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CENTRO DE ESTUDOS DA SEARA

Editorial
Caros cidadãos,

A Comissão constituída nesta Freguesia de Paradela da Seara
para o Recenseamento dos Cidadãos que tem voto na Eleição dos
Deputados para as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes na
forma que determina o Decreto de oito de outubro de 1863 e
declaração de 26 do mesmo feita ao Administrador do Concelho de
Tomar cumprindo com o que no referido Decreto determina apurou
para votar os Cidadãos seguintes:

( continua na próxima Edição)

É com enorme satisfação que escrevo o editorial desta
edição do Jornal da Seara, porque me revejo neste projeto
inovador e acredito convictamente que uma sociedade mais
e melhor informada é uma sociedade mais desenvolvida.
Tenho tido, ao longo dos dois últimos anos, uma especial
atenção pela vossa Freguesia, não só pela minha “costela”
limiana, e porque me liga ao Filipe Lima, vosso Presidente de
Junta, uma forte amizade e profunda admiração, mas
também, e acima de tudo, porque tenho constatado uma
grande dinâmica e uma forte vontade de inovar e fazer
crescer a Seara por parte do executivo searense.
Estive, em 2013, na cerimónia de tomada de posse da
atual Junta de Freguesia e, em 2014, na comemoração do
Dia da Seara e, em ambas as cerimónias, constatei que a
Seara se encontra nas mãos de uma equipa jovem e
competente, que seguramente corresponderá às expetativas
que todos colocaram nela.
Gostaria de vos deixar o meu testemunho que comprova o
que atrás referi. Fui desafiado, no presente ano de 2015, há
alguns meses, pela Junta de Freguesia da Seara, no
desempenho das minhas funções como Deputado da
República, pelo distrito de Viana do Castelo, para que
conseguisse uma reunião com as "Estradas de Portugal", no
sentido de obter uma autorização para construção de
passeios ao longo das Estradas Nacionais que passam na
Seara. A reunião já se efetuou nas instalações das Estradas
de Portugal de Viana do Castelo, em Mazarefes, e
passado muito pouco tempo, já foi entregue o Projeto na EP,
acontecimento que testemunhei com muito gosto! Uma
eficiência de grande qualidade e brio, mas também uma
demonstração da ambição desta Junta de Freguesia e do
seu Presidente, no cumprimento estrito do serviço público,
que me surpreendeu, mas também à Sra. Diretora da EP,
Engª. Luísa Cordeiro.
Deixo, por último, uma palavra de incentivo à coordenação
deste Jornal da Seara, na pessoa do Paulo Mimoso, para
que continue o excelente trabalho que têm desenvolvido
neste importante veículo de informação para a comunidade
searense.

Eduardo Teixeira
Deputado da República Portuguesa

Nomes

Moradas

Ocupação

António da Guerra

Nabais

Lavrador

António José de Amorim

Gandra

Lavrador

António José Barbosa

Gandra

Ferreiro

António Gonçalves Feijó

Gandra

Negociante

António da Fonte

Bouças

Lavrador

António Pereira

Abelheira

Trabalhador

António Luís Gonçalves

Abelheira

Lavrador

António Alves

Pereiros

Lavrador

António Correia

Seara

Lavrador

António Fernandes Cabeças

Seara

Lavrador

António Fernandes Correia

Seara

Lavrador

Bento Fernandes Correia

Seara

Lavrador

Bernardo José de Freitas

Sobreiro

Vendeiro

Custódio José Ferreira

Bouças

Lavrador

Custódio Manuel Sousa Varajão

Seara

Lavrador

Domingos Martins

Nabais

Lavrador

Domingos de Barros

Sobreiro

Lavrador

Domingos da Fonte

Sobreiro

Lavrador

Domingos Correia de Matos

Penedo

Lavrador

Domingos Martins

Penedo

Lavrador

Domingos José Alves

Seara

Lavrador

Domingos Luís Antunes

Outeiro

Lavrador

Duarte José Ferreira

Sobreiro

Lavrador

Francisco José de Freitas

Sobreiro

Jornaleiro

Francisco Luís Antunes

Sobreiro

Lavrador

Francisco de Assis Pª Lopes

Residência

Presbítero

João Correia Lima

Penedo

Lavrador

In, “ Livro de Recenseamento para a Eleição de Deputados
desta Freguesia de Paradela de Seara”Arquivo Municipal de Ponte de Lima
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Deco e Junta de Freguesia da Seara
promovem Campanha informativa
Decorreu no passado, dia 22
março de 2015, pelas 10h, no
Salão Nobre da Junta de
F r e g u e si a , um a se ssã o
informativa sobre a Energia
Fantasma, que permitiu informar
os presentes da melhor forma
de evitar o desperdício de
energia elétrica em suas casas.
O presidente da Junta de Freguesia, Filipe Lima e o
Tesoureiro, Fernando Cunha abriram a palestra e de seguida a
Engenheira Bernardete Pereira da DECO transmitiu informação
útil e dicas com vista à redução da fatura de energia elétrica.
Foi dada particular importância aos desperdícios do stand-by
(os chamados consumos fantasma) e também aos restantes
desperdícios relacionados com a utilização e escolha de
equipamentos.
Uma vez mais a população searense aderiu em número
significativo a este tipo de palestras. A Junta de Freguesia já
estabeleceu contactos para brevemente termos mais sessões
informativas na nossa Freguesia sem qualquer custo para a
população.

