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Editorial
Ressurreição – a nossa meta

A Ressurreição do Senhor, que dentro de poucos dias
celebraremos, solenemente, é a meta deste tempo favorável
que temos vindo a viver.
A caminhada quaresmal tem um sentido de saída, de
abandono, se quisermos dizer com a Bíblia, de êxodo. Este
caminho que reconduz a humanidade a Deus é muito longo
porque obriga cada um a passar pelo «deserto da morte do
nosso eu a favor do outro» (Paolo Scquizzato) e não existe
possibilidade de enveredar por atalhos, pois seria pura e
piedosa ilusão.
O Papa Francisco sublinha que «a conversão não acontece
por magia», mas é caminho de aprendizagem quotidiana. Todos
os dias, refere, devemos aprender a fazer algumas coisas de
bom, a sermos melhores do que no dia anterior. Este aprender a cada homem e de cada mulher, deixando de ser apenas mais
um ritual revestido de um certo folclore e que nós, por tradição,
fazer o bem, alarga-se ao aprender a afastarmo-nos do mal.
celebramos anualmente.
O bem que somos chamados a aprender tem,
necessariamente, que se traduzir em conceito, mas sobretudo A Páscoa da Ressurreição do Senhor é viver a libertação do
em obras da graça que cheguem ao concreto da vida daqueles espírito que conduz à aceitação plena da vida, derrubando tudo
que nos rodeiam. Bondade e misericórdia só o são na medida o que são amarras e asfixias que retiram a esperança e o
em que se traduzem na acção generosa do encontro de vidas acreditar num amanhã radiante de misericórdia.
que se transformam porque mãos ofereceram pão, água, A doença impediu-me de fazer esta caminhada quaresmal
agasalho, ternura, aconchego...
junto de vós e convosco. Mas se Deus quiser, será na
No encontro com o outro, ao contemplarmos o rosto sofredor comunhão convosco que celebrarei a Festa das festas cristãs.
do outro, é que nós encontraremos o verdadeiro rosto de Cristo Juntos escutaremos a Palavra de Deus, juntos partilharemos o
de quem tanto e tantas vezes temos ouvido dizer tantas coisas. pão da vida, juntos anunciaremos a vitória da vida sobre a
morte, a luz que dissipa todas as trevas.
O verdadeiro encontro com Cristo é deixarmo-nos por Ele
interpelar em ordem à re-estruturação da nossa vida. Deixarmos Votos de uma Santa Páscoa para todos os membros da
operar em nós a revolução de amor que Cristo inaugurou com a comunidade de S. Mamede da Seara.
Padre Paulo Gomes
oferta da Sua vida por todos.
A nossa conversão brota de uma intimidade dialogante com A Junta de Freguesia saúda a chegada do padre Paulo
Cristo. A oração é caminho que conduz à nossa essência, àquilo Gomes à nossa Freguesia, desejando-lhe o maior sucesso
que somos e que reconhecemos no lugar mais recôndito de nós na sua missão pastoral. Destacamos a excelente
próprios, onde apenas a luz de Deus pode penetrar. É aqui que colaboração que foi estabelecida desde a sua chegada e
começa a verdadeira penitência e mortificação. Reconhecer e que já permitiu promover iniciativas em prol do bem
extirpar de nós tudo o que nos impede de avançar para abraçar comum. Estamos fortemente convictos de que esta
comunhão de interesses se manterá, e que será um forte
a verdadeira vida em Deus e com os outros.
contributo para o bem estar de toda a comunidade
Esta caminhada de conversão, de oração e de penitência é searense. Tudo faremos para que assim seja.
essencial para que a Páscoa adquira o sentido pleno na vida de
Uma Santa Páscoa para todos os searenses.
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Obras e Infraestruturas
Ajardinamento do Largo da
Igreja Paroquial
No passado mês de janeiro, procedeu
-se à poda das árvores e arbustos existentes no referido Largo. A Junta de
Freguesia solicitou a colaboração de
duas searenses ligadas à jardinagem,
Virtude Costa e Fátima Caldas, que se
colocaram desde logo à disposição
para efetuar o referido trabalho de forma voluntária e gratuita. O Executivo agradece a disponibilidade e realça o excelente trabalho realizado.

