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Editorial
Caros amigos e amigas searenses,

A Junta de Freguesia da Seara tem, ao longo do
último ano e meio, efetuado uma série de contactos
oficiais com vista a apresentar o seu projeto de
desenvolvimento sustentado para a nossa Freguesia.
Numa sociedade cada vez mais globalizada em
que se privilegia o contacto através das novas tecnologias e das redes sociais, e em que as relações
humanas e, no caso presente, as relações institucionais se fazem à distância de um clique, entende este
executivo ser primordial
voltar à fórmula antiga, isto
é, ao relacionamento pessoal que permita passar a
mensagem de forma clara
e suficientemente persuasiva. Nesta perspetiva, foram
realizadas várias reuniões
de trabalho com os responsáveis de entidades, que,
de uma forma ou outra,
podem ser cruciais para o
futuro da Seara. Além do
diálogo constante com a
Câmara Municipal de Ponte de Lima, gostaria de
destacar as conversas
tidas com responsáveis de:
EP (Estradas de Portugal); Agência Portuguesa do
Ambiente (Hidráulicas); Segurança Social Distrital;
Centro de Emprego de Viana do Castelo; Centro de
Formação Profissional de Viana do Castelo; Associação Empresarial de Ponte de Lima; Coordenações do
Centro Educativo da Facha e Escola Básica da Correlhã; APPACDM de Ponte de Lima.
No seguimento destas diligências, fomos recebidos, no dia 30 de Dezembro de 2014, em audiência
privada, pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo,
D. Anacleto Oliveira. Estiveram presentes nesta
audiência, em representação da Freguesia da Seara,
o Presidente e Secretário da Junta de Freguesia e o
Presidente da Assembleia de Freguesia.

Serviu a mesma para apresentação de cumprimentos pelo novo executivo a D. Anacleto Oliveira e dar
a conhecer a conclusão das obras do arranjo urbanístico junto à Igreja Paroquial.
A receção foi cordial e a conversa estendeu-se por
duas horas de agradável e construtiva conversa, que
discorreu sobre os mais variados assuntos de interesse comum. Entendemos nas palavras de D. Anacleto Oliveira uma grande afetividade e capacidade
de perceber os anseios
das populações, numa
perspetiva de maior
preocupação da Igreja
com as questões de
âmbito social e institucional. Da nossa parte
colocamo-nos ao dispor
para futuras colaborações dentro das nossas
competências e sempre
que as mesmas visem a
promoção do bem-estar
dos searenses.
A audiência terminou
com o desejo mútuo de
um ano 2015 pleno de
saúde, paz e concretização dos projetos estabelecidos pelas duas entidades.
Agradeço, pois, a disponibilidade que todas estas
entidades têm demonstrado para colaborar com a
Freguesia da Seara e acredito que no futuro tragam
benefícios claros e objetivos para todos nós searenses.
Para terminar, em meu nome, do Vasco Lima e do
Fernando Cunha desejamos a todos os searenses
uma Páscoa feliz.
Filipe Lima
Presidente da Junta de Freguesia da Seara
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Entrega de diplomas do Curso de Arte Floral

