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2º ANIVERSÁRIO
Editorial
“2015, um ano pleno de concretizações ”

Parabéns ao Jornal da Seara
pelo seu 2º aniversário.

Caros amigos e amigas searenses,
Na 5ª edição do Jornal da Seara, de Dezembro de 2014, isto é, há um
ano atrás, a Junta de Freguesia da Seara colocou nessa edição do Jornal
da Seara os projetos que tinham sido aprovados em Assembleia de
Freguesia e que iriam ser desenvolvidos no ano de 2015 e que passo a
transcrever integralmente:
Apoio às crianças da escola, continuando a assegurar o transporte
escolar gratuito para os alunos do jardim de infância e 1º ciclo;
Manter a oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo;
Manter o pagamento da praia às crianças do infantário;
Manter a realização do preenchimento do IRS gratuito dos
searenses;
Continuação da isenção da taxa de manutenção e conservação do
cemitério;
Realização do II Passeio da Freguesia da Seara;
Apoio às Associações/Coletividades da Freguesia na realização dos
seus eventos;
Instalação de Wireless (rede sem fios) na Seara;
Dinamização do Jornal da Seara, Centro de Estudos da Seara, Site da
Freguesia e Facebook;
Rede viária – beneficiação, reparação, pavimentação, alargamento e
construção de caminhos/Ruas, principalmente na Rua Penedo da
Janelinha, Rua da Varziela, Rua de Fontelo, Rua de Ramos, Rua de
Barreiros e Travessa de Ramos.
Todas estas medidas que aprovámos e prometemos para o ano de
2015, cumprimos a 100%. Para além disso, ainda conseguimos neste
ano de 2015 realizar o II Rastreio gratuito de Saúde, o Dia do
Voluntariado, promover a candidatura que foi aprovada sobre o Projeto de
Modernização Administrativa. Criamos, ainda, o Pólo de Formação da
Seara que já realizou quatro cursos de formação de adultos e realizamos
a 2ª Semana da Seara. Para além disso, o Jornal da Seara já vai no 2º
aniversário, sem qualquer interrupção, assumindo-se como um excelente
elo de ligação entre os searenses.
Um obrigado ao Vasco Lima e ao Fernando Cunha, aos membros da
Assembleia de Freguesia, aos funcionários da Junta de Freguesia, às
coletividades searenses e a toda a população da Seara por colaborarem
no desenvolvimento da nossa Freguesia tendo permitido cumprir todos os
projetos deste ano de 2015 que finda.
Para terminar, a Junta de Freguesia da Seara deseja a todos um Santo
e Feliz Natal e que o ano de 2016 seja repleto de saúde, paz e amor
para todas as famílias da Seara.

Foi com enorme prazer que aceitei escrever algumas
palavras para o Jornal da Seara, tendo em
consideração a grande valia que instrumentos como
este, que fazem chegar às nossas populações o que
podemos designar por novidades acerca das melhorias
e das preocupações directa ou indirectamente ligadas
ao seu quotidiano e, como é óbvio, à evolução da
respectiva qualidade de vida, dentro do território onde
nasceram e e/ou onde decidiram viver.
Na qualidade de responsável, de entre outras áreas,
do Desenvolvimento Rural, importa destacar todas as
preocupações e as políticas implementadas ao nível da
melhoria da qualidade de vida, através das
beneficiações das acessibilidades, da contínua
aproximação dos cidadãos aos órgãos de decisão, num
combate que pretendemos persistente à infoexclusão e
na valorização da prestação de serviços autárquicos,
através da certificação de qualidade dos serviços e da
modernização administrativa.
Temos, sempre, que derrubar muros e criar pontes de
aproximação entre o Munícipe e o Município, ao nível
do Executivo Municipal.
É para isso que trabalhamos e continuaremos a
trabalhar.
Nas outras áreas sob a minha coordenação, para
além da Modernização Administrativa e do
Desenvolvimento Rural, a que já fiz referência,
nomeadamente o Turismo e a Educação, os resultados
estão à vista, com um parque escolar a trabalhar em
pleno ao serviço de toda a comunidade escolar, na
formação dos mais novos e na promoção e divulgação
dos produtos endógenos e das diferenças que nos
caracterizam, factores de atracção de turistas e
visitantes que nos procuram cada vez em maior número
e em que a Freguesia da Seara pode perfeitamente
testemunhar ao presenciar o crescente aumento de
Peregrinos que calcorreiam o Caminho Português de
Santiago que atravessa o seu território.
Um Santo e Feliz Natal para todos e que 2016 seja
marcado pelos maiores sucessos.

Filipe Lima
Presidente da Junta
de Freguesia da Seara

Paulo Barreiro de Sousa
Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Lima
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Obras e Infraestruturas
Beneficiação de caminhos

Rua do Penedo da Janelinha

Durante os últimos meses, decorreram na freguesia da Seara obras
de beneficiação de vários caminhos, numa perspetiva de
desenvolvimento contínuo e sustentado, de forma a promover e
facilitar uma maior comodidade para toda a comunidade. As obras em
causa orçaram o valor de execução de 28.971€, e foram financiadas
pela Junta de Freguesia da Seara (30%) e pela Câmara Municipal de
Ponte de Lima (70%). Importa realçar a profícua colaboração destas
duas entidades que tem permitido ao longo dos dois últimos anos
efetuar várias obras de melhoramento da infraestruturas rodoviárias.

