
 

 

Editorial 
 

 “Uma Seara transparente” 
 

                       Caros amigos e amigas searenses, 

          

Como prometido, têm nas vossas mãos a 2ª edição do Jornal da Seara. Espe-
ro que desfrutem desta leitura e aproveitem todas as informações fornecidas. 

Neste editorial, não posso deixar de destacar o final do ano de 2013 e início 
de 2014, que ficaram marcados por várias inundações que assolaram todo o país 
e a nossa Freguesia. Durante este período, várias habitações sofreram inunda-
ções e a circulação em algumas ruas da Freguesia e nas Estradas Nacionais foi 
afetada.  

A Seara não estava preparada para estas fortes chuvadas. De facto, não 
podemos impedir as intempéries, mas podemos minimizar os estragos que elas 
possam vir a causar, porque somos todos responsáveis por aquilo que é nosso, 
pela nossa terra. Não devemos só dar importância à água no verão, quando esta 
nos faz falta, mas, também, devemos respeitar os cursos de água, no inverno, 
zelando por eles, mantendo-os abertos e em bom estado de conservação. 

Para fazer face a estes problemas, a Junta de Freguesia esteve sempre em 
contacto permanente com a Câmara Municipal de Ponte de Lima, GNR, Estradas 
de Portugal, Bombeiros e Proteção Civil de Viana do Castelo. Todas estas entida-
des passaram pela nossa freguesia para nos ajudar a ultrapassar as dificuldades 
que foram surgindo. Para além disso, fomos obrigados a fazer uma despesa 
extra no nosso orçamento. Desta forma, foram gastos perto de quatro mil euros 
na limpeza de lamas e pedras em várias ruas, na abertura e desobstrução de 
aquedutos, bem como, na reposição de pisos em locais onde se abriram autênti-
cas crateras.  

Por outro lado, o mês de janeiro de 2014 também fica marcado pela celebra-
ção de um contrato de emprego e inserção com o Centro de Emprego de Viana 
do Castelo. Após o infeliz falecimento da nossa vigilante, a Junta de Freguesia 
efetuou diligências, nas semanas seguintes, para contratar outro funcionário. 
Podíamos ter feito a escolha no imediato, isto é, selecionar alguém diretamente. 
No entanto, fizemos uma candidatura ao Centro de Emprego para que fosse esta 
entidade a selecionar uma pessoa desempregada da nossa Freguesia. Não nos 
interessava que fosse a pessoa A, B, ou C. Apenas exigimos que o candidato 
reunisse as condições necessárias para as funções que iria desempenhar (ser 
vigilante quatro horas por dia e  trabalhar mais quatro horas na limpeza e manu-
tenção da Freguesia) e que fosse residente na freguesia da Seara. E foi isso 
que aconteceu. Dos doze searenses desempregados que reuniam o perfil, a 
decisão do Centro de Emprego recaiu na Sra. Maria Esperança Sousa. Acrescen-
to ainda que, a 3 de março do corrente ano, assinamos uma Carta de Compromis-
so com a Segurança Social de Ponte de Lima, efetivando um contrato de inserção 
com um beneficiário do Rendimento Social de Inserção (RSI) da freguesia da 
Seara. Este beneficiário, Sra. Maria de Fátima Dantas, selecionada pela equipa 
do RSI, trabalhará voluntariamente para a freguesia da Seara disponibilizando, no 
máximo, quinze horas semanais.  

É com esta forma de trabalhar, que apostamos numa Seara transparente, 
informando e esclarecendo todos os residentes da nossa atividade diária. 
Além disso, estamos sempre recetivos a ideias e sugestões. Partilhe as 

suas ideias connosco. 

Para terminar, em meu nome, do Vasco Lima e do Manuel Ximenes deseja-

mos a todos os searenses uma Páscoa feliz e que aproveitem da melhor forma 

este tempo primaveril. 

                                                                Filipe Lima 

                                     Presidente da Junta de Freguesia de Seara 
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Escolhemos, para esta edição, a presente ata que 
faz referência ao Abade João António Pereira Lima, 
que foi Presidente da Junta da Paróquia durante 19 
anos (1893-1912) 

 

Sessão do dia 23 de novembro de 1896 

Auto de instalação da Junta e juramento 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo, de mil oito centos e noventa e seis, aos 
vinte e três dias do mez de Novembro do dito anno, 
n`esta freguesia da Seara, concelho de Ponte de 
Lima, e salla das sessões na Junta de Parochia 
compareceu o Reverendo Abbade Antonio Pereira 
Lima e José de Caldas Junior, e Domingos Antonio 
Mendes, cidadãos eleitos ultimamente para compor 
a nova Junta, segundo provaram pelos extractos da 
acta da eleição. Seguidamente o mesmo Reverendo 
Parocho e nos termos da lei, defeniu a cada um dos 
vogais juramento aos Santos Evangelhos, que cada 
um prestou nas mãos d`este jurando fidelidade ao 
Rei, à Carta Constitucional da Monarchia, aos actos 
addicionaes e demais leis do Reino, depoes do que o 
prezidente declarou instalada a nova Junta. Em 
seguida e entrando em exercício deliberou a Junta, 
que as suas sessões ordinárias terão logar nos dias 
primeiro e quinze de cada mez por nove horas da 
manhã, e para secretario nomeou João Joaquim 
Gonçalves Pereira, da freguesia da Correlhã, visto 
ter exercido o dito cargo anteriormente e sendo 
prezente, disse que aceitava o dito cargo, 
deliberando a Junta que ficava vencendo 
anualmente a quantia de três mil reis, como até 
aqui, deliberação que foi tomada por unanimidade. E 
não havendo mais que deliberar, mandou o 
prezidente lavrar esta acta e declarou levantada a 
sessão. E eu João Joaquim Gonçalves Pereira, 
secretario, a escrevi e assigno com o prezidente e 
vogaes. 