Cubo para a obra do adro
da Igreja Paroquial

Realização de Estágio
na Junta de Freguesia da Seara
Numa colaboração estabelecida entre a Junta de Freguesia da
Seara e Instituto de Emprego e Formação Profissional de Viana do
Castelo, decorreu um estágio do Curso – EFANS – Técnico Administrativo. A estagiária, Maria Goreti da Silva Pereira, realizou entre os
dias 18 de janeiro e 1 de março de 2017, duas atividades que se
enquadram no Curso que frequentou e que permitiram colocar em
prática os conhecimentos adquiridos. Numa primeira fase, procedeu
à informatização dos dados referentes aos livros existentes na Biblioteca da Junta de Freguesia que permitirá uma mais rápida e eficaz
consulta. Concluído este registo, fez o levantamento e registo informático dos bens existentes no Edifício Sede da Junta de Freguesia,
para constar do Inventário da JFSeara.
O estágio atingiu os objetivos pré-definidos, tanto no que diz respeito à estagiária, que demonstrou estar preparada para enfrentar o
mercado de trabalho, como na parte respeitante à Junta de Freguesia que aproveitou a oportunidade para efetivar procedimentos que
tinha em vista realizar a breve trecho.

Depois das diligências levadas a
cabo pela Junta de Freguesia e
Pároco da Freguesia, Padre Paulo
Estas colaborações são para manter no futuro, porque constituem
Gomes, junto da Câmara Municipal
excelentes oportunidades de realizar atividades necessárias ao bom
de Ponte de Lima, foi possível obter
funcionamento de uma autarquia, e que são concretizadas sem cusa disponibilização de 5 camiões de
tos para a Junta de Freguesia.
cubo para as obras a realizar no adro da Igreja Paroquial. No entanto, e porque não é suficiente o cubo existente, continua este executivo, juntamente com a Paróquia, a fazer pressão junto da Câmara
Biblioteca Pública da JFSeara
para que se consiga o cubo suficiente para o total de área a calcetar.
A
JFSeara
Colocação de grelha em aqueduto
possui, no seu
Salão
Nobre,
junto à estrada Nacional 204
uma biblioteca
que foi criada há
vários anos e
que este executivo gostaria que
voltasse a ser
depois
antes
utilizada pelos
searenses. Terá
Em resultado da chamada de atenção para a situação de perigo sido, na altura
em que se encontrava uma grelha para acesso a águas, junto à da sua criação,
EN204, junto à Pastelaria Magali, a JFSeara verificou a situação no anos 80, uma biblioteca pioneira no nosso concelho e de extrema
local e entendeu ser urgente a retificação do problema. Foi, pois, importância para a promoção da literacia dos searenses. Depois de
para evitar futuros acidentes, que se colocou uma grelha metálica no um período de algum esquecimento, teve este executivo a preocupareferido buraco que soluciona definitivamente o problema.
ção de a reorganizar e tornar novamente acessível a todos os que a
quisessem utilizar. Foi sempre nosso entendimento valorizar os
Atribuição de subsídio extraordinário à ADCSeara exemplos positivos que herdamos de executivos anteriores e, semEm resultado das obras de melhoramentos realizados no Edifício pre que possível, potenciá-los, de forma a dar mais e melhores ferraSede da ADCSeara, no Polidesportivo Edgar Flores, entendeu a Jun- mentas aos searenses para a satisfação dos seus interesses. Nos
ta de Freguesia atribuir um subsídio extraordinário, no valor de 700€, últimos meses, foi feito o registo todos os livros existentes e informapara a pintura do Edifício-Sede e, assim, fosse possível dotar a ADC- tização dos dados. No intuito de atualizar a bibliografia existente, foi
Seara de melhores condições para os seus sócios e toda a popula- estabelecido contacto com a Comissão do Plano Nacional de Leitura, que reconheceu o papel fulcral que estas bibliotecas podem ter
ção da Seara.
para a melhoria da literacia dos portugueses, e enviou vários livros
que constam do Plano Nacional de Leitura e fazem parte dos currícuColocado gradeamento na
los da disciplina de Língua Portuguesa. Todos os searenses que
Rua do Fontelo
pretendam ter acesso a estes livros por empréstimo, especialmente,
as crianças e jovens em idade escolar, devem dirigir-se à Sede da
Com o intuito de conceder maior
Junta, em dias de atendimento, para que os mesmos sejam cedidos
segurança à circulação de pessoas e
a título de empréstimo. Brevemente, será possível aceder à listagem
veículos foi colocado um gradeamento
dos livros existentes na nossa página do facebook e site da JFSeara.
de proteção na Rua do Fontelo.
CORRELHÃ
BLOCO
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2 de abril 2017

30 de junho e 1, 2 de julho de 2017

1ª Assembleia de Freguesia de 2017

Festas de S. Pedro da Seara

No próximo dia 2 de abril realizar-se-á a Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia que terá os seguintes pontos:
( A convocatória será feita dentro dos moldes habituais)
- Aprovação das contas do ano de 2016;

8 julho de 2017

-Apresentação do trabalho desenvolvido nos últimos meses pela
Junta de Freguesia.
- Intervenção do público.