No dia 8 de Janeiro, realizou-se no Salão Nobre da Junta de
Freguesia
a entrega dos diplomas às formandas do Curso de
Aos onze dias do mez de janeiro do anno de mil
Arte
Floral.
Estiveram presentes na cerimónia a Formadora
novecentos e onze nesta freguesia da Seara e sala das sessões
Carla
Dias,
responsáveis
da Associação Empresarial de Ponte
da Junta da Parochia, compareceram em sessão extraordinaria
de Lima e o Executivo da Junta.
os vogaes da mesma, cidadãos João Luiz Martins, António
Fernandes Corrêa, Domingos Pereira da Cruz, João Corrêa
Fontes e o seu presidente, o cidadão Domingos António
Mendes. E tendo cada um tomado o seu respectivo logar, o
cidadão presidente disse que tendo recebido um officio do
digno cidadão administrador d`este concelho para que
imediatamente se escolhesse o local para construção d`um
cemitério em logar do que actualmente existe e que na
realidade não reúne as precisas condições d`hygiene,
communicara esse facto ao cidadão José Maria da Cunha
Cerqueira, morador na Quinta do Bom Gosto, d`esta freguesia,
cujos actos de benemerência em benefício do povo d`esta
freguesia são sobejamente conhecidos para que se torne
necessário relata-los e solicitara o seu auxilio pecuniário para
tal fim, visto ser a freguesia muito pequena e só com sacrifício
poder contribuir para a construção do cemitério, e que aquelle
digno cidadão, dando mais uma vez prova do seu altruísmo e
do seu devotamento pelo bem publico, acolhera da melhor
Cantar dos Reis
vontade o seu pedido e o informara de que oferecia não só o
terreno necessário para o cemitério mas ainda o faria construir
Mais uma vez, a
à sua custa, sob condição de que esse cemitério será
tradição do Cantar do
Reis foi celebrada na
denominado “Cemiterio da Conceição” e reservando para si o
nossa
Freguesia.
direito de possuir no mesmo cemitério dois jazigos destinados
Este
ano
o local
um para elle e outro para o actual parocho d`esta freguesia,
escolhido
foi
o
Centro
Reverendo João António Pereira Lima, tomando para cada um
Cívico, que encheu
d`esses jazigos, que serão construídos um em frente do outro,
para receber o grupo
à entrada do cemitério, a porção de terreno que entender, e
de searenses que
mais quatro sepulturas perpetuas para quem elle determinar.
mantem viva esta
notável tradição.
Que elle cidadão presidente entendia que esta oferta devia
ser aceite com reconhecimento e por isso propunha que a junta
aceitasse e votasse um voto de agradecimento àquelle ilustre
cidadão pelo seu generoso acto, o que foi aprovado por
aclamação por todos os vogaes presentes. N`este acto
compareceu o referido cidadão José Maria da Cunha
Cerqueira e declarou que ratificava a oferta que verbalmente
fizera na forma exposta pelo cidadão presidente e que para o
novo cemitério oferecia o terreno que fosse necessário do que
possue no local da Giesta, d`esta freguesia, isto se esse terreno
tiver as condições necessárias para tal fim, verificadas em
vistoria pelos peritos competentes. E a Junta, em visto do
exposto, resolveu que fosse enviada copia d`esta acta à digna
autoridade administrativa e que se lhe oficiasse pedindo para
mandar vistoriar o terreno oferecido, construindo-se alli o
cemitério se não houver inconveniente para a hygiene publica.
Do que se escreveu esta acta que vae ser assignada por todos
os presentes.
João Correa Fontes, a secretariei, a subscrevi e assigno.
Nota: Reescrita conforme o original.

A todos eles o nosso
agradecimento.
Contamos, ainda, com a
presença dos vereadores
da Câmara Municipal de
Ponte de Lima, Dr. Paulo
Sousa e Engº Manuel
B a r r o s,
aos
q u ai s
agradecemos
a
disponibilidade.

Limpeza exterior do Cemitério Paroquial
A Junta de Freguesia informa
que, nos meses de Janeiro e
Fevereiro de 2015, efetuou
limpeza e ajardinou, com a
colaboração
da
Câmara
Municipal de Ponte de Lima, a
área envolvente do Cemitério
Paroquial e do edifício da Junta
de Freguesia.
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Beneficiação da Rua da Varziela
A Junta de Freguesia
11 e 18 Abril 2015
da Seara informa que
procedeu à beneficiação
Preenchimento Gratuito do IRS
da Rua da Varziela em
colaboração
com
o A Junta de Freguesia informa que decorreu no passado dia
Município de Ponte de 21 de Março o preenchimento em papel do IRS a título gratuito
Lima.
à população da Seara. Voltamos a relembrar que nos
próximos dias 11 e 18 Abril de 2015 das 9h às 12.30h pode
Esta
beneficiação
submeter também a título gratuito o preenchimento do vosso
Antes
decorreu durante o mês IRS pela internet no Edifício da Sede da Junta.
de Fevereiro e consistiu, como aprovado pela Junta de
Freguesia de Seara e
12 e 19 Abril 2015
pela Câmara Municipal
II Rastreio Gratuito de Saúde na Seara
de Ponte de Lima, na
reparação parcial do
Este ano existirão mais novidades no que respeita ao
piso
danificado
da
Rastreio Gratuito de Saúde, aproveitem mais esta
referida rua, pois eram
oportunidade para colocarem a vossa saúde em dia.
visíveis os abatimentos
de piso que criavam
Domingo, 12 de Abril (9h às 12.30h)
zonas de acumulação
de água e não existia o
 Rastreio de Hipertensão e Diabetes
Depois
escoamento das águas
(Oferta de máquinas de glicemia capilar)
das chuvas.
 Rastreio Visual
 Rastreio Auditivo
Instalação de Rede Wireless
 Avaliação Nutricional
1

