS



Criação do Parque de Lazer do Pinheiro Manso



Construção dos passeios nas Estradas Nacionais 203

e 204;



Beneficiação da Travessa de Pereiros e Ruas de

Pereiros, Carreira da Costa e Fonte da Seara e parte da
Rua da Varziela;



Construção de muro na Rua de Tremoinhos;



Abastecimento de água

-

Obras de Canalização,

reparação e beneficiação;

 Iluminação Publica - Reforço da rede de iluminação, em
parceria com as entidades competentes, nomeadamente a
EDP e CMPL.
A Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia
Natália Mansuído

Telm. 965744075
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CENTRO EDUCATIVO DA FACHA
Deseja um Bom Natal para todos!!!
INÊS CALDAS

LUÍS MIGUEL

MARIA BARREIROS
JOSÉ ALBERTO

MAFALDA LIMA

SARA ALVES

MARGARIDA

RENATO

TIAGO PINTO

RICARDO

FRANCISCO LIMA

MATEUS FERNANDES

BRUNA

MARTIM
ALICE MARTINS

R e s ide nc ia l / R e s ta u ra n te
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ROSÁRIO

MARIA LIMA

SEBASTIÃO FERNANDES

MATILDE PINTO

GUILHERME ROCHA

GUILHERME FRANCO

LÍGIA GOMES

GONÇALO LOPES

RAFAELA NEIVA

DIANA

DIANA CERQUEIRA

LETÍCIA

Poema de Natal

ALEXANDRA

No Natal,
há fitas e luzinhas
pend uradas no pinheirinho
que à noite vêem-se pequeninas.
A árvore de Natal,
com bolas e luzinhas,
está toda a brilhar
como o sol a cintilar.
Está a chegar o Natal,
com muita harmonia,
a realizar tradições
com toda a família.
Inês Lopes e Caetana Mimoso

A Junta de Freguesia da Seara agradece a colaboração dos
docentes do Centro Educativo da Facha e aproveita para
desejar um Feliz Natal e um Bom ano de 2019 a toda a
comunidade escolar e aos searenses.

Martins da Costa e Costa Construções Lda

Loja da
Teresinha

Restaurante

Pont e de
Lima

Seara

Cedro
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Comissão de Festas do S. Pedro

Poemas da minha aldeia

Pinheirinho de Natal

Comissão de Festas do S. Pedro/ 2019:
Paulo Rio, Manuel Caldas, Daniel Barbosa e José Costa

Escola de Música da Seara

Que linda árvore, tão bela
Para todos é especial
Enfeitada de várias cores
Nesta quadra de Natal

É a arvore mais querida
Da noite de Natal
Por todos ela é apreciada
É o pinheirinho de Natal

Quem é ela pois então
Tão famosa afinal
Que está toda adornada
Para a noite de Natal

Como tu estás lindo
Ó meu lindo pinheirinho
De baixo de ti escondo
O meu velho sapatinho

Lá em cima na sua proa
Tem uma linda estrela
Que está toda iluminada
Até dá gosto vê-la

Se o Pai Natal puder
Colocar lá uma prendinha
Já ficamos muito contentes
Ainda que seja pequeninha

Que linda que ela está
Com tantas luzes a brilhar
Elas são de várias cores
Está mesmo de encantar

Ai como é bom de ver
As crianças a te enfeitar
Ó meu lindo pinheirinho
Para sempre te vão adorar

Verdes, brancas, amarelas
Azuis e outras encarnadas
Também com muitas fitinhas
Todas elas onduladas

Toda a gente quer ajudar
Colocar mais umas bolinhas
E pendurando sinhinhos e corações
Até o trenó e as reninhas

Nas varandas e janelas
Lá está ela a piscar
Com sua pose vaidosa
A Escola de Música da Seara participou na comemoração do E as luzinhas a acender e a apagar
S. Martinho, no Lar de Nossa Senhora da Conceição, da
Casa de Caridade de Ponte de Lima. A festa contou com a
presença dos utentes do lar e foi animada pela Escola de
Música da Seara que levou a alegria aos idosos e que permitiu que pudessem dar um pezinho de dança. No final houve
lanche para todos.