Passeio da Freguesia da Seara
Está agendado o passeio da Freguesia da Seara para o ano de
2017. Como no ano passado, este passeio realizar-se-á para toda a
população da Freguesia.

9 de abril 2017

Marque na sua agenda o dia 8 de julho de 2017.

IV Rastreio Gratuito de Saúde na Seara

O cartaz será divulgado no mês de Maio e as inscrições vão
decorrer
de 19 a 30 de Junho de 2017, na secretaria da Junta de
A Junta de Freguesia da Seara irá realizar no dia 9 de Abril de
Freguesia
da Seara.
2017, domingo de manhã, o seu IV Rastreio de Saúde da Freguesia
da Seara. Este rastreio, como nos anos anteriores, será totalmente
gratuito para os searenses e será realizado por especialistas da área
da saúde a título gratuito. Teremos várias atividades completamente
direcionadas para cuidar da sua saúde:
23 julho de 2017
Rastreio de Hipertensão e Diabetes
Rastreio da Saúde Mental
Rastreio Visual

(10h - Sede da Junta de Freguesia)

Apresentação do Cartaz da Semana da Seara

Avaliação Nutricional

11 a 21 de agosto 2017

Rastreio de Saúde Oral

Semana da Seara

22 e 29 de abril 2017

Preenchimento Gratuito do IRS

A Junta de Freguesia da Seara informa que, pelo 4º ano consecutivo,
A Junta de Freguesia informa que decorre, nos dias 22 e 29 de abril se realiza a Semana da Seara.
de 2017, o preenchimento em papel e pela internet do IRS. Assim,
Esta semana procurará de novo reunir todos os emigrantes, familianos dias indicados, sábados, entre as 9h e as 12.30h, poderão sub- res, amigos e a população da Seara em várias atividades, tais como
meter a título gratuito o preenchimento do vosso IRS, no edifício da palestras, música, jogos tradicionais e convívio popular.
Sede da Junta de Freguesia da Seara.
O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 23 de julho,
domingo, às 10h.

6 e 13 maio de 2016

Dia do Voluntariado na Seara

Nota:
A organização da Semana da Seara aproveita para dar a conhecer
aos searenses o tema deste ano: “Memórias de uma Aldeia”

Obras no adro da Igreja Paroquial
A Semana da Seara 2017 será um momento único para envolver
Este ano o Dia do Voluntariado será direcionado para as obras de toda a comunidade num projeto comum que servirá, mais uma vez,
recuperação do adro da Igreja Paroquial.
para demonstrar que os searenses sempre que chamados a colaborar,
Conforme tinha sido delineado desde o princípio, entre a Junta de dizem presente.
Freguesia das Seara e o Padre Paulo Gomes e após as iniciativas de
Aproveitamos para solicitar, mais uma vez, a cedência de fotoangariação de donativos, a fase seguinte seria a aquisição dos mategrafias antigas para que seja possível realizar a tão ansiada exporiais (pedra, cubo, areia e cimento).
Nessa altura, lançou-se o desafio, que voltamos a repetir, de que sição fotográfica sobre a Seara e os searenses.
fossem os searenses a dar o exemplo inicial para a execução do proAs fotos serão digitalizadas e devolvidas de imediato aos proprietájeto já apresentado à comunidade searense. Este gesto será imporrios.
Posteriormente, será feita cópia para a exposição que depois fará
tante para minimizar os custos das obras referidas.
parte do Arquivo Digital da Seara.
Estes dois dias constituem uma oportunidade única dos searenses
dedicarem algum do seu tempo à sua freguesia. Só poderemos consA Organização: Luís Sousa, Vasco Lima, Luís Gonçalves, Paulo
truir uma Seara melhor, se todos nos envolvermos na vida da comuni- Mimoso, Natália Mansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins e Susana
dade de forma desprendida e zelando pelo bem comum. Participem!!!
Antunes.
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Baldios da Freguesia da Seara

SEMANA DA SEARA 2017

(Assembleia de Compartes, dia 2 de abril de 2017)