 

 

Prezidente  Abbade João António Pereira Lima 

Vogal   Domingos Antonio Mendes 

Vogal    José de Caldas Junior 

Secretário   João Joaquim Gonçalves Pereira 

 

 
Nota: Reescrita conforme o original. 
 

CENTRO DE ESTUDOS DA SEARA 
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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 – 96.5108037 

Secretário da Junta – Vasco Lima – 96.4961835 

Tesoureiro da Junta – Manuel Ximenes – 96.7809327 

 

Horário de atendimento à população  

na Junta Freguesia:  

Quartas-Feiras, das 20h às 22h 

Domingos, das 9h às 12.30h 

 

Preenchimento Gratuito do IRS  

 19 e 26 de Abril 2014 

A Junta de Freguesia informa que decorreu no passado dia 15 de 

março o preenchimento em papel do IRS a título gratuito à população 

da Seara. Voltamos a relembrar que nos próximos dias 19 e 26 Abril 

de 2014 das 9h às 12.30h pode vir fazer também a título gratuito o 

preenchimento do vosso IRS pela internet, no Edifício da Sede da 

Junta. 

 

Ciclo Reuniões com os Searenses  

 “ Expectativas superadas “  

Entre os dias 12 
janeiro e 16 fevereiro 
de 2014, aos domingos 
de manhã, a Junta de 
Freguesia realizou, no 
seu Edifício Sede, um 
Ciclo de Reuniões 
denominado “O futuro 
da Seara no séc. XXI”, 
com o propósito de 
preparar o futuro da 
nossa freguesia. 

O Presidente da Junta de Freguesia, Filipe Lima, que conduziu as 
seis reuniões realizadas, agradeceu a presença das mais de oitenta 
pessoas que estiveram presentes nos vários encontros, que juntaram 
pais e filhos que frequentam diferentes níveis de ensino, bem como, 
os vários empresários da freguesia, os dirigentes das diversas 
associações/coletividades da Seara e os ex-autarcas da freguesia da 
Seara. Este espaço de partilha serviu para o atual Executivo da 
Junta dar a conhecer os seus projetos, os desafios para o futuro da 
Seara, em diversas áreas, bem como, auscultar as principais 
preocupações e necessidades das crianças e seus pais, dos 
empresários e dos vários dirigentes associativos. 

O balanço do Ciclo Reuniões é muito positivo, pois superou todas 

as expetativas inicialmente previstas, estando já definido que, em 

Janeiro e Fevereiro de 2015, teremos o II Ciclo de Reuniões com os 

Searenses.  

Atividade da Junta 
 

9 janeiro de 2014 – Vasco Lima, Secretário da Junta, esteve presente em 
reunião com a Câmara Municipal para discutir e analisar as verbas a transferir, 

no ano de 2014, para a Junta de Freguesia da Seara. Para além disso, foram 

discutidos os moldes da delegação de competências que está prevista na lei.  

18 janeiro 2014 – Realização de entrevistas com desempregados da freguesia 

da Seara que foram chamados pelo Centro Emprego para ocupar um lugar de 
trabalho na Junta de Freguesia, fazendo 8 horas de trabalho diário, sendo 
repartido por 4 horas de vigilante na carrinha e 4 horas de manutenção da 

freguesia.   

27 janeiro 2014 – Filipe Lima, Presidente de Junta, assina no Centro Emprego 
de Viana do Castelo, juntamente com a Sra. Maria Esperança Sousa, um 
contrato de emprego/inserção a vigorar por um prazo de um ano. Contrato este 

que contempla 8 horas diárias e um valor a pagar mensalmente pela Junta de 
Freguesia de 170€, sendo a outra parte do salário assegurada/paga pelo 

Centro de Emprego. 

4 fevereiro 2014 – Reunião no Centro Educativo da Facha com a Associação 

de Pais do Centro Educativo para debater assuntos relacionados com a gestão 
da cantina, iniciativas da Associação de Pais, bem como, vários assuntos sobre 

a sua organização.  

6 fevereiro 2014 – Reunião de preparação das Marchas de S. João. O objetivo 
da reunião prendeu-se essencialmente com a necessidade de solicitar à 
Câmara Municipal mais apoio financeiro para as freguesias que apostam nas 

marchas populares. 

12 fevereiro 2014 – Reunião com a Coordenadora do Centro Educativo da 
Facha, Professora Odete, para debater vários assuntos que dizem respeito aos 
alunos da Seara que frequentam o Jardim Infância e o 1º ciclo. Destacam-se 

dessa reunião, uma análise sobre a gestão do Centro Educativo tendo em 
conta o apoio às crianças. Foram discutidas medidas de apoio a crianças com 
necessidades financeiras, bem como, a articulação da carrinha da Freguesia 

no transporte das crianças. Foi uma reunião muito positiva, ficando patente que 
a Junta de Freguesia da Seara dará todo o seu apoio no desenvolvimento de 

todas as questões do dia-a-dia do Centro Educativo. 

12 fevereiro 2014 – O Presidente da Junta reuniu-se na Junta de Freguesia 
com os elementos da Seara Jovem, a fim de fazer um balanço da passagem de 
ano, bem como, preparar novas iniciativas a desenvolver durante o ano 2014. 

De salientar, a vontade e a determinação deste grupo de jovens para levar a 

cabo novas iniciativas na Seara. 

13 fevereiro 2014 – Reunião no Centro Cívico com a direção das Marchas 
Populares de S. Pedro. Uma reunião de trabalho que permitiu preparar o ano 

de 2014, ficando definido o apoio total da Junta de Freguesia às Marchas, pois 
é opinião da Junta de Freguesia que “as Marchas de S. Pedro da Seara são a 
imagem da Freguesia e que devemos apoiar e nos orgulhar pela sua 

existência, e dessa forma terá sempre o nosso apoio”.  