(Internet sem fios)
Brevemente na Freguesia de Seara

A Junta de Freguesia da Seara está a desenvolver o projeto
“Seara Digital 2015” que inclui a colocação do sistema de
internet sem fios na nossa Freguesia. Informa-se que este
projeto terá um custo de 4.000€ (quatro mil euros), totalmente
assumido pela Junta de freguesia, o qual permitirá que toda a
freguesia tenha internet gratuita. A colocação dos
retransmissores já se iniciou em alguns pontos da Freguesia e,
brevemente,
os
searenses
serão
informados
dos
procedimentos a adotar para aceder à internet.

Nova Oferta de Emprego
(Junta de Freguesia de Seara)
A Junta de Freguesia da Seara, após reunião com os
responsáveis do Centro de Emprego de V. Castelo,
apresentou nova candidatura ao Instituto do Emprego e
Formação Profissional à Medida Contrato Emprego Inserção (CEI) a fim de contratar um colaborador para
exercer 8 horas diárias ao serviço da mesma (limpeza e
manutenção da Freguesia). Poderá ser integrado neste
projeto quem no momento atual se encontrar desempregado
e a receber o subsídio de desemprego. Se este for o seu
caso ou caso conheça alguém da nossa Freguesia que
reúna estes requisitos, deverá fazer a sua inscrição na sede
da Junta de Freguesia até ao dia 30 abril de 2015. O valor a
auferir é de 170€ mensais suportados pela Junta de
Freguesia e continua a receber na mesma o valor do
subsídio de desemprego.

CABANA DA
GIESTA
Sear a

José Maria Araújo
Topógr afo

Domingo, 19 de Abril (9h às 12.30h)
 Palestra sobre saúde oral e sobre cuidados do pé
diabético
 Rastreio ao Pé Diabético
 Rastreio de Saúde Oral

26 Abril 2015

1ª Assembleia de Freguesia de 2015
No próximo dia 26 de Abril realizar-se-á 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 2014;
-Apresentação do trabalho desenvolvido nos últimos meses
pela Junta de Freguesia.
- Intervenção do público.

23 e 30 Maio de 2015

Dia do Voluntariado na Seara
Este ano o Dia do Voluntariado decorrerá nos dia 23 e 30 de
Maio, das 8h às 17h.
Neste dia e com a colaboração voluntária dos searenses
iremos proceder à colocação de proteção/vedação em duas
poças na Freguesia da Seara.
No dia 23 será contemplada a Poça da Abelheira e dia 30
a Poça de Ramos.
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Agradecimentos:
13 Junho de 2015

Passeio da Freguesia da Seara

Ao Sr. José Mimoso pela sua inestimável
colaboração, pelo segundo ano consecutivo, e de
forma gratuita, no apoio à limpeza dos caminhos, com
a recolha dos resíduos com o seu trator.

À Sra. Carmo Fernandes por compor a Capela do
Está agendado o passeio da Freguesia da Seara para o ano de 2015.
Cemitério
Paroquial, com extremo zelo e de forma
Como no ano passado, este passeio realizar-se-á para toda a população
gratuita.
da Freguesia.
Marque na sua agenda o dia 13 de Junho de 2015.
O cartaz será divulgado no mês de Maio.