Foi reposto o piso da Rua do Penedo da Janelinha que se
encontrava em mau estado. Para se evitar os estragos causados
todos os anos no inverno, alargaram-se as bermas e colocaram-se
condutas de água de maior capacidade de escoamento das águas
pluviais.

Rua de Barreiros

Beneficiação das paragens de autocarros

Antes

Depois

A Junta de Freguesia da Seara, durante o mês de novembro, levou
a cabo a construção de bancos nas paragens dos autocarros. Depois
de ter sido sugerido por várias pessoas o incómodo que representava
a espera dos autocarros nas condições em que se encontravam as
paragens, o executivo decidiu dotar as mesmas de condições mais
adequadas à sua utilização.

Rua de Ramos

Antes
Antes

Depois

Travessa de Ramos

Antes

Depois
Rua do Fontelo

Depois

Obras para escoamento de águas
junto a paragem de autocarros
Após deslocação ao local dos técnicos
das Estradas de Portugal com a Junta
de Freguesia da Seara, foi possível
resolver uma situação de grande
acumulação de água que se verificava,
há muitos anos, numa paragem da
Freguesia, tornando difícil a utilização
da mesma no inverno. Assim, foram
abertas três valas e colocadas condutas
para escoamento de águas na referida paragem de autocarros que se
localiza no cruzamento da Rua da Paradela da Seara com a Rua do
Côvo. Esperamos, pois, que a situação que penalizava os searenses
não se volte a verificar depois da referida regularização. Informa-se,
ainda, que foram colocados sinais de STOP em saídas para a Estrada
Nacional.

Abate de árvores

Antes

Depois

A Junta de Freguesia da Seara informa que a entidade Estradas de
Portugal, após várias visitas ao local e uma avaliação efetuada pelo
seu Departamento de Ambiente, decidiu proceder ao abate das duas
árvores que estavam em perigo de queda no Largo do Pinheiro
Manso, podendo pôr em causa as pessoas e a circulação automóvel.
Assim, no passado dia 7 de Dezembro, o abate foi realizado e todas
as despesas do abate foram suportadas pela EP, tendo a Junta de
Freguesia da Seara pedido a lenha para a Comissão de Festas de S.
Pedro da Seara pedido que foi aceite e a madeira entregue.
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A Freguesia da Seara aderiu à
“Modernização Administrativa”
“Dirigido às entidades da administração pública, o SAMA visa criar
condições para uma Administração Pública mais eficiente e eficaz,
com vantagens para os cidadãos e para as empresas, reduzir os
custos de contexto, oferecer um novo modelo de distribuição de
serviços públicos, qualificando o atendimento aos cidadãos e às
empresas e melhorando o acesso por parte destes a esses
serviços”

Entrega de diplomas da formação
(8 janeiro 2016))

No próximo dia 8 de janeiro de 2016, pelas 20h, decorrerá, no Salão
Nobre do Edifício da Sede da Junta de Freguesia da Seara, a entrega
dos diplomas do Curso de Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, de Morfologia Vegetal e de Comunicação Interpessoal Comunicação Assertiva.
Este momento contará com a presença dos responsáveis das duas
entidades parceiras nesta Acção de Formação, a Junta de Freguesia da
A Freguesia da Seara foi das poucas freguesias do concelho de Seara e do Centro de formação – Inovinter.
Ponte de Lima e do distrito que aderiu ao projeto de “Modernização
Administrativa das Freguesias” promovido pela Associação Nacional
de Freguesias (ANAFRE).
III Ciclo Reuniões com os Searenses
Aberto o período de candidaturas no início de 2015 para todas as
freguesias do país, a Junta de Freguesia da Seara efetuou de
(janeiro 2016)
imediato a sua candidatura no devido tempo tendo sido a mesma
A Junta de Freguesia irá realizar pelo 3º ano consecutivo no Salão
aprovada.
Este projeto visa incrementar a eficácia e eficiência para com os Nobre do Edifício da Sede da Junta o III Ciclo de Reuniões denominacidadãos, mediante a criação de uma nova estrutura de gestão de do “O futuro da Seara no séc. XXI”. Agradece-se a presença dos seaprocessos informáticos e a prestação de serviços no âmbito do renses com o objetivo apresentar e discutir os desafios e projetos futuros para a população da Seara em várias áreas.
“Atendimento Digital Assistido.”
Deste modo, será possível aumentar a qualidade dos serviços 3 janeiro de 2016 às 10h – ASSOCIATIVISMO – reunião com os diripúblicos prestados pela Junta de Freguesia, através da redução de gentes das diversas associações/coletividades da Freguesia.
custos e simplificação, com recurso ao uso das Tecnologias de
10 janeiro de 2016 às 10h – EDUCAÇÃO - reunião com pais e filhos
Informação e Comunicação.
Para o efeito, nesta primeira fase, recebemos um computador, que frequentam o 1º ciclo, 2º e 3º ciclo, ensino secundário e ensino
dois monitores e uma impressora, sem qualquer custo para a superior.
Freguesia, já que o projeto foi financiado pela Secretaria de 17 janeiro de 2016 às 10h – EMPRESÁRIOS – reunião com todos os
Estado da Administração Local e pelo programa Compete.
empresários que tenham estabelecimento comercial na freguesia ou
Numa segunda fase será implementada uma plataforma web de fora da freguesia.
serviço online, com a disponibilização de serviços eletrónicos.
24 janeiro de 2016 – Dia de Eleições Presidenciais
Estamos certos que esta candidatura tornará a freguesia da 31 janeiro de 2016 às 10h – AUTARCAS – reunião com antigos autarSeara mais preparada para os desafios futuros no que cas da freguesia.
concerne ao atendimento digital.