A Organização da Semana da Seara decidiu, pela
A Junta de Freguesia da Seara, no intuito de resolver uma lacuna primeira vez, promover um concurso para a criação do
existente na Freguesia e no respeito escrupuloso da Lei existente, Logotipo e Mascote desta iniciativa que começou em 2014
vai promover uma Assembleia de Compartes com a finalidade de e vai, este ano, ter a sua 4ª edição.
eleger os respetivos órgãos de representação, gestão e fiscalização
Logotipo
– Mesa da Assembleia de Compartes, Conselho Diretivo e
Comissão de Fiscalização. Existe na Seara uma área de baldios
que urge valorizar. Será criada uma ZIF (Zona de Intervenção Florestal) do Monte da Nó e Padela na qual se encontra situada a nossa Freguesia e que pretende promover a reorganização da floresta.
Convocam-se, assim, todos os eleitores searenses para estarem presentes na Assembleia de Compartes do dia 2 de abril,
pelas 10.30h, no Edifício Sede da Junta de Freguesia da Seara.

SEMANA
DA SEARA

Deixamos para que se tenha uma melhor noção do assunto referido alguma legislação referente à Lei dos Baldios:
Capítulo I (Disposições Gerais)
Artigo 1º (Noções)
1 - São baldios os terrenos possuídos e geridos por comunidades
locais.
2 - Para os efeitos da presente lei, comunidade local é o universo dos
compartes.
3 - São compartes todos os cidadãos eleitores, inscritos e residentes

Regulamento (resumo)
1– Participantes: Toda a comunidade searense
(individual ou equipas)
2– Condições da candidatura:
- Respeitar o regulamento;
- Desenhos inéditos;
3– Características da proposta:
- Desenho manual ou Web design;
- Formato A4;
- Criatividade;
- Deve constar obrigatoriamente da proposta a
seguinte designação:

“Semana da Seara”

nas comunidades locais onde se situam os respetivos terrenos baldios ou que aí desenvolvam uma atividade agroflorestal ou silvopastoril.
4 - São ainda compartes os menores emancipados que sejam resi-

4– Prazo de entrega: 30 de Maio de 2017;
Nota: O nome do autor da proposta vencedora será
anunciado na próxima Edição deste Jornal.

dentes nas comunidades locais onde se situam os respetivos terrenos

Mascote

baldios.
5 - Os compartes usufruem os baldios conforme os usos e costumes
locais e gerem de forma sustentada, nos termos da lei, os aproveitamentos dos recursos dos respetivos espaços rurais, de acordo com
as deliberações tomadas em assembleia de compartes.
6 - O baldio segue o regime do património autónomo no que respeita
à personalidade judiciária e tributária, respondendo pelas infrações
praticadas em matéria de contraordenações nos mesmos termos que

Regulamento (resumo)

as pessoas coletivas irregularmente constituídas, com as devidas
adaptações.

1– Participantes: Toda a comunidade searense
(individual ou equipas)

Capítulo III (Organização e Funcionamento)
Artigo 11º (Administração dos Baldios)
1 - Os baldios são administrados, por direito próprio, pelos respetivos
compartes, nos termos dos usos e costumes locais, através de
órgãos democraticamente eleitos.
2 - As comunidades locais organizam-se, para o exercício dos atos de
representação, disposição, gestão e fiscalização relativos aos corres-

2– Condições da candidatura:
- Respeitar o regulamento;
- Desenhos ou inéditos;
3– Características da proposta:
- Desenho manual ou Web design;
- Formato A4;
- Criatividade;
- A mascote deve ter por base um Pinheiro

Manso.

4– Prazo de entrega: 30 de Maio de 2017;

pondentes baldios, através de uma assembleia de compartes, um

Nota: O nome do autor da proposta vencedora será
anunciado na próxima Edição deste Jornal.
As propostas devem ser entregues na Sede da Junta de
3 - Os membros da mesa da assembleia de compartes, bem como do
Freguesia em horário de atendimento.
conselho diretivo e da comissão de fiscalização, são eleitos pelo
A Organização:
período de quatro anos, renováveis, e mantêm-se em exercício de
conselho diretivo e uma comissão de fiscalização.

funções até à sua substituição.

Luís Sousa, Luís Gonçalves, Vasco Lima, Paulo Mimoso, Natália
Mansuído, Olívia Rocha, Mariana Martins e Susana Antunes.