28 Junho 2015

2ª Assembleia de Freguesia de 2015
( A convocatória será feita dentro dos moldes habituais)
No dia 28 de Junho realizar-se-á, no Salão Nobre da Freguesia da
Seara, a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia do ano
2015.

3, 4, 5 Julho de 2015

Festas de S. Pedro da Seara
19 Julho de 2015

Apresentação do Cartaz da Semana da Seara
9 a 17 de Agosto 2015

Semana da Seara

À Sra. Severina
Costa que ofereceu
uma toalha em linho
para o altar da Capela
do Cemitério.

IRS
Está a decorrer, a entrega da
declaração
do
IRS,
relativa
a
rendimentos auferidos em 2014. Para o
Carlos Ribeiro
seu preenchimento deverá reunir todos
os documentos comprovativos de rendimentos e despesas
(que deverão ser guardados durante quatro anos), dos
respetivos
contribuintes
dos
sujeitos
passivos,
dependentes, ascendentes e senhas das finanças, se
enviada pela internet.

DISPENSA DE ENTREGA
A Junta de Freguesia da Seara informa que pelo 2º ano consecutivo
Quando, designadamente, os rendimentos de trabalhador
realizar-se-á a Semana da Seara.
por conta de outrem ou pensões não ultrapasse isolada ou
Esta semana procurará de novo reunir todos os emigrantes, familiares, cumulativamente 4 104,00 €. Não obstante, poderá ter
amigos e a população da Seara em várias atividades, tais como interesse na sua apresentação, para efeitos de benefício
das taxas moderadoras, isenções escolares, prestações
palestras, música, jogos tradicionais e convívio popular.

O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 19 de julho,
domingo, às 10h.

familiares, outros fins.

PRAZOS DE ENTREGA
Março/2015: Entrega em papel – a decorrer- (para
Informa-se que se encontra disponível no site e no facebook da rendimentos por conta de outrem e pensões,
Freguesia da Seara (www.freguesiadaseara.com) o vídeo da Semana exclusivamente);
Abril/2015: Entrega via internet (para rendimentos por
da Seara do ano passado elaborado pela searense Susana Antunes.
conta de outrem e pensões, exclusivamente); Entrega em
papel (restantes casos, incluindo rendas, venda de imóveis,
recibos verdes, etc.).
Maio/2015: Entrega via internet (restantes casos, incluindo
Bolsa de Professores e Formadores da Seara
rendas, venda de imóveis, recibos verdes, etc.).

Inscrições abertas

A Junta de Freguesia da Seara informa que estabeleceu uma
parceria com uma entidade formativa para estabelecer um Pólo de
Formação na Seara.
Neste seguimento, a Junta de Freguesia aprovou a criação de uma
Bolsa de Professores e Formadores de residentes na Seara e abriu
inscrições para que todos os professores/formadores de todas as
áreas, residentes na Freguesia da Seara
e que estejam
interessados em trabalhar connosco devem entregar na
secretaria da Junta de Freguesia a seguinte documentação:
Cópia do cartão do cidadão ou do documento de identificação; cópia
do certificado de habilitações; cópia do CCP ou CAP e cópias do
comprovativo de profissionalização como docente e outros
certificados profissionais relevantes.
As candidaturas podem ser efetuadas até 30 de abril 2015.