17 fevereiro 2014 –Visita à Freguesia com Técnicos do Gabinete do Ambiente 
(Hidráulicas), para analisar problemas das águas, tendo como objetivo último, 

elaborar uma resposta sobre um ofício endereçado pela Junta de Freguesia da 
Seara a solicitar um parecer técnico sobre problemas que ocorreram com as 

inundações na nossa freguesia. 

27 fevereiro 2014 – Reunião no gabinete do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, Eng. Victor Mendes, sobre as questões de 
financiamento para a  freguesia da Seara, Caminhos de Santiago, apoio a 
empresários, bem como, dar a conhecer a posição da atual Junta de Freguesia 

sobre a problemática da segurança rodoviária nas estradas nacionais 203 e 

204 e o seu plano futuro. 

7 março de 2014 – Reunião com direção da Associação Empresarial de Ponte 

de Lima que permitiu ter contacto com medidas de apoio aos empresários 
locais, formação profissional disponível para ativos empregados e 
desempregados, bem como, o estabelecimento de contactos para ser possível, 

com maior facilidade, aos searenses desempregados terem através da Junta 
de Freguesia um acesso mais facilitado às ofertas de emprego na nossa 

região. 

19 março 2014 – Reunião com Eng. Victor Mendes para discutir a delegação/

transferência de competências da Câmara Municipal para a freguesia da Seara 

como está regulamentado em Diário da República pela lei 75/2013 de 12 

setembro. 

 

mailto:junta@freguesiadaseara.com
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Arranjo urbanístico junto à Igreja Paroquial  

“obra quase concluída” 

A Junta de Freguesia 
procedeu no mês de 
janeiro de 2014 à 
c o l o c a ç ã o  d o 
betuminoso nas ruas 
adjacentes à Igreja 
Paroquial e liquidou 
mais uma tranche à 
empresa Construções 
Refoiense no valor de 
14.936,10€.   

Assim, até ao dia 23 de março de 2014, foram pagos, globalmente, 

ao empreiteiro da obra o valor de 58.661,44€, tendo sido pagos pela 

anterior Junta 25.294,62€ e pela atual Junta de Freguesia o valor de 

33.366,82€. Para as obras ficarem concluídas, da parte da Junta de 

Freguesia da Seara e da Câmara Municipal de Ponte de Lima, falta 

somente a colocação de quatro candeeiros de iluminação pública e o 

ajardinamento da área envolvente ao parque de estacionamento. De 

referir que a fase do ajardinamento já se iniciou.  

Junta de Freguesia divulga ofertas de emprego 

A partir do mês de março, a Junta de Freguesia 

começou a divulgar ofertas de emprego disponíveis no 

distrito de Viana do Castelo. Pode consultar essas 

ofertas na Sede da Junta de Freguesia ou através do 

nosso Facebook : facebook.com /freguesiadaseara   

 Semana da Seara 

   11 a 17 agosto de 2014 

A Junta de Freguesia da Seara pretende celebrar, nesta semana, e 
em colaboração com as instituições/coletividades da Freguesia, a 
identidade da comunidade searense, com atividades dirigidas a 
todos. O programa será o seguinte: 

 11 a 14 de Agosto - Atividades culturais/ recreativas; 

 15 de Agosto - Dia da Juventude; 

 16 de Agosto - Dia do Emigrante; 

 17 de Agosto - Dia da Seara. 
 

Apresentação do Jornal da Seara 

No passado dia 21 de dezembro de 2013, foi apresentado no Salão 

Nobre da Junta de Freguesia, este novo projeto, que esperamos ser 

duradouro, e eficiente no seu papel de manter informados os 

searenses.  

Aproveitamos para 

agradecer a presença 

dos Vereadores da 

Câmara Municipal de 

Ponte de Lima, Dra. Ana 

Machado e Eng. Vasco 

Ferraz e do Presidente 

da Concelhia do PSD, 

Mário Ferreira. 

Residencial /  Restaurante  

 

Visita do Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima - ENG. Victor Mendes 
 

A  J u n t a  d e 

Freguesia recebeu, no 

Edifício Sede, a visita 

do Eng.  Victor 

Mendes, Presidente 

da Câmara Municipal 

de Ponte de Lima, 

para uma reunião de 

trabalho, com o 

propósito de  o 

informar das principais 

preocupações e projetos da Junta de Freguesia para os próximos 

anos. Foi uma reunião centrada em vários assuntos, tais como: 

educação, cultura, 

apoios para as 

col et iv idades,  o 

p r o b l e m a  d a s 

inundações, pedido 

de apoio para a 

Travessa da Bouça, 

um acompanhamento 

às obras do Arranjo 

Urbanístico da Igreja 

Paroquial, bem como, 

uma visita à antiga Escola Primária.  

Dia da Árvore comemorado na nossa Freguesia 

Após um convite da Junta de Freguesia ao Eng. Victor Mendes, 

numa reunião de trabalho com a Câmara, contamos com a sua 

presença  e dos Vereadores Eng. Vasco Ferraz e Dr. Paulo   Sousa, 

no passado dia 22 de março, juntamente com os elementos da Junta 

de Freguesia, na plantação de dezasseis carvalhos no arranjo 

urbanístico junto à Igreja Paroquial. Esta iniciativa inseriu-se na 

comemoração do Dia da 

Árvore e permitiu, com a 

colaboração do Município de 

Ponte de Lima, que estas 

árvores fossem oferecidas 

para o arranjo urbanístico, 

substituindo assim as oito 

que, inicialmente, estavam 

previstas em projeto, o que 

constituiu uma poupança 

superior a 800€. 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Gaspar 

Martins, visita a Seara 

O Sr. Gaspar Martins, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima, também efetuou uma visita 