José Maria Araújo
Topógr afo
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Tomada de Posse do novo
Pároco da Freguesia, Padre Paulo Gomes

No passado dia 29 de janeiro de 2017, a nossa Freguesia viveu um
dia muito especial para comunidade cristã, com a tomada de posse
do novo Pároco da Paróquia de S. Mamede da Seara, Padre Paulo
Gomes.
A preparação da cerimónia de tomada de posse começou bem
cedo, com os membros do coro paroquial e outros searenses a preparar um tapete de flores colocado entre o escadório e a porta da
Igreja Paroquial. Merece especial destaque a resiliência mostrada por
este grupo de searenses que, perante a intempérie que se abateu
sobre a nossa freguesia, na manhã desse dia, não arredaram pé e
levaram a sua iniciativa a bom porto. Parabéns a todos!
Da parte de tarde, realizou-se a cerimónia que contou com a presença numerosa dos searenses que se quiseram associar a este
acontecimento, e a que muitos assistiram pela primeira vez. A cerimónia foi presidida pelo Arcipreste de Ponte de Lima, Padre Vilar,
que começou por explicar aos presentes o cerimonial que iria decorrer, dando de seguida posse ao novo Pároco da Paróquia de S.
Mamede da Seara.
Na parte final da cerimónia, o Sr. João Carneiro Gonçalves, em nome dos paroquianos,
dirigiu ao Padre Paulo Gomes as boas vindas
à Seara e acrescentou palavras de incentivo
para a sua nova missão que todos esperam
que seja plena de sucesso pastoral.
Finda a tomada de posse, a festa continuou
no edifício da antiga Escola Primária onde
estava preparado um lanche para todos, organizado pela Junta de Freguesia e o Coro
Paroquial. Foi neste momento entregue uma
recordação ao Padre Paulo Gomes por parte da Junta de Freguesia
da Seara para assinalar a data da sua tomada de posse.
A tarde continuou com o Cantar dos Reis, uma tradição que este
executivo faz questão de manter viva, e que contou com a presença
do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº Vítor
Mendes e dos vereadores, Engº Vasco Ferraz e Engº Manuel Barros.
No final do dia, prestaram-se contas do dinheiro obtido com angariação de fundos para as obras do adro da Igreja Paroquial.
O valor obtido orçou os 4.870€ e divide-se da seguinte forma:
Almoço: 1.805€ (dia 8 de dezembro de 2016)
Rifas: 2.800€
Donativos: 265€
A Junta de Freguesia da Seara e o Padre Paulo Gomes, em nome
da Paróquia, agradecem a todos os que quiseram colaborar nestas Nota: As fotos foram cedidas pela Foto Central a
iniciativas, das quais resultou uma verba, que não sendo ainda sufi- quem agradecemos a disponibilidade. Informamos
ciente, permite, desde já, começar a programar e dar início às obras que se encontram à venda, na Foto Central, para
quem as queira adquirir, as fotos da Cerimónia de
a efetuar no adro da Igreja Paroquial.
Tomada de Posse do Padre Paulo Gomes.

Loja da
Teresinha
Ponte de Lima
Martins da Costa e Costa Construções Lda

Restaurante

Cedro
Seara
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Os Velhos

Cantar das Janeiras / Centro Educativo da Facha

As imagens referem-se à "atuação" ("Cantar as Janeiras") da sala 4 do
ensino pré-escolar do CEF, no dia 2017.01.24, na casa do Sr. José Carlos
e da D. Gina. A tradição do ensino pré-escolar do CEF estabelece que os
alunos visitem as residências dos familiares, com particular destaque para
as residências dos avós, para cantarem as Janeiras.

PÁSCOA

A Páscoa é a ressurreição do Senhor
É tempo de grande alegria
Pois Jesus estava morto e ressuscitou
Cantemos todos aleluia, aleluia

Um dia subiu para o céu
A pedra do sepulcro arrombou
Foi num belo domingo de Páscoa
Que Jesus ressuscitou

O domingo de Páscoa é grandioso
O povo anda cheio de alegria
Porque Jesus ressuscitou
O filho da Virgem Maria

Abre a porta da tua casa
Que Jesus nela quer entrar
Ele morreu, mas ressuscitou
A todos nós quer visitar

Colocado nos braços de sua mãe
O filho da Virgem Maria
Mas Jesus ressuscitou
Logo ao terceiro dia

Agora todos te cantamos
Com esta imensa alegria
Bendito e louvado seja
O filho da Virgem Maria

Ó minha doce mãe do céu,
E mãe de nosso Senhor
Com teu filho morto nos braços
Que grande foi a tua dor

Te cantaremos para sempre
Quer seja de noite ou de dia
Porque Jesus ressuscitou
Aleluia, aleluia, aleluia

Morreu pelos nossos pecados
Num grande madeiro de cruz
Nós te adoramos Senhor
E te bem dizemos , ó Jesus

Uma boa e Santa Páscoa
Desejo a todos vós
Jesus morreu, mas ressuscitou
E está sempre no meio de nós