DESPESAS E BENEFÍCIOS FISCAIS
Saúde; Educação e formação profissional (encargos com
creches, jardins-de-infância, explicações, material escolar,
refeições, transporte, etc.) do contribuinte e dos
dependentes; Habitação (juros de dívidas de créditos à
habitação); Encargos com Lares (do contribuinte, seus
dependentes, ascendentes e colaterais até ao 3º grau do
sujeito passivo); Pensões de alimentos (obrigatórias por
sentença judicial ou acordo homologado nos termos da lei
civil; Seguros de Saúde; Planos Reforma (PPR´s);
Donativos (ao estado e a outras entidades).
PAGAMENTOS/RESTITUIÇÕES/LIMITES MÍNIMOS
O IRS deve ser pago ou restituída a diferença até 31 de
Agosto, para as declarações entregues dentro do prazo
legal. Não há lugar a restituição, se o imposto devido for
inferior a 9,98 €. Também não há lugar a pagamento para
valores inferiores a 24,94 €;
CORRELHÃ
BLOCO
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Arranjo urbanístico junto à Igreja Paroquial
“Obra concluída”
A Junta de Freguesia da Seara informa, com grande satisfação, a
população da Seara que a obra do arranjo urbanístico junto à
Igreja Paroquial está concluída.
A obra foi dada por concluída após a visita/vistoria final à
mesma, em que se reuniram no local a Junta Freguesia da Seara, a
Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Empresa Construções
Refoiense para verificarem que tudo o que foi aprovado pela Câmara
Municipal está executado conforme consta no projeto de obra,
não existindo mais nada a efetuar.
A atual Junta de Freguesia acrescenta que foi da sua
responsabilidade a colocação do betuminoso nas ruas adjacentes à
Igreja Paroquial; a colocação das quatro colunas de iluminação
pública; o ajardinamento da área envolvente; a colocação e instalação
do sistema de rega no jardim; a construção do muro lateral do
escadório; a colocação dos pilaretes e dos corrimões no escadório
bem como a colocação de uma caixa de visita junto ao escadório.

Contas finais da Obra
Pagamentos efetuados à empresa Construções Refoiense:
Total das faturas 1 e 2 - 25.294,62€ (Valor pago pela Junta de Freguesia anterior no mandato de 2009 a
setembro 2013)
Total das faturas 3, 4, 5, 6 – 59.741,14€ (Valor pago pela Junta de Freguesia atual no mandato de outubro de
2013 a 2017)
Total global da obra – 85. 035,76€
(Tal como aprovado em reunião, a Câmara Municipal de Ponte de
Lima comparticipou com 66.508,78€ do valor total da obra e a Junta
de Freguesia da Seara com 18.526,98€).
Para terminar, a Junta de Freguesia da Seara agradece à Câmara
Municipal de Ponte de Lima a comparticipação financeira para obra,
ao Arquiteto Renato Martins todo o acompanhamento e
disponibilidade para as várias reuniões solicitadas pela Junta de
Freguesia, aos engenheiros da Empresa Construções Refoiense pelo
bom diálogo estabelecido e, por fim, a todos os searenses que de
forma voluntária trabalharam no ajardinamento da área envolvente ao
parque de estacionamento.

Loja da
Teresinha
Martins da Costa e Costa Construções Lda

Ponte de Lima

Restaurante

Cedro
Seara
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Associação Desportiva e Cultural da Seara
Festas Populares de S. Pedro/2015

Jantar de Natal “NATALINHO”
A ADCSeara, no passado dia 13
Dezembro de 2014, reuniu mais de
90 amigos e sócios para um jantar
de Natal, onde, como manda a
tradição, o bacalhau foi rei e as
rabanadas marcaram presença. O
bolo-rei coroou uma festa onde
nada faltou. Contamos com a
presença do Vereador do Desporto
de Ponte de Lima e do Presidente
da Junta de Freguesia. A alegria e
a boa disposição, reinou entre os convidados. Em forma de
complemento e para que o momento ficasse registado também tivemos
a presença de um jornalista do Cardeal Saraiva que registou o
momento e o divulgou

Festa de Natal
Como habitualmente, realizou-se durante a tarde do dia 21 de
Dezembro, a tradicional FESTA DE NATAL, organizada pela ADCSeara
com o apoio da Junta de Freguesia.
Esta Festa de Natal destina-se principalmente às crianças, já que tem
como principal objetivo a entrega de presentes pela figura “Mágica” do
Pai Natal. A tarde encheu-se de muita alegria e animação graças à
presença de um animador que recebeu as crinças com balões e bolas
de sabão gigantes. A Escola de Música também fez parte da festa e
abrilhantou-a interpretando lindas músicas de Natal. Houve, ainda, um
espetáculo de magia que fascinou miúdos e graúdos e finalizamos com
um mega lanche e a presença do Pai Natal.

Cantar das Janeiras
No passado dia 24 de Janeiro, a
Associação Desportiva e Cultural
da Seara recebeu o Cantar das
Janeiras, no Polidesportivo Edgar
Flores. Foi mais uma noite de
promoção da cultura e das
tradições na nossa freguesia.