à nossa Freguesia a pedido do Executivo. A visita 

incidiu em quatro aspetos: análise à área envolvente da 

Rua de Ramos e da Carvalheira; os estragos com as 

inundações; visita à Travessa da Bouça; e por fim, foi efetuado uma 

visita e ,consequente reunião no local, sobre as obras do arranjo 

urbanístico junto à Igreja Paroquial da Seara. 
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Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia (29 –12 –2013) 
 

Decorreu no passado dia vinte e nove, do mês de 
dezembro, de dois mil e treze, uma Reunião Ordinária da 
Assembleia de Freguesia, da qual saíram as seguintes 

decisões: 

 

1º- Foram apresentadas à Assembleia duas propostas da Junta 
de Freguesia, para a sua discussão e votação. A primeira, dizia 
respeito a um voto de pesar referente ao cidadão searense, 
recentemente falecido, João Martins Lima, pai do Secretário da 
Junta de Freguesia e ex-membro da Assembleia de Freguesia. A 
segunda proposta referia-se a um voto de pesar e homenagem 
póstuma à cidadã searense, Maria de Fátima Ferreira Torres 
Martins, falecida, no passado mês de outubro, e que era 
funcionária da Junta de Freguesia. Depois de colocadas à 
discussão, as duas propostas foram aprovadas por unanimidade. 

 

2º- Procedeu-se à apresentação, apreciação e votação das 

alterações ao Regulamento e Taxas do Cemitério: 

Proposta de alterações ao Regulamento do cemitério: 

 Capítulo décimo quinto (Taxas)  

O artigo 81º, nº1 passa a ter a seguinte redação. 

Artigo 81º (Concessão de Terreno)  

1- A concessão de terreno para sepulturas perpétuas, 2×1 
metro, com aro, é fixada em seiscentos euros (600,00€). 

O artigo 82º, nº 2 (Taxa de Manutenção do cemitério) é 
eliminado, o artigo 82º, nº 1 (agora ponto único) passa a ter a 
seguinte redação: 

Artigo 82º (outras taxas) Abertura de sepulturas: 

 a) Primeira fundura – 150,00€    ( valor cobrado pelo coveiro) 

 b) Segunda fundura – 150,00€   ( valor cobrado pelo coveiro) 

Proposta de alterações ao Regulamento – Tabela de Taxas 

e Licenças: 

 Capítulo quarto (Cemitério) 

O artigo 12º (referente às Taxas do cemitério) será eliminado;  

O artigo 13º (Regras das Taxas Anuais) será eliminado. 

A proposta foi aprovada por maioria. 

 

3º- Finalmente foi feita a apresentação, apreciação e votação 
das Opções do Plano e da proposta de Orçamento para o Ano 

2014. 

 O Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Filipe Martins 
Lima, destacou alguns pontos deste documento, como: o apoio 
escolar; apoio às Associações/Colectividades; dinamização do 
Jornal; rede viária; construção de rotunda; construção de Passeios, 
requalificação do Centro Cívico; abastecimento de água; obras no 
cemitério; iluminação pública. 

 A proposta foi aprovada por maioria. 

 

Assembleia de abril 
 

Esta assembleia realizar-se-á em data a marcar, pelas 10h, no 

Edifício Sede da Junta de freguesia. Serão af ixados editais com a 

ordem de trabalhos, nos locais habituais.  

 

        A Mesa da Assembleia 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA JUNTA DE FREGUESIA 

Cantar dos Reis 

No passado mês de janeiro, vimos “renascer”, na nossa Freguesia, 
a tradição do Cantar dos Reis. Esta iniciativa concretizada por um 
grupo de searenses de todas as idades, veio trazer-nos à memória 

momentos da nossa infância, em que o Cantar dos Reis era uma 
tradição bastante enraizada na nossa Freguesia. O executivo da Junta 
de Freguesia também teve o prazer de ter recebido, na Sede da Junta, 
este grupo de searenses, que aproveita para felicitar e incentivar a 
repetir no próximo ano esta louvável iniciativa. Importa referir ainda, a 
presença, nesta iniciativa, do Sr. Vereador, Eng. Vasco Ferraz, que 
nos honrou com a sua presença.  

 

Cemitério: colocação de ecopontos 

A Junta Freguesia informa que assinou um 
protocolo, no mês de janeiro, com a empresa 
Reciol para a colocação, a custo zero para a 
freguesia da Seara, de dois contentores para 
depositar as velas do cemitério. 

Assim, pede-se aos utilizadores do cemitério que 
continuem a zelar pela limpeza do espaço como 
têm feito e que agora possam também contribuir 
para a reciclagem desses materiais, depositando 
somente as velas nos referidos contentores. 

 

Rede de Alta Tensão 

“Seara diz NÃO” 
 

No processo de consulta pública ao projeto “Eixo da RNT entre 
Vila do Conde, Vila Fria B e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV”, 
ou seja, a rede de alta tensão, a Junta de Freguesia mostrou o seu 
profundo desagrado pela passagem dessa linha pela Seara. 

De facto, a linha está projetada, num dos traçados, também para 
passar na nossa Freguesia, numa área muito pequena (entre a Facha 
e Rebordões Santa Maria), mas que poderá trazer vários 
inconvenientes para a população. Assim, a Junta de Freguesia, no 
mês de fevereiro, enviou um ofício à Agência Portuguesa do 
Ambiente, alertando dos riscos para a saúde de quem estiver próximo 
da linha e dos prejuízos económicos devido à desvalorização das 

propriedades, podendo também ser 
afetadas captações e linhas de água, para 
além do seu efeito na paisagem da nossa 
linda terra. Para além disso, a Junta de 
Freguesia votou, na Assembleia Municipal 
de Ponte de Lima, contra a passagem da 
mesma linha, pelo concelho de Ponte de 
Lima.  