III Encontro de Reis na Seara

Espaço Educação e Cultura
A Junta de Freguesia está a levar a cabo melhorias no salão
superior do Edifício Sede, com vista a transformá-lo num espaço
com as condições adequadas para concretização do projeto referido
no programa eleitoral como Apoio ao Estudo. Na verdade, pretendese ir mais além e criar um espaço onde seja possível, além do
referido apoio ao estudo, a realização de trabalhos de grupo,
utilização de áudio visuais, usufruir de momentos lúdicos, assistir a
conferências e colóquios, aceder a documentos sobre a história da
Seara, entre outras valências. O Espaço Educação e Cultura será
direcionado, prioritariamente, para os searenses em idade escolar,
mas servirá, tal como tem acontecido, para a realização de Cursos
de Formação Profissional para adultos. O salão será dotado de
todas as comodidades necessárias ao fim a que se destina, com a
colocação, no mesmo, da biblioteca da Junta de Freguesia já
existente, de computadores para acesso à Internet, televisão, vídeo,
retroprojetor e outros meios áudio visuais, além dos imprescindíveis
manuais de apoio escolar. No que se refere a este último ponto, a
Junta de Freguesia já encetou contactos com várias editoras para a
disponibilização de material que possam dispensar para este
projeto. Aproveitamos a oportunidade para solicitar aos
searenses a disponibilização de manuais escolares,
gramáticas, dicionários e livros que possam ter em casa e que
já não lhes façam falta. Se assim entenderem façam-nos chegar à
Junta de Freguesia ou contactem a mesma para que seja feita a sua
recolha.

CABANA DA
GIESTA
Sear a

José Maria Araújo
Topógr afo

(30 janeiro 2016)
A Junta de Freguesia da Seara informa que no próximo dia 30 de
Janeiro de 2016, sábado pelas 20h, no Centro Cívico (antiga Escola
Primária da Seara) realizar-se-á pelo terceiro ano consecutivo o Encontro de Reis da Freguesia da Seara. Aparece.É um encontro para todos
os searenses manterem vivas as suas tradições.

Preenchimento Gratuito do IRS
(março e abril 2016)
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:
19 março 2016 - das 9h às 12.30h – preenchimento em papel do IRS
16 e 23 abril 2016 – das 9h às 12.30h – preenchimento pela internet
do IRS
10 de abril 2016 - Fim de semana da Saúde
21 e 28 maio de 2016 – Dia do Voluntariado
18 junho de 2016 – Passeio da Freguesia da Seara
7 a 17 de agosto — Semana da Seara
Mais informações na próxima edição do Jornal da Seara.
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Pólo de Formação da Seara
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Um projeto sobre o passado,
feito no presente para o futuro
CENTRO ESTUDOS SEARA

Nas últimas semanas de julho, deu-se início a mais um
Curso de Formação designado de Ambiente, Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho, na sede da Junta de
Freguesia.
Esta formação resultou de uma iniciativa da Junta de Freguesia
com o Centro de Formação – Inovinter e foi uma aposta ganha para
os searenses (e não só) que dedicaram o seu tempo à aprendizagem
do que faz sempre falta para o dia-a-dia de todos nós.
Passados dois meses iniciaram-se mais dois cursos: um de
Morfologia Vegetal, onde ficamos a conhecer melhor o mundo das
plantas, e outro, Comunicação Interpessoal - Comunicação
Assertiva, no qual aprendemos estratégias para realizar uma
comunicação eficaz.
Tudo o que aprendemos enriquece a nossa vida porque, por um
lado, nunca se sabe tudo e, por outro, estas formações são uma
mais-valia para quem gosta de aprender coisas novas. Além disso,
não podemos desperdiçar oportunidades destas.
Durante este período, encontramos três formadores diferentes mas
todos eles dedicados e com gosto em ensinar pois mostravam
interesse no que estavam a fazer.
Assim, agradecemos à Junta de Freguesia e aos formadores pela
simpatia, dedicação e disponibilidade que tiveram para connosco.
Muito obrigado,
Os formandos do curso.
Estes cursos fizemos
E muito aprendemos
E não nos arrependemos.