3, 4 e 5 de Julho

Marchas Populares S. Pedro
Convite
A Comissão das Marchas Populares da Seara
endereça um convite a toda a população searense para
participar nas Marchas/2015, que são de todos nós.
Inscrições abertas. Participa!

Almoço
Aproveitamos para informar que no dia 10 de Maio
de 2015 vamos fazer o nosso almoço na nossa sede.
(Edifício do Centro Cívico)
Contamos com o apoio e participação de todos.
Obrigado!
A Comissão:
Carlos Silva
Nuno Barbosa
Eduardo Martins
Carlos Martins
Conceição Martins
Sara Torres
Maria do Carmo Torres
Contactos: 963744386; 919144619;933234217

Assembleia Geral da ADCSeara
Reuniu-se a Assembleia em Dezembro para apresentação do Plano
de Atividades e o Orçamento para o ano 2015. Reuniu-se novamente
em Março para a apresentação do Relatório de Contas do ano 2014:

Email: marchasseara2015@hotmail.com

Seara Jovem

Receitas: 10.686,19€ / Despesas: 5.868,09€ / Saldo: 4.818,10€

Passagem de Ano 2014/2015

Obras no Edifício Sede

Pelo 2º ano consecutivo, a
Seara Jovem promoveu uma
fantástica passagem de ano
que contou com a presença
de muitos searenses que
festejaram a entrada no novo

Em breve iniciar-se-ão as obras de reabilitação da sede, para as quais
esperamos a colaboração de todos, como vem sendo habitual.
Construiremos também uma nova entrada com acessos para
deficientes.

Cabaz da Páscoa

ano de 2015.

Encontra-se na sede a sorteio um Cabaz de Páscoa constituído por 4
prémios: um cabaz, uma garrafa de vinho do porto, uma t-shirts da
ADCSeara e um boné da ADCSeara.

Zumba

1ª Caminhada da Primavera

As participantes nas
aulas de Zumba quiseram
assinalar o Natal 2014.

Participe. Pratique atividade física. Em breve o cartaz será
exposto.

A Direção da ADCSeara

Res idencial / Res taurante
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Arquivo Digital da Freguesia da Seara

ESCRITOS SEARENSES

Visando a preservação da memória coletiva da Freguesia da
Seara, do seu património e suas gentes, o Centro de Estudos da É triste deixar a terra
Seara (CES) leva a cabo um projeto de recolha de material onde fomos criados.
multimédia (Fotografia e Vídeo), que consiste no seguinte:
Mas tivemos que o fazer
Porque fomos obrigados.
Objetivos
 Preservação da memória e identidade da Freguesia da Seara A nossa terra querida
registadas em suporte multimédia. (Fotografia e Vídeo);
Que deixamos sem querer,
Mas para levar a vida
 Sensibilização dos searenses para a preservação da memória Tivemos que o fazer.
e identidade da Freguesia da Seara;
Minha Seara querida
Execução
Cantinho do Alto Minho,
 Recolha e digitalização de espólios multimédia particulares.
Eu penso que chegará
 Seleção de fotografias e vídeos para divulgação posterior a O dia de ir viver
Para esse cantinho.
toda a comunidade.
 Captação de imagens fotográficas e vídeos sobre a Freguesia Deixei tudo o que lá tinha
da Seara
E o que gostava de fazer
Mas tive que vir para aqui
(Património humano, arquitetónico e paisagístico, tradições,
Lá não conseguia viver.
eventos …)
Resultados
 Arquivo Digital da Freguesia da Seara, disponível para
consulta.
 Exposição: “Freguesia da Seara: Memória Coletiva”
A comunidade será um elemento importante para o sucesso
deste projeto, quer através da cedência de material multimédia
(fotografias e vídeos) que tenham sobre a Freguesia e as suas
gentes, quer pela identificação dos cenários e pessoas nelas
retratadas.
Empréstimo de fotografias antigas

A vida do emigrante
É uma vida atribulada,
Longe da sua família
E da sua Pátria amada.
Estamos sempre à espera
Se a vida aí melhora,
Para podermos regressar,
Sairmos daqui para fora.
Ó minha Pátria querida
Terra de santos e heróis,
Onde pia a cotovia
E cantam os rouxinóis.
Quando deixei a minha aldeia
Olhei para trás a chorar
Seara, do coração,
tão longe me estás a ficar.