 

 

   Associação Desportiva   
     e Cultural da Seara 
Fundada em 15 de Julho de 1984 

           30º Aniversário 
   

Festa de Natal 

A Associação Desportiva e Cultural da Seara, com o apoio da  Junta de 
Freguesia, promoveram no passado dia 20 Dezembro uma Festa de Natal 
para as crianças. O evento começou a ser preparado em Novembro para 
estar tudo pronto para receber a população, com o salão decorado a 
preceito, com balões, com estrelas e Pinheiro de Natal. Com pontualidade 
deu-se início ao belo espetáculo de variedades condizente com a época 
natalícia. O espaço tornou-se pequeno para receber as muitas pessoas que 
quiseram ver o teatro infantil de Ponte de Lima, os “Pequenos Atores do 
Lima”. A Escola de Música abriu a festa tocando lindos temas de Natal que 
encantaram os presentes. 

 Numa tarde tão animada não podiam 
“faltar as palmas”, nem a presença do 
“Pai Natal”, mas, principalmente, 
prevaleceu a boa disposição para 
relembrar que o Natal está perto e que 
é preciso apostar na amizade, na 
união e na solidariedade. Não é a 
primeira vez que a Associação e a 
Junta de Freguesia “dão as mãos” 
para promover um evento deste 
género.  

No final não faltaram as tradicionais rabanadas, o bolo-rei, e os 
chocolates, distribuídos pelas crianças, para assinalar uma iniciativa tão 
especial, que deverá ser repetida nos próximos anos. 

Novos Corpos Sociais  

   Biénio 2014/2016 

Direção: Bruno Ximenes; Hermínio Mansuído; Natália Mansuído; 

António Melo; Tiago Torres; Elói Soares; Olívia Rocha; Rafaela Faria; 

Lúcia Silva; Leandro Costa; Abel Costa; Mariana Martins; André 

Soares; Carlos Silva; Amadeu Costa; José Barros; Benjamim Soares; 

Óscar Rodrigues; Armando Silva  

Assembleia Geral: José Mimoso; Agostinho Coelho; António 

Alves; Márcio Lima 

Conselho Fiscal: Rui Quintela; Alberto Torre; Paulo Lima 

 

Pagamento de Quotas 

Encontram-se a pagamento as quotas para o ano 2014. Aproveitamos a 

oportunidade para solicitar aos sócios que tenham quotas em atraso que se 

dirijam à sede da ADCSeara para as regularizar. 
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             Escola de  
      Música da Seara 
   

   

      Pedro Sousa 

                               Notícias                          

 - O Dia Internacional da Mulher também foi lembrado na 
nossa escola, com a entrega de flores a todas as alunas, todas 
as mães dos alunos e às mulheres dos adultos que estão nesta 
escola.  

 - Esta Escola, futuramente, irá ter um novo rumo, ao ser criada 
uma Secção de Música na Associação Desportiva e Cultural 
da Seara. E com este rumo, que traçamos para a nossa Escola, 
vamos ter a oportunidade de desenvolver um grande projeto.  

- O meu principal objetivo é criar a Orquestra de Cordas da 
Seara, e poder fazer concertos de músicas tradicionais 
portuguesas. Este projeto passa por um pagamento a todos os 
músicos que participem nestes futuros concertos. Por 3 razões: 
primeiro, é justo que quem se esforça mereça ser 
recompensado; segundo, é de algum modo um incentivo para 
os futuros alunos desta escola, e terceiro, a escola tem que ter 
outros meios de sobrevivência. 

- A Escola de Música da Seara vai fazer uma parceria com 
uma Escola de Música da Correlhã em que o professor é o 
senhor Pereira Lima. Esta iniciativa tem como objetivo realizar 
atividades conjuntas. 

- A primeira iniciativa da Escola de Música da Seara é fazer um 

Piquenique Noturno em data a marcar.       

ESCRITOS SEARENSES 

 

Linda Seara abençoada, 

És um cantinho cheio de luz. 

Muito branquinha, muito arborizada, 

O teu aspeto encanta e seduz.               
    

Ó Terra amada, que não há igual, 

De ti tão longe, tão por meu mal. 

Ó vento, por caridade, 

Leva por mim terna Saudade. 

 

Em sonhos vejo as lindas meninas, 

Ceifando alegres trigo doirado. 

Em sonhos oiço tocar as matinas, 

Da linda Igreja do meu povoado. 

 

Linda Seara, que não há igual, 

De ti tão longe, tão por meu mal. 

Ó vento, por caridade, 

Dá-lhe por mim terna saudade. 

 

No centro temos uma coisa boa, 

Um lindo santinho que nos abençoa. 

Ó meu santinho, eu vou voltar. 

Quando aí chegar, a ti vou rezar. 

“Homenagem ao Emigrante”  

Armando Silva 

 Marchas Populares S.Pedro  

1º Ensaio  ( 2 de Maio de 2014, pelas 20horas ) 

 

Com o aproximar das tradicionais festas do S. Pedro, começa a agitação 

para todos aqueles, que são uma boa parte da população da freguesia, que 

voluntariamente se envolvem em torno de um só objetivo: os preparativos 

para as marchas que saem à rua por altura dos Santos Populares. Para 

marcar o início dos trabalhos temos um almoço marcado para 30 Março 

pelas 12:30 na antiga escola. O primeiro ensaio da marcha está agendado 

para o próximo dia 2 de Maio de 2014 pelas 20horas, na sede das 

marchas. Não Faltes 
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Sinais de mudança 

 

 

                                                                  Natália Pereira,  

                                                           professora e dirigente sindical 

Longe vão os tempos em que com chuva, frio ou mesmo um solinho 
a raiar pela manhãzinha se viam chegar à escola os nossos meninos. 
Vinham a pé! Alguns de muito longe para chegar à escola, a casa 
que os haveria de colocar na linha da frente do conhecimento. A 
princípio com medo, depois com confiança e mais tarde com o 
passar dos anos com segurança. Vinham para aprender a ler e a 
escrever. Vinham para brincar e se divertir com os colegas. Vinham 
alguns para ficarem dispensados do trabalho árduo do campo e do 
tratamento do gado pelas pastagens. 