O Centro de Estudos da Seara (CES),
iniciativa da Junta de Freguesia da Seara, tem como objetivo a
investigação, a defesa e a divulgação dos valores históricos, artísticos,
antropológicos, culturais, socioeconómicos, científicos e paisagísticos
da freguesia da Seara, com vista à preservação da memória coletiva
da Freguesia da Seara, do seu património e suas gentes.
Ao longo dos dois últimos anos, o CES tem desenvolvido uma série
de iniciativas promotoras da divulgação da Seara através dos mais
variados meios. Entre outras, destacamos os artigos sobre a Seara
publicados no Anunciador das Feiras Novas 2014, passados 30 anos
desde a publicação de um outro sobre a nossa Freguesia (Ano I – II
Série – Nº1 – 1984), e na Revista Nova Limiana, no ano de 2015, em
edição de estreia e após o convite do seu diretor António Sala. Foi
ainda produzido para ser apresentado numa exposição comemorativa
dos 50 anos do Cortejo Etnográfico das Feiras Novas, realizada na
Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, um texto sobre a representação
feita pela nossa Freguesia da matança do porco. O cartaz encontra-se,
atualmente, exposto no Edifício Sede da Junta de Freguesia. Importa
referir, ainda, a divulgação através deste jornal de documentos de cariz
institucional, por exemplo, atas com mais de cem anos e que nos dão
uma visão geral do que foi feito na Seara, em outros tempos e por
outras gentes.
O CES apesar de, aparentemente, ser uma entidade abstrata que
não tem rosto, nem realizações objetivas, é, no entanto, um projeto
com resultados muito concretos e que parte, fundamentalmente, da
contribuição dos searenses. Algumas das atividades promovidas na
Semana da Seara são fruto da investigação feita sobre a nossa
Freguesia, que tem permitido a recolha de dados e documentos de vital
Em Ambiente e Segurança
importância para sabermos mais sobre a história da freguesia da
Não esquecemos o formador Carlos Mansuído
Seara. Como exemplo, importa destacar as diligências levadas a cabo
Que nos vai ficar
durante o ano 2014, para, de forma rigorosa, homenagear os
Sempre na lembrança.
Presidentes de Junta desde o ano 1892, que se concretizou na criação
Em Morfologia Vegetal
da Galeria de Presidentes exposta no Salão Nobre da Junta. Na
Tivemos a formadora Marlene Fernandes
Semana da Seara 2015, homenagearam-se os Professores Primários
Que espetacular
que lecionaram na nossa Freguesia, tendo para isso, sido feita uma
E muito especial.
pesquisa apurada que permitiu recuar aos anos 30 e conhecer parte da
história das nossas Escolas Primárias. Destas iniciativas resultou a
Não podemos esquecer
recolha de documentos escritos e fotografias de grande valor histórico
A formadora Olga Barros
e, também sentimental, que estão devidamente arquivados e serão
Com a sua simpatia
brevemente colocados à disposição de quem os quiser consultar. A
Muito nos fez aprender.
propósito da recolha de fotografias, lembramos que se mantem a
Um último agradecimento
recolha de fotografias para a concretização do projeto: “Freguesia da
À Junta de Freguesia
Seara: Memória Coletiva”. As fotografias já recolhidas, algumas
E aos formadores
absolutamente fantásticas, são o prenúncio de que a realização de
Que são todos uns amores.
uma exposição fotográfica sobre a Seara e as suas gentes será um
Esperança Fernandes momento inesquecível.
O CES tem investigado nos Arquivos Municipal e Distrital as
referências antigas à Seara. Como fruto destas investigações, já se
conseguiu recolher da Imprensa Local notícias do início do séc.XX, nos
Formandos do Curso:
Jornais Cardeal Saraiva e Comércio do Lima (já extinto), que permitem
conhecer factos desconhecidos da nossa história. Existem também,
Comunicação Interpessoal
neste momento, dados precisos sobre os Párocos Searenses, desde o
– Comunicação Assertiva ano 1675, conseguidos através dos registos de nascimentos,
casamentos e óbitos dos Livros Paroquiais. Decorre, atualmente, a
pesquisa de documentos referentes às Confrarias (Confraria do
Santíssimo e da Senhora do Desterro) que contêm, entre outros dados,
o relatório dos gastos feitos nas atividades das mesmas e o nome dos
seus Juízes. Todo este trabalho é moroso e levará anos a ser
concretizado, mas é indiscutível que temos esta responsabilidade para
com as gerações futuras que assim terão a oportunidade de saber de
forma mais detalhada a história dos seus antepassados.
Formandos do Curso:
Por último, é justo que se diga, que muita da informação recolhida,
resultou do testemunho de muitos searenses, que através da sua
Morfologia Vegetal
memória prodigiosa, têm permitido a passagem de conhecimentos
sobre a Seara para as gerações mais novas. A eles deixamos o nosso
agradecimento.
CORRELHÃ
BLOCO
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Crosse da ADCSeara

Peditório Anual para a Liga Contra o Cancro

Associação Atletismo Viana do Castelo

Mais uma vez se fez notar a
Realizou-se no passado dia 21 de novembro o
solidariedade dos searenses.
Crosse da ADCSeara, que contou com a presença de 125 atletas
No passado dia 1 de Novembro, representando vários clubes distritais. A prova contou com o apoio da
como vem sendo habitual todos os
anos nesta data, o peditório para a
luta contra o cancro saiu à rua e a
Seara não foi exceção.