Ana Pereira da Silva

Searenses em
destaque no
desporto
No passado dia 28 de
F ev ereiro,
o j ov em
canoísta
searense,
Francisco Lopes Santos,
atleta do CNPonte de
Lima, foi 1º classificado em K1 Infantil, no Campeonato
Regional de Fundo da Zona Norte, que se realizou em
Alpendurada.

Todos aqueles que queiram colaborar nesta iniciativa devem
fazê-lo através do empréstimo de fotografias antigas e vídeos que
O grande campeão, Nuno Barros,
tenham em vossa posse e que retratem por exemplo:
conseguiu, no passado dia 14 de
Antepassados familiares;
Março, em Gondomar, o 6º Título
Festas do S.Pedro;
Nacional em C1 Sénior.
Marchas Populares;
Escola Primária;
Festas religiosas;
Cortejos de oferendas;
Casamentos;
Mariano Pires, filho e neto de
Batizados;
Searenses, venceu, no Kartódromo de
Primeiras comunhões;
Braga, as três provas em disputa do
Comunhões solenes;
Campeonato Rotax Max Challenge
Acontecimentos desportivos; Etc...
Os interessados em colaborar poderão fazê-lo de duas formas: Portugal, prova de Karting. O jovem piloto
entregando o material na Sede da Junta de Freguesia ou defende o Título obtido o ano passado.
recebendo em suas casas a visita de pessoas devidamente
identificadas que farão a recolha e devolução das fotografias e
Carnaval na
vídeos.
Seara
As fotografias emprestadas serão devidamente identificadas,
Um
grupo
de
para posterior digitalização e devolução aos respetivos searenses disfarçou
-se e cumpriu a
proprietários.
tradição, passeando
Em posteriores exposições do material recolhido será referido -se pela Freguesia.
sempre o nome do doador do mesmo.
Quem serão?

Ajude-nos a preservar a nossa memória coletiva!