Chegavam a uma escola desgastada pelo passar dos anos, em que 
o frio entrava por todas as frinchas, em que ninguém se atrevia a 
lavar as mãos para não sentir o gelo a descer em fio pela torneira; 
em que à chegada ou depois do pequeno intervalo da manhã para 
“matar o bicho” corriam todos para junto da lareira que a senhora 
professora teimava em manter acesa para conforto de todos. 

E assim se formaram doutores, professores e engenheiros, se 
formaram mestres-de-obras ou eletricistas, se prepararam para a 
vida que cada um escolheu ou foi escolhido para viver. 

Mas os tempos mudam! E na escola mudaram muito… atrevo-me a 
dizer que foi dos serviços públicos o que mais mudou. 

Com a entrada do Séc XXI, das novas teorias em educação, da 
diminuição da natalidade, da necessidade de redução de custos e 
sobretudo da necessidade de socialização premente, pensaram os 
nossos governantes na construção de centros que reagrupassem 
escolas pequenas e se criassem novas e melhores condições. 

Na época, o Município de Ponte de Lima abraçou o projeto 
construindo o que seria o primeiro centro educativo do concelho. 
Testado o modelo seguiu-se a construção em série de outros 
equipamentos escolares, que em Ponte de Lima se chamam Centros 
Educativos (na maioria dos outros concelhos, centros escolares). E 
assim nasceu o Centro Educativo da Facha, uma escola de 
excelência, com todas as condições físicas atribuídas pelo município 
e desenvolvidas de uma forma articulada pelas excelentes 
associações de pais, em conjunto com o corpo docente e não 
docente estável da escola. 

Nasceu a felicidade das crianças que, de uma forma diversificada, 
têm acesso ao conhecimento escolar, científico, social e de contacto 
com a natureza, nas diversas atividades que se desenvolvem e que 
fazem parte de um documento coletivo chamado Plano Anual de 
Atividades. 

Com o nascimento do Centro Educativo desenvolveram-se nas 
crianças outras competências que numa pequena escola, com 
poucas condições, seria mais difícil desenvolver. Dentro de um 
espaço educativo em que se educa para o ambiente, para a proteção 
da natureza, para a preservação animal, se revisitam os ambientes 
familiares para o conhecimento do que se fazia antigamente e se 
articula com visitas a espaços modernos e atuais de promoção do 
desenvolvimento rural ao nível microeconómico, todos têm a ganhar! 

Para concluir deixo em modo de 
reflexão: a relutância na concentração 
das crianças em espaços educativos 
de maiores dimensões, por vezes 
deslocalizadas das freguesias de 
origem, foi altamente mediatizada. 
Após este tempo e com os resultados à 
vista, alguém gostaria de regressar às 
velhas e acabadas escolinhas? 

 
Restaurante 

Cedro 
Seara 

 Martins da Costa e Costa Construções Lda 

 
                                                                  

           Terapias e tratamentos Naturais 

 

 

 

                 Natália Pereira 

Ter sido convidada para participar no “Jornal da Seara” foi, para 
mim, motivo de grande satisfação. Nesta edição vou partilhar 
convosco o meu conhecimento na área da Medicina Complementar e 
Alternativa (MCA). Esta medicina apresenta uma visão diferente do 
doente e dos cuidados de saúde, recorrendo a diversas terapias com 
uma abordagem mais “a nível da pessoa como um todo” e com menos 
ênfase nos fármacos.   

Hoje devido à falta de solução para muitas doenças e devido aos 
efeitos secundários de medicamentos químicos, cada vez mais 
pessoas estão, a recorrer a este tipo de tratamentos alternativos e aos 
Remédios Naturais, porque são menos agressivos e em muitos casos 
mais eficazes, sem terem efeitos secundários causadores de situações 
irreversíveis. 

Existem diversos tratamentos e grande variedade de métodos de 
diagnóstico, as especialidades a que mais se recorre são as seguintes:  

Acupunctura: uma especialidade Tradicional Chinesa, que 
implica a inserção, no corpo, de agulhas em pontos pré-
definidos, em linhas imagináveis (meridianos); procura 
devolver o equilíbrio de forças positivas e negativas (yin e 
yang) no organismo. 

Aromaterapia: envolve a utilização de óleos essenciais, 

normalmente administrados por inalação ou massagem. 
Fitoterapia: usa plantas para fortalecer e apoiar órgãos cujas 

funções estejam enfraquecidas. 
Homeopatia: caracterizada pela administração de pequenas 

quantidades de medicamentos que, em concentrações muito 
maiores, precipitam o surgimento dos sintomas da doença 
que está a ser tratada. 

Osteopatia: usa várias técnicas de manipulação, para restaurar, 

e manter, a função músculo-esquelética. 

Nas próximas edições vou referir 
diversos tratamentos naturais, mas desde 
já fica o desafio, para que todos partilhem o 
seu conhecimento na área dos tratamentos 
naturais, pois “os saberes populares na 
área da saúde” são muito importantes. Por 
vezes remédios simples são muito eficazes 
e em especial os de origem vegetal. 