Federação de Atletismo de Portugal, a Junta de Freguesia da
Seara, Bombeiros Voluntários, o supermercado Intermarchê de
Ponte de Lima e dos proprietários dos terrenos onde a pista se
estendeu para a realização do percurso. Foi um momento único de

saudável competição desportiva e um viver emotivo das recordações
dos tempos áureos da secção de atletismo da ADCSeara, nos anos
Obrigado ao Duarte Santos Caldas e à Lara Torres Silva pela sua 80 e 90. De realçar , ainda, a presença do Vereador do Desporto e
Cultura da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Dr. Paulo Sousa e
disponibilidade e pelo seu exemplo.
Presidente da Junta de Freguesia da Seara que fizeram questão de
enaltecer a iniciativa da ADCSeara e a realização desta prova na
freguesia da Seara. A repetir!
Já validou as suas faturas do IRS?
Ficam os nomes e classificações
Em 2015, a reforma do IRS trouxe algumas
participantes:
novidades, uma delas prende-se com a validação
das faturas. Para beneficiar das deduções, além de
Benjamins Femininos
ter que pedir fatura com o contribuinte, é necessário
Juliana Fernandes (6ª)
que verifique e valide as mesmas. E porquê validar
Benjamins Masculinos
as faturas? Para beneficiar ao máximo das deduções
no IRS, da declaração a apresentar em 2016. Este Carlos Ribeiro
Rodrigo Matos (6º)
ano as despesas estão agrupadas por categorias,
sendo necessário verificar se o seu enquadramento está correto. Nos João Pedro Matos (8º)
casos em que o contribuinte exerce uma atividade independente, João Cunha (10º)
também é necessário efetuar a sua validação, por se encontrarem Duarte Caldas (12º)
“pendentes”. Podem ainda existir faturas, cujos agentes não as
comunicaram (exemplo, seguros e outros), sendo necessário inseri-las 2000m Masculino
no portal das finanças. Convém ainda verificar se as despesas gerais José Alberto Fernandes(11º)
familiares já atingiram o limite máximo de dedução por contribuinte (250
€). Esta dedução em anos anteriores era automática, a partir de agora é 4000m Feminino
necessário apresentar despesas para beneficiar desta dedução. Caso Fátima Barros (2ª)
tenha filhos com despesas, nomeadamente de educação, também Fátima Dantas (3ª)
precisa de as validar, pelo que deve possuir senha das finanças dos
6000m Feminino
mesmos.
Não espere para a altura da entrega da declaração do IRS para validar Rafaela Faria (2ª)
faturas, pois já não irá a tempo. O prazo para a validação termina a 15
de Fevereiro.
carlosribeirocontas@sapo.pt

dos

atletas

4500m Masculino
Daniel Barros (5º)
6000m Masculino
Eugénio Barros (2º)

Festas Populares de S. Pedro/2016
Magusto
A Comissão de Festa
S. Pedro r eali zou,
passado
dia
7
novembro, no Largo
Pinheiro
Manso,
tradicional magusto.

do
no
de
do
o

Festa do Halloween
Cumpriu-se mais uma
vez a tradição da noite de
Halloween, tradição, que
apesar de recente , tem
cada vez mais seguidores
na Seara, destacando-se os
mais novos que percorrem a
freguesia à procura de
doces.

Searenses em destaque no
desporto
Atletismo
Nesta edição destacamos a atleta searense,
Rafaela Faria, que representa, há já alguns anos,
o Grupo Juvenil de Vila de Punhe.

Parabéns a todos!

Loja da
Teresinha
Martins da Costa e Costa Construções Lda

Grupo Juvenil de Vila de Punhe

Ponte de Lima

Restaurante

Cedro
Seara

searenses
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CENTRO EDUCATIVO DA FACHA

Associação Desportiva e Cultural da Seara

Inês Lopes

Balanço do ano 2015

Guilherme Franco

O ano de 2015 foi um ano muito positivo para a vida da ADCSeara,
fruto da realização de várias atividades recreativas, desportivas e
culturais e da concretização de melhoramentos no Polidesportivo Edgar
Flores.
Destacamos, entre outras, as seguintes atividades:

 Realização de caminhadas, que incluiu uma visita ao Festival de

Jardins com o regresso no comboio turístico;
do Dia Mundial da Criança, com uma
Caetana Mimoso
representação teatral, pinturas faciais, insufláveis e um passeio no
comboio turístico pela freguesia;
Passeio de Motas, que este ano incluiu uma passagem no interior
da Barragem do Lindoso;
Torneios de Ténis, Vólei de Praia e Ping-pong;
Atividade de Paintball, que é um desporto desconhecido da maioria
Maria Barreiros
dos searenses. É uma atividade realizada com armas de pressão
de ar e balas de tinta e equipamento adequado, para evitar
acidentes.
Torneio de Futsal, que voltou a ser realizado no mês de agosto e
com sucesso;
Magusto;
III Etapa do Circuito de Preparação de Corta Mato da AAVC.
Temos estabelecido contactos para a realização da prova final de
Bruna Martins
Corta Mato Regional que vai ser realizada daqui a dois anos;
Jantar de Natal “Natalinho”;
A tradicional Festa de Natal para as crianças;
Manutenção das parcerias com o Inatel e o Teatro Sá de Miranda;

 Comemoração











Além das atividades já destacadas, importa referir que as instalações
da ADCSeara foram utilizadas ao longo do ano para a realização das
mais diversas organizações de âmbito institucional e particular. Tem-se
conseguido, por este meio, a divulgação das excelentes instalações que
a ADCSeara possui e, em consequência, as atividades da própria
Associação.
Por último, e porque se torna imprescindível a manutenção do
património existente, tem-se realizado obras de manutenção e
melhoramentos, entre as quais, destacamos o encalcetamento da
entrada do Polidesportivo e alteração do piso da esplanada.
Brevemente será feita a impermeabilização e pintura do Edifício Sede.
Na qualidade de Presidente da ADCSeara aproveito para agradecer a
todos os que tem colaborado com esta instituição, enviando a todos e,
em especial aos sócios da ADCSeara, votos de um Santo Natal e um
próspero Ano Novo.
O Presidente da Direção da ADCSeara
Bruno Ximenes

Miranda Gonçalves

Lígia Gomes

Guilherme Rocha
Luís Miguel Alves

Leonor Lima
Sara Alves

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
No passado dia 13 de dezembro, realizou-se no Salão Nobre da Junta de Freguesia um palestra sobre a temática da
deficiência, organizada pela ADCSeara,
Escola de Música da Seara e AAPEL, e
que teve o apoio da Junta de Freguesia.
A iniciativa contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Ponte
de Lima, Executivo da Junta de Freguesia,
e representantes das entidades organizadoras. A palestra teve como
intervenientes a Dra. Filomena, terapeuta da AAPEL e Dra. Rosa, da
Direção Técnica da mesma entidade. Foi um momento único para se
abordar a atividade desta instituição que tem desenvolvido um trabalho
de grande mérito no apoio às pessoas com deficiência. Deixamos aqui,
e porque é de inteiro merecimento, uma palavra especial para o Pedro
Sousa que foi o grande promotor desta iniciativa, e que continua a dar a
todos uma verdadeira lição de resistência contra os preconceitos, ainda
existentes na sociedade, em relação à pessoa com deficiência.

Res idencial / Res taurante

A Nossa estufa

Mariana Sousa

Francisco Lima

A Associação de Pais ofereceu uma
estufa para produzir alimentos para a
nossa cantina. Nela semeamos alface, cebola, alho francês, coração,
brócolos e alface verde. A estufa foi
montada no início do ano letivo e
meteram terra preta para a terra ser
mais produtiva e à volta colocaram
ecopontos para ficar mais bonito. A
cantina com os legumes que foram
plantados na estufa irá servir pratos
deliciosos. Mais para a frente vai
haver uma mesa de apoio de sementeira.
Foi um presente excelente para
todos nós.

Camila Lima, Diogo Torres,
Beatriz Martins e Inês Malheiro
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Desejos de Natal
Eu queria que neste Natal acabassem
as guerras e as lutas. Se o mundo
tivesse mais paz, todos vivíamos felizes e contentes. E não tinham que
resolver tudo com pancada.
Também queria que as crianças
vivessem felizes e tivessem livros de
histórias encantadas para ler. E também queria que as crianças de todo o
mundo tivessem escolas para aprender.
Ana Carolina Santos

Tiago Alves

Porque muitos de nós nunca pensamos e
refletimos bem no que é ser emigrante, no quão
difícil é essa vida, o que leva algumas pessoas a
abandonar o seu país, que sabor têm as férias e o
regresso aos seus pontos de origem, como é que Joana Torres
eles se sentem quando pessoas afirmam que eles
se acham superiores somente por estarem no estrangeiro? Como é
que eles se sentem quando estão completamente sozinhos, sem ter
um familiar do outro lado para os guiar e apoiar? Do que é conseguir
viver e lidar com outra cultura, outra língua, com outros tipos de
comida e com as muitas saudades do que ficou no seu país?
Muitos queixam-se por trabalharem em diferentes zonas do país e
por só poderem ir a casa durante o fim-de-semana, imaginem o quão
doloroso é para quem está a muitos milhares de quilómetros de
distância da sua casa, país e família. Aposto que alguns de nós nunca
pensou e se imaginou realmente nessa vida, na vida de um
emigrante.