OS BALDIOS,
o que são e de quem são?
Em boa verdade, houve tempos em que tudo eram terrenos
baldios, deixando de o ser com o avanço da civilização e com a
organização das sociedades.
Vendo nos dicionários, verificamos que são “ terrenos que não têm
dono conhecido”; ou terreno “que não está cultivado”; ou terreno que
“ pertencendo a uma comunidade local, é usado coletivamente”.
E é esta a definição que aqui interessa abordar, pois corresponde
àquela que, basicamente, está inscrita na Lei dos Baldios.
E de facto, os baldios, principalmente em Portugal, sempre tiveram
uma importância vital para a sobrevivência das comunidades rurais,
principalmente daquelas que não tinham terras.
Era aí que podiam apascentar o gado, recolher matos e lenha.
Pelo que, ao longo da história, sempre houve mais ou menos
preocupação em regular o uso e fruição dessas terras, quer através
dos costumes, quer, mais recentemente, através de leis.
Na Seara, como é do nosso conhecimento, o Baldio, que é
relativamente pequeno e localizado nos confins, e por isso de difícil
acesso, era utilizado pelos agricultores para apascentação de

CABANA DA
GIESTA
Sea ra

José Maria Araújo
Topógr afo

Agora que já está pronto
Vai se pôr a brilhar
Está todo feliz e contente
Porque o natal está a chegar

Carmelinda Guerra Mansuído

pequenos rebanhos. E donde recolhiam o mato para as cortes e a
lenha para cozinhar.
Com o fim daquelas atividades, que para o bem o para o mal
deixaram de se exercer, adveio o abandono das matas e,
consequentemente, o crescimento desordenado de vegetação, que
vai ardendo ciclicamente.
Simultaneamente e pelo mesmo motivo, houve uma ou duas
gerações que praticamente deixaram de frequentar o monte,
perdendo-se assim, de alguma forma, o conhecimento da
localização de marcos e os limites do baldio, bem como o significado
de certas simbologias inscritas nas pedras.
Face a esta constatação, incito os Seareanses, particularmente os
jovens, a que, embora sem necessidade de exercerem trabalho
como antigamente, não deixem de frequentar o monte da Nó,
principalmente o Baldio da Seara, procurando informar-se para tudo
não caia no esquecimento.
Um bom Natal de 2018 e Bom Ano de 2019
O Presidente do Conselho Diretivo do Baldio da Seara
António Manuel de Oliveira Santos
Email.: Baldiosdaseara@gmail.com
Facebook ( Baldio Seara )
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Associação Desportiva e Cultural da Seara
Comemoração dos 20 anos
do Polidesportivo Edgar Flores
A ADCSeara assinalou, no
passado dia 11 de novembro, os 20
anos de existência física do seu
POLIDESPORTIVO.
A ADCSea r a c on ti n ua a
demonstrar o respeito que tem pelo
seu passado e o que representa
para o seu futuro, prova disso foi o
a lm o ç o d e a ni v er s á ri o d a
construção do polidesportivo. Muitos foram aqueles que fizeram
questão de estar presentes e nem a chuva, nem o frio os afastou do
convívio. Para contrariar o tempo, fez-se um belo cozido à
portuguesa e aproveitou-se a
oportunidade para realizar o
tradicional magusto. Durante a
tarde cantaram-se os parabéns ao
polidesportivo e homenagearamse, com uma pequena lembrança,
todos os presidentes e todas as
direções que tinham feito parte do
polidesportivo.

Torneio de Cartas
A ADCSeara, no dia 22
dezembro de 2018, vai
realizar um Torneio de
Cartas com bons prémios.
Todos os participantes vão
levar
um
prémio
de
participação. Não se esqueça
de marcar na sua agenda.

Natalinho
A ADCSeara realizou, uma vez mais, o seu tradicional jantar que
antecede a ceia de Natal, o natalinho. No jantar, o rei foi o bacalhau
como manda a tradição. As batatas e as couves completaram as
travessas. Seguiram-se as tradicionais rabanadas, o bolo-rei, a
aletria e o leite-creme que fizeram as delícias dos mais gulosos.

Atletismo
A Associação Desportiva e
Cultura da Seara, juntamente
com o auxílio da Associação
de Atletismo Distrital, em 15
dezembro de 2018, realizou a
FINAL do circuito de
preparação do Corta-Mato
REGIONAL.

2º encontro de velhas guardas da ADCSeara
24 de dezembro (10h)
Venha recordar os velhos tempos e rever velhos amigos...