 

Fica o apelo a todos os searenses que confiam na Natureza: 
enviem para o Jornal da Seara dicas para cuidar da saúde de forma 
natural… 

              

              
 

 

 

 

 

 

 

As aulas começam na 1ª semana de abril 

Inscrições no Centro Cívico da Seara 

 às Quartas Feiras das 20.30h às 21.30h 

Contactos: 939417294 / 925815992 / 969791770 
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CENTRO EDUCATIVO DA FACHA  

                           O nosso Centro Educativo  
 
 

 

  

  

  

 

 

 

 
 

O Centro Educativo da Facha entrou em funcionamento no ano 
letivo 2009-2010. Sendo uma escola nova de tipologia moderna, 
implantada numa enorme área desprovida de qualquer tipo de 
vegetação, sentia-se que se melhorasse o seu enquadramento 
exterior, mais agradável e apelativa se poderia tornar.  

Converter este estabelecimento de ensino num espaço 
pedagógico acolhedor e ambientalmente saudável foi o desafio de 
toda a comunidade escolar. Nesse sentido após um ano de 
preparação e de muita reflexão aderimos ao programa “Eco-
Escolas”. Este projeto destina-se fundamentalmente a sensibilizar as 
crianças e adultos para a proteção e preservação do meio ambiente.  

Ao longo destes anos continuamos a ser uma Eco-Escola sendo 
continuadamente premiados com a Bandeira Verde, símbolo que 
muito orgulhosamente ostentamos na nossa entrada principal. Neste 
contexto os alunos tiveram oportunidades únicas de usufruir uma 
diversidade de situações e experiências, nomeadamente visitas de 
estudo, visualização de filmes, palestras, comemorações que lhes 
deram vivências traduzidas em novas aprendizagens e na 
apropriação de uma cultura ambiental, capaz de os tornar num 
futuro próximo, cidadãos ativamente interventivos na defesa e 
preservação do meio ambiente.  

Criámos uma Horta Pedagógica com o objetivo de incutir hábitos 
de alimentação saudável. Rentabilizamos os ecopontos, 
participamos em projetos de tampinhas, recolha de pilhas, 
reciclagem de material, investimos na produção animal (aves 
autóctones).  

Aprendemos que muito do que era considerado “lixo” afinal pode e 
deve ser reaproveitado: restos de plantas, restos de comida, papel 
usado, garrafas de plástico…enfim, uma infinidade de materiais a 
que podemos, com criatividade dar outro uso. Sabemos que temos 
de evitar a poluição dos rios, lagos, lagoas, florestas. Criamos com 
os alunos espaços e momentos de trabalho ambiental, pesquisando, 
elaborando e divulgando à comunidade.  

Com esta prática estamos constantemente atentos aos desafios 
que empresas, ministério do Ambiente ou instituições têm para nos 
propor.  

Promovemos a festa de final de ano sempre com atenções 
ambientais, chamamos os avós e comunidade à escola para com 
eles partilharmos determinadas práticas ecológicas  

  Cá estaremos durante os próximos anos a contribuir para um 
mundo melhor, um mundo ecologicamente sustentável!  

 

                                          A Coordenadora de Estabelecimento 

                                                 Odete Felgueiras 
 

Junta Freguesia apoia a plantação de árvores no 

Centro Educativo 

A Junta de Freguesia da Seara concedeu um 

donativo de 350€ à Associação de Pais do Centro 

Educativo da Facha para os apoiar na plantação de 

mais de uma centena de árvores no interior do Centro 

Educativo, no que foi acompanhada pelas Juntas de 

Freguesia de Vitorino das Donas e da Facha.   

                       

  

 Eco-Escolas – Colabore connosco!  

 

   Continuamos pelo quarto ano consecutivo a ser uma Eco-
Escola. Sentimo-nos cada vez mais responsáveis na 
preservação do ambiente e na proteção dos 
nossos recursos. Para o conseguir, 
precisamos da vossa colaboração, na 
recolha de vários materiais, valorizando e 
fomentando hábitos de separação do lixo 
para reciclagem, contribuindo desta forma 
para a formação de cidadãos responsáveis e 
interventivos na sociedade. 

Este ano iniciamos novas recolhas: 

- Plástico (apenas iogurtes líquidos, detergentes, champôs, 
brinquedos, mobiliário de jardim em PVC, bidões plásticos de 
qualquer tamanho, tubagens plásticas). Estes materiais devem 
ser entregues na escola à segunda-feira para serem 
recolhidos no dia seguinte: 

- Resíduos verdes ( relva, folhas, restos de poda de árvores/
arbustos/vinha, restos de jardim e horta). Estes materiais devem 
ser colocados no contentor metálico que se encontra no 
parque de estacionamento da escola. 

Continuamos a recolher: 

- Tampinhas plásticas / caricas / pó de café/ cápsulas de café 

- Tinteiros e toners usados / pilhas e pequenos eletrodomésticos 
 

                                              Obrigado pela vossa colaboração 

Consulte: hhttp://centroeducativofacha.blogspot.pt 
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Páscoa de menino 

                                                                                          

                                                                     Mamede Torres 

Primeiro que tudo, peço que me desculpem a ousadia de vir maçar-
vos de novo com as minhas recordações, que decerto serão, também, 
as de muitos de vós. O aproximar de mais um período Pascal leva-me a 
tempos bastante diferentes dos de hoje.  