Ruben Leitão

Lucas Rodrigues

Leonardo Amorim

Alexandra Cerqueira

Carolina Vieira

Francisca Sousa

ESCRITOS SEARENSES
Ó linda estrela de Natal
Que nasceste do oriente
Vem iluminar o menino Jesus
Que está feliz e contente
O menino Jesus está
Nas palhinhas deitadinho
Com S. José e Nossa Senhora
A cobri-lo de carinho
Nasceu num pequeno estábulo
No meio de tanta pobreza
O nosso rei do mundo
Que grandiosa a sua realeza
Ó meu lindo menino Jesus
Minha doce estrela de Natal
Abençoai as nossas criancinhas
Deste nosso Portugal
Ó luz encantadora
Que guiaste o caminho para
Belém
Os pastorinhos levam presentes
E os reis magos também
Que lindo está o menino Jesus
Nas palhinhas deitadinho
Junto de S. José e Nossa Senhora
E na companhia da vaquinha e do
burrinho
Há presépios por todo o lado
E o povo feliz e contente
E lá está o menino Jesus
Sorrindo para toda a gente

SER EMIGRANTE NÃO É FÁCIL!

As crianças andam tão felizes
Numa imensa brincadeira
Para pôr o seu sapatinho
Bem juntinho da lareira
E lá bem o Pai Natal
No seu trenó dourado
Colocar nos sapatinhos
O seu presente encantado
Obrigado Pai Natal
Por trazer tanta alegria
Às nossas criancinhas
Nesta linda noite de magia
O mundo ficou mais rico
Com a vinda do criador
Veio trazer à terra inteira
Luz, paz e amor
Vieste ó Deus menino
Para alegrar os mortais
Agora todos te cantamos
Bendito Jesus sejais
Ó meu lindo menino Jesus
Eu te peço com imensa gratidão
Que o amor, a paz e harmonia
Reine sempre no nosso coração
Carmelinda de Puga
Guerra Mansuído

Desengane-se aquele que pensa que a vida de emigrante ou da
família de um emigrante é uma vida fácil. Muito pelo contrário! De
facto, só quem passa e sofre com isso é que sabe o quão difícil é
estar longe daqueles que mais amamos.
Nada deve ser tão difícil quanto deixar tudo para trás e ir para outros
países longe do nosso e lutar pela própria vida e também pela vida da
sua família, nada é tão difícil como afastar famílias, mães e esposas
que sofrem a ver os seus filhos e maridos partir para longe dos seus
braços sem nada poderem fazer, nada deve ser tão difícil como ver
filhos , irmãos, netos, e sobrinhos crescerem a distância sem poderem
estar mais perto e mais presentes na vida deles porque o seu país não
teve condições de não os deixar partir, nada deve ser tão difícil como
contar os dias que faltam para as férias de verão, para finalmente
poderem regressar ao país que trazem no coração, ao seu cantinho,
nada deve ser tão difícil como "matar" saudades e ter conversas por
um computador ou telefone quando o maior desejo era entrar por eles
a dentro e estar ao lado dos que lhes são mais queridos sem nunca os
ter de abandonar.
Nada deve ser tão difícil como ser obrigado a lutar pela vida longe da
sua casa, da sua terra e do seus país, como ser obrigado a trabalhar
de manhã á noite e passar sacrifícios sem se poder queixar, nada
deve ser pior e tão difícil como ser obrigado a fazer-se de forte e a
pensar positivo quando chega a hora da partida para longe de tudo o
que lhe pertence.
Vida de emigrante não é fácil, não é uma vida de luxos e
extravagâncias como muitos pensam. É preciso ter muita coragem,
força e determinação para deixar tudo em busca de uma vida melhor
num país que não é o seu.
Podem acreditar que só quem está e passa por uma situação
dessas é que sabe o enorme sacrifício que se faz. Eles não vivem,
apenas sobrevivem, eles podem estar lá, em outros países mas o
coração deles está aqui, no seu verdadeiro cantinho!
Portugal está cheio destes heróis e heroínas,
emigrantes e imigrantes, homens de H grande e
mulheres de M grande que lutam pela vida.
A todos esses Homens e Mulheres de letra
grande eu desejo a maior sorte, felicidade e força
do mundo para mais estes meses de luta, e dou
os meus parabéns pelas pessoas de força, garra e
coragem que vocês são, vocês são motivo de
orgulho, vocês são mesmo muito grandes!
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CURIOSIDADES DE NATAL
Leonardo Gonçalves