Carmelinda de Puga
Guerra Mansuído

Todos os dias ouvimos frases como: “Os
velhos não valem nada” , “os velhos são
todos senis”, “os velhos estão bem é num
lar”, “os velhos não interessam a
ninguém”, "os velhos estão cheios de
doenças".
Joana Torres
“Os velhos estão para ali arrumados num
quarto minúsculo, sem condições de higiene”, “os velhos
estão sozinhos e abandonados”, “os velhos são um
estorvo na vida das pessoas”, “os velhos não ensinam
nada”, “os velhos morrem sozinhos”, “o velho X, a velha
Y”, “aqueles velhos que eram nossos vizinhos foram
maltratados”, “aqueles velhos passaram fome”, entre
muitos mais exemplos, noticias, conversas e frases.
E se há coisa que me revolta é isto, os velhos, os
velhos serem só os velhos, serem chamados e tratados
como velhos, como uns farrapos velhos que não valem
nada, absolutamente nada.
Os velhos como muitas vezes são
chamados, não são só uns velhos,
são pessoas tal como todos nós,
podem já ter mais idade , mais
problemas e dificuldades mas já
passaram por muito e merecem
respeito.
São pessoas que têm nomes,
histórias, vidas e famílias, são
pessoas que já fizeram algo por cada um de nós, já nos
ensinaram a escrever, a ler, a contar, a andar de
bicicleta, já brincaram connosco, já cuidaram de nós, já
passaram noites em branco, ao lado das nossas camas
preocupados connosco, fizeram o que podiam e não
podiam para nos dar uma vida melhor, enfrentaram
guerras, lutas, e obstáculos, e continuam aqui, ao nosso
lado, a espera de receber um pouco de amor, de
compreensão, de carinho e principalmente de tempo,
antes que chegue o dia final, e muitos de nós não dão
valor, nem se preocupam minimamente com isso.
Muitos de nós, acham e têm a mania que são “novos”,
que podem tudo e conseguem tudo, e até podem ter
mais capacidades, mais força e mais energia, mas
esquecem-se de uma coisa, é que para lá também
caminham, e também vão passar pelas mesmas coisas e
dificuldades que eles, e tenho a certeza que quando isso
acontecer também não vão gostar, vão querer que as
coisas fossem um pouco mais diferentes, e que tivessem
mais um pouco de respeito por eles.
As pessoas ganhavam mais e aprendiam mais, se
calassem a boca, e parassem de estar sempre a humilhá
-los, a desprezá-los, a fazer de conta que eles não
existem, e em vez disso convivessem mais com eles, se
os ouvissem e acompanhassem mais, se lhes
dedicassem mais tempo, se os ajudassem, se lhes
dessem mais carinho e amor, se cuidassem deles como
realmente merecem, se
aproveitassem mais cada
minuto com eles, e se
fizessem tudo para lhes dar
mais alguns momentos de
felicidade
já
que
infelizmente são os últimos
que podem viver e recordar.