Relembro, com alguma nostalgia, o Domingo de Ramos onde 
começavam a incutir-nos o espírito Pascal, com aquela infindável missa 
solene a que assistíamos sem pestanejar, com o palmito ou um raminho 
de oliveira na mão, que depois de benzido, pelo menos em nossa casa, 
serviria para pôr no lume, em noites de trovoada, para ajudar a acalmá-
la enquanto rezávamos. Mas dizia eu, sem pestanejar, porque se assim 
não fosse, o pároco, de então, chamava-nos à sacristia e tomai lá 
disciplina «e que mão pesada ele tinha», e chegado a casa teria 
segunda dose, que nisso os meus pais não eram de chetas, por isso, 
convinha não arriscar. Durante a semana, nas nossas casas havia um 
redobrar de tarefas de limpeza e asseio, não que elas não o fossem já 
«como alguém escreveu um dia», mas porque o respeito pelo 
compasso Pascal e por quem o acompanhava era da maior importância. 
Era também na Semana Santa que era feito o ritual da bênção da água 
que seria usada durante o ano nas cerimónias religiosas e abençoaria 
as nossas casas na Visita Pascal. Era por isso uma semana de enorme 
azáfama, quer nas casas, quer na igreja. Finalmente, chegado o 
Domingo de Páscoa e depois de mais uma missa solene, era queimado 
o fogo, enquanto as pessoas regressavam a casa. Depois de tudo 
preparado, lá saía o tão aguardado Compasso Pascal. Na frente a 
campainha sempre a tilintar, seguida do moço com o pé da cruz e de 
um outro com a saca das esmolas. Depois o mordomo com a cruz 
enfeitada a rigor e, por fim, o sacristão com a caldeira da água Benta. 
Todos acompanhavam o Abade, que ora mostrava um sorriso, ora, com 
um ar sério, impunha o devido respeito como deve ser em Compasso 
Pascal que se preze. E era vê-los por caminhos, carreiros, ou estrada 
sempre a pé, que caminhar dava saúde e nós os mais pequenos 
seguíamo-los com aquela alegria inocente que nos fazia parecer tudo 
sempre certinho e perfeito. Por vezes lá éramos brindados com um 
rebuçado daqueles que nos enchia a boca e nos dava que fazer para 
duas ou três horas. O verdadeiro e único rebuçado da Páscoa. Nesse 
dia, era dia de folar e ao pedir a bênção ao padrinho e beijar-lhe a mão, 
além das amêndoas, dava direito a uma moedita que nos fazia pular de 
contentes. A parte da manhã do Compasso era especial, não sei se 
pelos lugares que percorria, se pelas pessoas, 
havia algo de diferente para nós. De tarde, a 
caminhada continuava já pela parte de baixo da 
freguesia, com os caminhos e as bermas da 
estrada apinhadas de gente que se juntava em 
Nabais para a Queima do Judas «julgo que o 
único na altura concentrava ali as atenções», e 
já perto do final, seguia-se o recolhimento, que 
para além do acompanhar do Compasso Pascal 
no regresso à igreja, era também, julgo eu, uma 
manifestação sentida de alegria, mas sobretudo 
de FÉ. 

   Que haja PÁSCOA na cruz de cada um de nós. São os 
meus votos sinceros.                               

      FELIZ PÁSCOA        

 

               CONTACTOS ÚTEIS:  

 
 

 

 

 

 

Município Ponte Lima 258900400 

Junta de Freguesia de Seara 258944176 

Bombeiros 258909200 

GNR 258900240 

Centro Saúde Ponte de Lima 258909209 

Hospital Conde de Bertiandos 258909500 

Finanças Ponte de Lima 258900280 

Segurança Social Ponte Lima 

Linha do Cidadão Idoso 

Saúde 24 

EDP Avarias 

Proteção à Floresta 

258900210 

800203531 

800242424 

800506506 

117 

Espaço para 
Empresários 

e Empresas 
da Seara 

Contacte-nos 

Nº Emergência 
112 

 

Páscoa 
 

O Significado da Páscoa  
para os Cristãos 

 
                                                             Leonardo Gonçalves 

 

Estamos chegados à Páscoa e é pertinente 
proporcionar um artigo sobre esta quadra festiva. 

Para os Cristãos, a Páscoa assinala a Ressureição de 
Jesus, a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o 
mal. 

O Domingo de Páscoa é o dia mais importante do ano 
litúrgico e da nossa Vida de Cristão. 

Citando São Paulo: “Se Cristo não tivesse 
ressuscitado, seria vã, vazia, a nossa Fé. Estaríamos a 
adorar um Cristo morto, assim, adoramos um Cristo vivo, 
porque Cristo ressuscitou efetivamente. 

Agora só nos resta, continuar a demonstrar a nossa 
Fé e a Viver com Jesus Ressuscitado, que prometeu 
estar sempre connosco, até ao fim dos séculos. 

Eis o motivo porque a Páscoa é sobretudo vida, 
alegria e amor e que a maioria dos cristãos europeus 
celebra a Páscoa e aceita a vida de Jesus Cristo na sua 
própria vida. 

A festa da Páscoa difere de país para país e de zona 
para zona, mas a mais genuína é sem dúvida a do Minho 
e que tem resistido aos tempos, conservando os valores 
e costumes dos nossos antepassados, ou seja, a visita a 
todas as casas, levando a alegria a todos os familiares e 
amigos, que se orgulham de estar presentes. 

Todos aguardam com ansiedade a festa da Páscoa, 
nomeadamente, as crianças. 

O dia começa com o repenicar dos sinos, os foguetes, 
a correria de umas casas para as outras, o beijo na Cruz, 
como sinal de afeição e veneração, os cumprimentos que 
são dados a todos os presentes. Tudo isto é um sinal de 
alegria. 

Viva a Páscoa! Viva Jesus Ressuscitado! 
Que saibamos viver o tempo Pascal, pedindo a Fé 

para todos os nossos dias, até sermos chamados ao seu 
reino eterno. Eis o que deseja o vosso conterrâneo e 
amigo.                              

 Comissão Festas S. Pedro/2014 
 

A Comissão de Festas do S. Pedro/2014 informa que a 

Festa deste ano se realiza na seguinte data: 
 

                  3, 4 e 5 de Julho de 2014 

 
Para qualquer assunto relacionado com as Festas de S.Pedro é favor 

dirigir-se aos domingos de manhã, das 9h às 13h, ao Bar do Edifício-Sede 

da Junta de Freguesia de Seara. 

 