Marchas Populares da Seara

Apesar do sábado ser de muita chuva
tivemos sucesso neste evento
O percurso da ADCSeara foi considerado
como sendo um dos melhores percursos da
prova de preparação Corta-Mato Regional e
os representantes pretendem mantê-la aqui,
na Seara.

Festa de Natal
Realizou-se, como todos os anos, a Festa
de Natal para as crianças, no passado dia 16
de dezembro, que foi um momento de
felicidade para as crianças, que se divertiram
no insuflável e com a presença do Pai Natal.

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 2019
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 2019 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 2019
A Comissão das Marchas Populares da Seara
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Natal

Leonardo Gonçalves

Mamede Torres

O nosso encontro com Deus.
Estamos na época natalícia e mais uma vez, aproveito a
oportunidade para neste artigo lembrar esta quadra.
O Natal é em primeiro lugar tempo de vivência familiar, ou
seja, a união da família e assim o é efetivamente neste Natal
que haja Saúde, Amor, Paz, Alegria e Ternura.

Como eu gostava de crer
Sim, como eu gostava de acreditar que neste Natal a palavra

Este será o melhor presente que devemos pedir e esperar
de Jesus que mais uma vez vamos celebrar, se assim não
acontecer, estaremos a adulterar o verdadeiro significado do
Natal.

hipocrisia não faria parte do período festivo, através de belas
mensagens de boas festas para quem, durante um ano, só Mas, o que seria o Natal sem uma das partes mais alegres:
as crianças.
criticamos pelas costas,.
Da empresa que presenteia o funcionário com um belo cabaz Elas adoram esta festividade e com que ansiedade a
esperam, para receber as prendas que idealizam, com o
que lhe subtraiu do mísero ordenado que lhe pagou durante o ano.
aproximar do Natal questionam às vezes meses antes,
Do funcionário que engraxa as botas e o carro do patrão, mas é
quando fazemos a árvore e o presépio, verifica-se a
o primeiro a fazer-lhe o manguito, logo que ele vira costas.
preocupação das prendas que irão receber e quem será o
Do “chico esperto” que se pavoneia de não precisar de estar na pai natal, isto passa-se com os mais novos, sentem-se
felizes.
fila, mas leva o galo ao doutor antes da consulta.
Do bem feitor que faz tudo por caridade, mas, assim que apanha No entanto, devemos esclarece-lhes que o Natal é a festa
os bens em seu nome, prega com o velho no lar, que tratará dele do nascimento de Jesus. Não é o aparecimento e a festa do
Pai Natal.
mais uns dias.
Do titular de milionária reforma que chora pelo meio dia de Deve ser dada importância ao pai natal, e às prendas, mas
não esquecer Jesus, que é o principal do Natal. Que cada
trabalho, que paga por um dia ao jornaleiro que lhe cava a terra.
um fique contente com as prendas oferecidas, com as
Do sábio capaz de opinar da vida de todos, mas incapaz de olhar iguarias que a família apresentar e que, sintas feliz com a
pela dele próprio.
Família que possuis e tanto te ama.
Do defensor dos direitos dos animais que pontapeia o primeiro Também os pais aguardam o Natal, para darem o melhor
gato que lhe aparece à frente.
que podem, para os filhos se sentirem felizes.
Do orador que exibe altos conhecimentos literários proclamando Quem não gosta, das iluminações nas ruas, nas casas e
árvores enfeitadas, das músicas natalícias, dos manjares
aos quatro ventos palavras em que nem ele próprio acredita.
Enquanto isso, os acontecimentos à nossa volta mostram-nos servidos.
misérias impensáveis,

sofrimentos de

crianças,

de

povos

indefesos.
Desculpem-me a sinceridade, mas dois mil e dezoito anos
depois não creio que isto seja Natal ou algo está mal no meu

Que este Natal seja vivido com o acolhimento deste Deus
Menino, que veio para servir, ensinando-nos a servir, assim
será Natal para todos.
Eis os votos sinceros de Natal Feliz para todos, deste vosso
amigo e conterrâneo.

Presépio.

Leonardo
Café / S nack Bar

Móveis
Martins

GARRAFEIRA

de: Maria Conceição Cruz Fernandes

de: Eduardo M artins
Tele móv eis:
933234217/918361909
Nabais—Seara

E -m a il: te lm o to rre s @ g m a il.c o m
T lm : 9 3 6 17 5 24 9

S ear a - P . Lim a
2587510 36