JORNAL DA SEARA
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Vidas duras
Mamede Torres
- João, põe-te a pé! - assim começava o dia para o pequeno João Só, o filho
mais novo de um casal de lavradores da Seara, de outros tempos de senhorios,
de campos a perder de vista trabalhados por caseiros de mãos rudes e cheias
de nada.
Ensonado saltou da cama com as costas deformadas pelo colchão de palha,
correu para a sala ver se o único relógio da casa lhe dava razão, mas não, eram
mesmo cinco da manhã. Embora escuro, depressa ia amanhecer e as vacas e
as ovelhas tinham que ir para o monte. À pressa enfiou a roupa, colocou um
naco de pão no bolso, abriu a cerca do gado e, com um assobio, chamou o
Nero, o fiel companheiro, e lá foram. Na fonte da Truta aproveitou para lavar a
cara e beber um gole de água, desviou para o bolso duas maçãs que lhe
estorvavam a passagem, assim não era pecado, e seguiu. O gado tinha-se
adiantado e já pastava na Chão de Carneiros onde havia pasto em abundância.
João aproximou-se deles, escolheu uma laje direita sob um sobreiro frondoso,
comeu as maçãs, repartiu o pão com o Nero e, enquanto ele vigiava, aproveitou
para se enroscar um pouco e logo adormeceu. Já o sol ia alto quando um ruído
o acordou. Um carro de bois descia o monte pelo caminho íngreme e estreito
carregado de mato. Ele acordado pelo chiar do travão observava os sulcos
profundos abertos na calçada e pensava quantos milhares de carros de bois
teriam descido por ali para os abrir.
- Olá João! - disse o tio Zé Carreteiro, enquanto com a vara ia conduzindo os
bois.
- Também já vou.- retorquiu o João, enquanto juntava o gado para começar a
descer o monte. Chegado a casa a janta já estava feita e devorou, num ápice,
as batatas, as couves e quase meia sardinha salgada que lhe tocara em sorte e
que religiosamente guardara para o fim. Fechou com um copinho de
morangueiro rasca, que o bom era para o senhorio da terra. Pegou na sacola
das sebentas, e preparava-se para ir à escola.
- Hoje não vais à escola. Vamos lavrar o campo do Passal e preciso de ti. disse-lhe o pai.
João pensou consigo (- Menos mal, a escola que espere. No Passal costuma
haver muita fruta e pelo menos fome não há). Lá passou o dia chamando o
gado, enquanto o pai ao arado, leiva após leiva, ia apressando o ritmo para não
esmorecerem. Mesmo assim já o sol se metera há muito quando acabaram.
-Hoje não merendastes sequer. Jantais comigo. Mandei a Maria matar um
frango. - disse o senhor Abade. João nem queria acreditar. Faltara à escola,
mas ia tirar a barriga da miséria e logo frango que em casa só nos anos do pai.
Finda a ceia, pelo caminho, ia pensando (- Quando virei para o Passal outra
vez?). Nos dias seguintes, a mesma rotina: levantar cedo, o gado, a escola,
trabalhar com os pais até cair enganando a triste vida com um ou outro dia
melhor, até que chegasse o tempo das festas. Aí sim, chegado o dia da Sra. da
Boa Morte esquecia tudo. A mãe preparava o farnel, e, manhãzinha cedo, lá
iam, pela Chão de Lagoelas. Lá chegados, estendiam a toalha no chão, a cesta
em cima, que ninguém mexia em nada, e iam ouvir a missa. Quando
regressavam para junto do farnel a erva em redor tinha sido coberta pelos
romeiros e ocupado todo o espaço como por magia. Naquele pedaço de chão
coberto com a toalha aparecia um banquete que a mesa em casa poucas vezes
sentia, um pedaço de fartura que o dia-a-dia desmentia. Para a tarde ficava a
pior parte. Ir ver a Santa, subir aquela escadaria. Dentro do santuário uns a
subir outros a descer. Era o pior da festa. Passar ao pé dos apóstolos com
aquele ar assustador deixava João amedrontado e só de novo cá em baixo o
coração voltava a bater normalmente. Depois da procissão era o regresso para
chegar a casa antes dos sinos tocarem as Avé Marias.
A vida de João mudou radicalmente.
Na próxima edição saberão porquê…
Até lá.
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Leonardo Gonçalves

O ano é composto por quatro estações: Primavera,
Verão, Outono e Inverno.
Todas elas tem influência na nossa Vida e no dia-adia, são o complemento umas das outras e sem elas
não haveria Vida.
No entanto, hoje vou falar sobre a Primavera que
está mesmo ai à porta.
Quando a Primavera se aproxima, é como o
renovar da natureza, trazendo de vencido o
sacrifício do Inverno. É como que a natureza se auto
premiasse por ter cumprido a passagem difícil da
preparação deste renovar.
Todos nos apercebemos deste pormenor. As
“novidades” da Primavera, nas flores, quem não
aprecia a diversidades das mesmas. As novas
gerações de plantas e animais necessitam do
amparo das boas condições atmosféricas e da
limpidez do ambiente, que faz este mundo tão belo.
Se as “condições” faltarem, grande parte da
mobilização da riqueza natural, perde-se
improficuamente.
Em tudo na nossa existência é necessária a
capacidade de perpetuar com segurança e em
qualidade.
Parece-me oportuno este artigo neste momento de
tantas renovações, em que a Primavera nos
mimoseia, alertar para o cuidado a ter nesta altura,
pois assim beneficiaremos a natureza tão propícia
para o nosso bem-estar.
O nosso esforço só terá os seus frutos se também
incentivarmos as crianças a fazer o mesmo, pois
assim estaremos a perpetuar a alegria de viver, a
plenitude de condições de ambiente e saúde e a
conservar as nossas espécies.
Se todos colaborarmos estaremos a melhorar a
nossa qualidade de Vida.
E haverá alguém que não queira mais qualidade de
Vida?