Pensamentos
para um Natal
Mamede Torres

Porque se celebra o Natal a 25 de dezembro?
Repetem-se os tempos, sucedem-se os dias e, como sempre, a
Porque assim o decidiu o Papa Júlio I em meados ao
roda da vida completando mais um ciclo, volta de novo ao início, e
século IV. A festa do nascimento de Jesus veio assim
substituir as festividades populares dos romanos que com ela heis-nos de novo no Natal.
E sem querer tornar-me repetitivo, lembro que há precisamente
celebram o solstício (adoração do Sol) de inverno.
um ano, vos falava da árvore de Natal e da forma de olhamos para
ela, lembrando aqueles a quem faltava alguém, para que o Natal
Porque damos prendas no Natal?
A oferta dos presentes simboliza a entrega de
fosse um dia de alegria.
oferendas ao Menino Jesus pelos Magos (ouro,
Mal iríamos nós, se nesta altura de confraternização, de troca de
incenso e mirra).
presentes, de visitas familiares, de celebração de uma data, para
mim das mais representativas que o calendário nos oferece, seja
Qual a origem da árvore de Natal?
Originalmente existia a adoração pagã da árvore. Os ele cristão ou não, mal iríamos se não nos viesse à lembrança o
povos germânicos reverenciaram o carvalho. Os espírito natalício, que, como sabemos, não se resume somente ao
cristãos adotaram o abeto, por ter forma triangular, nascimento de Jesus, mas que vai para além disso e que deve ser
representando assim o pai, o filho e o espírito santo. também um reencontrar-nos com a realidade da vida que ficou
Este costume germânico difundiu-se sobretudo no para trás, sem julgarmos nada, nem ninguém, de recordarmos
século passado.
momentos marcantes que aconteceram, certamente, na vida de
todos nós, no ano que agora se aproxima do fim.
Quem é e porque associar o Pai Natal a esta quadra?
Natal é também por isso, a oportunidade de refletindo um pouco
Os Vikings vestiam alguém a representar o inverno. Os
ingleses retomaram o costume mais tarde, confundiu-se o
sobre o que passamos neste ano, de tentarmos fazer uma
pai natal original com o São Nicolau. Um bispo turco
retrospetiva, a possibilidade de pensarmos mais à frente, naquilo
conhecido pelas suas generosas ofertas de presentes e
que gostaríamos que o próximo ano nos trouxesse, sem
pela proteção das crianças. Desta mistura nasceu o Pai
querermos ser demasiado oportunistas ou interesseiros, até
Natal atual.
porque isso não depende de nós. De nós depende isso sim, tão
Porque é que o Pai Natal se veste assim?
somente, a vontade ou o sonho que tantas vezes fica pelo
O moderno Pai Natal deve a sua vestimenta à caminho, como o pedido da criança que o Pai Natal não pode
Coca-Cola. Nos anos trinta os Americanos atender.
decidiram usar a figura do Pai Natal na publicidade.
Quanto melhor e mais profunda for essa reflexão, melhor se
Esta imagem teve tanto sucesso que se divulgou em tornará para nós o renovar de forças para enfrentarmos as
todo o mundo.
surpresas que o destino nos trará no próximo ano, e todos nós
Porque se come o bacalhau e o peru no Natal?
sabemos quão duro e difícil se torna aceitar o que o “senhor”
Nos tempos medievais os nobres utilizavam o ganso, o
Destino nos dá. Pessoalmente, este Natal torna-se um pouco mais
pavão ou cisne. No século XVI aparece o peru, que
triste, com a partida de pessoas de quem sentirei imenso a
acabou por eclipsar as outras aves.
ausência, servir-me-ei para isso, das palavras que vos escrevi no
O bacalhau é mais recente. Em Portugal o bacalhau foi sempre Natal passado, em união de pensamento com tantos outros, para
o prato preferível nesta quadra, por ser um prato mais rico e mais
quem, porque o calendário não pára,
condizente com o frio.
será também este um Natal diferente.
Porque se pendura o azevinho nas casas?
Será, e desde já faço votos, para que
O azevinho tem sido ao longo dos séculos um arbusto seja o vosso caso, o reencontrar alegre
decorativo, pela simples razão de se manter verde e de famílias, num contínuo renovar de
vermelho mesmo no pico do Inverno. É símbolo pagão alegria esfuziante, de convívio fraterno
da imortalidade, para os cristãos é o símbolo da Vida e
e autêntico que só esta quadra
da imortalidade.
Natalícia é capaz de trazer. Por isso,
Qual a origem do presépio?
nesta mistura de sentimentos que uns
Francisco de Assis, em 1224, recriou a cena da
e outros teremos, neste sorriso mais
natividade com figuras ao vivo. Posteriormente, a
rasgado
ou
mais
entristecido,
cena do presépio de Belém era exposta em
procuremos
ser
autênticos,
distribuindo
muitos conventos, com figuras de madeira
amizade
verdadeira,
pois
sem
ela não
pintada. E a tradição tornou-se cada vez mais
forte continuando-se a fazer presépios movimentados e com faz sentido o NATAL.
diversas características, conforme os costumes das várias zonas
De mim e porque fizeram o favor de me aturar durante o ano
do país.
Nota: apontamentos de vários autores desconhecidos.
Bom Natal para todos
Bacalhau para todos.
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