Res idencial / Res taurante

JORNAL DA SEARA

Associação Desportiva e Cultural da Seara
Instalações do
Polidesportivo Edgar Flores
Com as obras de requalificação das
instalações do Polidesportivo Edgar
Flores, as reservas para o uso do
espaço aumentaram significativamente.
Batizados, festas de Aniversário e
almoços particulares e de empresas
tem vindo a demonstrar que valeu a
pena o esforço. A ADCSeara, desde já,
agradece e sente-se lisonjeada pela
vossa preferência.
Uma nova entrada
Sempre na vanguarda, o Presidente da
ADCSeara entendeu a necessidade de
uma nova entrada para o parque do
Polidesportivo. Após o improviso de uma
passagem perto da churrasqueira para a
prova de corta-mato, o Presidente viu as
vantagens de ter um acesso direto à
churrasqueira. Conjuntamente com um
grupo de amigos da Associação puseram mãos à obra, numa soalheira
tarde de sexta feira, do mês de
fevereiro. Ainda por terminar, já foi de
grande utilidade a quem usufruiu das
comodidades da churrasqueira. Para
além da nova entrada, o jardim
também tem sido alvo de melhorias e
colocação de novas plantas que vão
sendo oferecidas. No entanto, fazem
falta mais e contamos com a boa vontade das pessoas para reflorestar o
jardim e proporcionar a quem nos visita um espaço de lazer como poucos.
Novos cartões de sócios
Os sócios do Associação Desportiva e Cultural da Seara vão receber os
novos cartões gratuitamente ,durante o mês de abril. Para requisitar o
seu, dirija-se ao Sr. Bruno Ximenes, Presidente da ADCSeara. Usufrua já
das vantagens que lhe dá o cartão de sócio, no Teatro Municipal Sá de
Miranda, 2€, e, futuramente, mais parcerias serão anunciadas. Aproveite
também para requisitar o seu cartão Galp.
Chegou o cartão Galp Frota ADCSeara. É um cartão que oferece
descontos de 7cêntimos/litro imediatos em Portugal e ainda 3 cêntimos/
litro imediatos em Espanha em combustível, dirigido exclusivamente para
os Sócios da ADCSeara
Sem qualquer custo adicional, apenas terá de ter as quotas em dia.
Caros Sócios,
Vimos por este meio solicitar a todos os associados que façam um
esforço para a regularização das suas quotas, de forma a permitir a
esta Associação o desenvolvimento das diversas atividades
propostas em Assembleia de 27/12/2016 para o corrente ano 2017.
Sabemos que muitas vezes se torna difícil recordar e proceder ao
pagamento regular das quotas e para que tenham uma opção mais
cómoda de pagamento, agora poderá fazê-lo através de transferência
bancária para a seguinte conta:
NIB: 0045 1427 40242198308 32
No descritivo da transferência deverá indicar o seu nome completo e/ou
nº de Sócio para podermos emitir o recibo em conformidade.
Caso tenha alguma dúvida no valor a pagar, poderá contactar-nos
através do e-mail: adcseara@gmail.com ou através do telefone:
964563992.
Horário da nossa secretaria é sábados de tarde e domingos de manhã
Contamos consigo!
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Searenses em destaque no desporto
Atletismo
Os atletas searenses, Eugénio Barros, Fátima Barros, Fátima
Dantas e Rafaela Faria continuam a conquistar excelentes
resultados no atletismo.
No passado ano 2016, na freguesia da Seara realizou-se a Prova
de Corta Mato da ADCSeara que foi a última prova do calendário e
que revelou os seguintes resultados absolutos:
Classificação Final do Circuito de Corta-Mato 2016 /2017
Seniores Femininos
1ª Joana Barros CAM-VC
2ª Fátima Veiga CYCL
3ª Patrícia Sá CAM-VC
4ª Rafaela Faria GJVP
Veteranas:
1ª Paula Costa CAAV
2ª Fátima Dantas GJVP
3ª Fátima Barros GJVP
Veteranos:
1º Eugénio Barros GJVP
2º João Carlos Cerqueira GJVP
3º José Pais EDL

Futebol

O searense, Virgílio Fernandes, assumiu funções de treinador
adjunto no Estoril Praia, da I Liga Portuguesa de Futebol.
O nosso conterrâneo conta no currículo com passagens pelo
Sporting de Braga, Olhanense, Académica (onde conquistou uma
Taça de Portugal), Arouca e Apollon Limassol, do Chipre (clube
pelo qual ganhou uma Taça e Supertaça).

Artes Marciais / Kung DoTe
O jovem searense, Bernardo
Sousa, obteve o 1º lugar, no
escalão de Iniciados - 45 kg.,
no II Torneio ALAM – Kung Do
Te, de Ponte de Lima.

Viagem à ilha da Madeira
O sorteio da viagem à Madeira, na 3ª Festa de Comemoração do Dia
Mundial da Criança, no passado dia, 19 de junho 2016, ficou na freguesia Parabéns e votos de sucesso
da Seara…Parabéns ao casal Gonçalves que já desfrutou da viagem.
desportivo para todos!!!
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O Hino da Maria da Fonte
Hoje vou trazer à memória dos leitores deste Jornal
da Seara mais um símbolo da história da Pátria
Portuguesa.
Trata-se do hino da Maria da Fonte, mais uma
composição guerreira, a perpetuar os nossos
antepassados, dos quais nos devemos orgulhar e
recordar com saudade.
Leonardo Gonçalves
Como se pode verificar as frases das estrofes, são
versos de patriotismo e amor à liberdade, eu diria mais, de teor revolucionário.
O Hino da Maria da Fonte é conhecido como o “Hino do Minho”, simboliza a
insurreição (revolta) de 1846, iniciada na província do Minho, mais
precisamente na freguesia de Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso, distrito de
Braga.
A revolta propagou-se posteriormente ao resto do país e provocou a
substituição do governo de Costa Cabral por D. Pedro de Sousa Holstein, o
1.º Duque de Palmela.
Daí se deve um hino popular do Minho e outro a nível Nacional.
Convém esclarecer que essa revolta também foi conhecida por revolta da
patuleia ou Maria da Fonte - patuleia – nome dado ao partido popular que se
formou em Portugal em 1846, como protesto contra o Decreto de Costa
Cabral – Marquês de Tomar – que proibiu o enterramento nas igrejas o
agravamento dos impostos, nova lei dos serviços militares, tudo à força e que
não agradaram à maioria dos Portugueses.
D. Maria II cognominada a educadora, pôs termo à Revolução do Minho
(Maria da Fonte) em 1847, convenção de Gramido com a intervenção de
várias nações estrangeiras.
No entanto ainda hoje se fala e lembra essa revolta. E o hino é usado em
cerimónias oficiais, de menos solenidade, substituindo o Hino Nacional.
Hino Popular:
Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer!

Baqueou a tirania
Nobre povo, és vencedor,
Generoso, ousado e livre,
Demos glória ao teu valor.

Fugi déspotas! Fugi,
Vis, algozes da nação!
Livre, a Pátria, vos repulsa!
Terminou a escravidão.

Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer! (refrão)
Algemada era a nação,
Mas é livre ainda uma vez;
Ora, e sempre, é caro à Pátria
O heroísmo português.

Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer!
Caia um trono, caia um rei,
Onde impera a tirania,
Mas de um povo a liberdade
Não se perca nem um dia!

Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer!

Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer!

Lá raiou a liberdade
Que a nação há de editar!
Glória ao Minho que primeiro
O seu grito fez soar.

Essa mulher lá do Minho,
Que da foice fez espada,
Há de ter na lusa história
Uma página dourada!

Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer!
Segue, ó povo, o belo exemplo
De tamanha heroicidade:
Nunca mais deixes tiranos
Ameaçar a liberdade.

Eia avante, portugueses
Eia avante! não temer!
Pela santa liberdade
Triunfar ou perecer!

Constatações
A propósito das recentes mudanças
na vida paroquial, com a passagem de
testemunho sacerdotal a que se
assistiu, queria aqui deixar a minha
Mamede Torres
satisfação, não pela razão que a isso
obrigou, como é óbvio, mas pela oportunidade de
mudança, essa sim desejada, e há muito aguardada por
muita gente e por mim, particularmente. Associo-me aqui
aos votos de boas vindas ao novo pároco e de uma
profícua missão pacificadora e de união que espero
consiga promover com a ajuda de todos.
Foi, desde que me recordo, a segunda mudança a que
assisto.
Na altura, num período em que as mudanças no país
com a revolução dos cravos era ainda recente, acontecia
também para nós uma mudança, há nossa dimensão e
medida, que nos trouxe liberdades até ali impensáveis, que
se traduziram em rápidas e substanciais melhorias para a
vida paroquial, assente na colaboração de todos, o que
causaria algum espanto nas freguesias vizinhas, tendo em
conta a nossa «pequenez» em termos de freguesia.
Foram sem dúvida tempos de algum progresso e de
satisfação para quem vinha habituado a uma forma de
estar em igreja mais conservadora e repressiva.
Pena que, como no país aconteceria com os cravos,
também a nossa «revolução» entre aspas, começasse a
murchar, e se tenha passado do oitenta para o oito e de
um deslumbramento natural para um desânimo
generalizado, que contribuiu para mais de década e meia
de um certo descontrolo e abandono do património
paroquial, levando gente de inquestionável valor a deixar
cargos de responsabilidade que desempenhavam,
descontentes com o rumo incerto e pouco dignificante que
as coisas tomaram.
Hoje, e no virar de mais esta página da nossa história,
como paróquia, mais que apontar ou julgar culpados de
danos que saltam à vista de qualquer um, seria bom que
cada um fizesse o seu exame de consciência, até porque a
quadra a isso aconselha e reconhecesse o seu grau de
culpa nestes anos em que se navegou a bolina, sem norte,
para depois sim, voltar a dar um rumo certo sem repetir os
mesmos erros, que, em minha opinião, a todos entristecem
e desagradam.
Que este período Pascal que atravessamos traga com
ele a paz desejada e seja o prenúncio de uma nova Era de
interação cristã entre todos e sem exceções, como se
deverá depreender da própria palavra Páscoa. Se assim
for, o resto será passado, só passado.

Façam por isso.

Telemóveis: 961748770 / 965402018
Faldejães - Arcozelo
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Café / Snack Bar

GARRAFEIRA

de: Maria Conceição Cruz Fernandes

de: Eduardo Martin s
Telemóveis:

933234217/ 918361909

Nabais—Seara

E-mail: telmotorres @ gmail.com
Tlm: 936175249

Seara- P. Lima
258751036