Acampamento de Guias de Portugal na Seara

II Rastreio Gratuito
para a população da Seara
Realizou-se pelo 2º ano
consecutivo, nos dias 12
de abril e 3 de maio, o
Rastreio de Saúde
Gratuito, que contou com
a presença de mais de
60
searense,
que
aproveitaram a iniciativa
para verificar do estado
de saúde em diversas
áreas. Foram ainda oferecidas máquinas de glicemia capilar.
Esta iniciativa contou,
este ano, com um número
superior de rastreios e de
Enfermeiros e Técnicos
e sp e c i al i z a d o s,
que
prestaram colaboração,
em
regime
de
voluntariado,
nas
seguintes áreas:
Hipertensão e Diabetes: Sofia Vieira e Filipa Couto
Visão: Diana
Audição: Ana Araújo
Avaliação Nutricional: Nuno Pereira e Natália Pereira
Saúde Oral: Ivone Lima
Pé Diabético: Ana Fernandes
Colaboradores: Renato Alves e Susana Antunes

“ Nos passados dias 29 a 31 de Março de 2015, a 4.ª
Companhia de Braga (Nogueira) e a 1.ª Companhia de Prado
uniram-se para viver 4 dias de Guidismo e vida ao ar livre, sob
o tema “Mexe-te com o Universo”. A Quinta de Nabais foi o
local que tão bem nos recebeu, assim como a Junta de
Freguesia, que logo se disponibilizou a nos acolher.
A Associação Guias de Portugal é uma associação sem fins
lucrativos, que visa proporcionar às raparigas e jovens
mulheres demonstrar o seu total potencial como cidadãs
universais, tendo por base os valores Guidistas.
O acampamento é sempre um momento muito especial na
vida de uma Guia, pois é onde põe em prática todas as suas
capacidades, desde a construção do campo (mesa, fogão, lava
-loiça, porta-mochilas, etc) a atividades físicas e de cultura
geral, neste caso em especial a astronomia e o desporto.
Durante esta visita tivemos a possibilidade de visitar o centro
de Ponte de Lima, e muitos dos seus belos jardins e praças.
Mais uma etapa completa com muito gosto, esforço e
diversão, o Acampamento de Páscoa.”
Luísa Machado

A Junta de Freguesia da Seara agradece mais uma vez a
colaboração de todos.
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Dia do Voluntariado na Seara
23 e 30 de maio

Passeio da Freguesia da Seara
13 de junho de 2015

Construção de
proteção das
Poças

Poça da Abelheira

Pelo segundo ano
consecutivo, nos dias 23
e 30 de maio, realizou-se
um a
i nici ati va
de
participação voluntária,
que visou a construção
de proteções nas Poças
da Abelheira e Ramos.

Contou esta iniciativa
com a participação de alguns searenses, que, a exemplo do ano
passado, mostraram uma total disponibilidade para participar de
forma ativa no desenvolvimento da sua Freguesia. Acreditamos que o
seu exemplo seja motivação para muitos outros que poderão
participar na edição do próximo ano. Esta iniciativa que pode ser
considerada ousada,
não pretende mais do
que permitir a todos os
searenses que tenham
a possibilidade de
dedicar um dia por ano
à
sua
Freguesia.
Desde já o nosso
agradecimento aos
participantes
e
colaboradores deste
ano e o desejo que em
2016 apareçam mais
Poça de Ramos
v o l u n t á r i o s .
Acreditamos
nesta
iniciativa e tudo faremos para que esta se enraíze na comunidade
searense.

Informação
Rede Wireless / Internet Gratuita
(Desde 5 de maio)
A Junta de Freguesia da Seara vem por este meio
informar que todas as habitações da freguesia da Seara
têm acesso gratuito à internet sem fios. Para terem acesso
devem levantar a senha na Junta de Freguesia e seguir as
instruções dadas pelos técnicos na sessão de
apresentação que decorreu no Salão Nobre da Junta de
Freguesia, no passado dia 10 de Maio.
Solicitamos, no entanto, que se ainda existir alguma
habitação da Freguesia que já tenha levantado a senha de
acesso, tenha seguido os passos para a instalação do Wifi
nas suas casas e, que tenham dificuldades no acesso ao
serviço, devem contactar a Junta de Freguesia para que os
técnicos se desloquem ao local para averiguarem e
resolverem a situação.

CABANA DA
GIESTA
Sear a

José Maria Araújo
Topógr afo

Eram 7 horas, do dia 13 de junho de 2015 e lá estavam 3
autocarros à espera de 101 searenses, no Largo do Pinheiro Manso.
O dia estava um pouco chuvoso, mas depressa o espírito de cada um
alterou o cenário.
Partimos rumo à cidade de Braga.
Chegados ao destino, cada um escolheu seu percurso. Algumas
pessoas foram assistir a missa na Sé de Braga, onde o padre que
celebrou a Eucaristia saudou a população Searense presente,
enquanto as restantes foram passear pela cidade. Após a missa,
como havia ainda algum tempo, passamos pela Praça da República,
onde decorria o início das festas de S. João, e pudemos assistir à
colocação do S. João no centro do chafariz.
De seguida, partimos para a cidade de Guimarães.
Fomos visitar o Castelo de Guimarães e não pudemos visitar o seu
interior, pois está em obras de restauro, mas passeamos pelo seu
jardim e visitamos a Igreja de São Miguel do Castelo, onde
supostamente D. Afonso Henriques foi batizado.
Como estava na hora de almoço, seguimos para o restaurante
Monte dos Leitões. Estava à nossa espera, uma agradável sala,
onde nos foi servido um bom almoço e muita animação, pois de
repente, aquele que antes nos serviu à mesa, “transformou-se” num
talentoso cantor que animou a sala. Muita gente entrou na dança e
toda a gente desfrutou da alegria que se instalou. Foi-nos oferecido
pelos membros da Junta de Freguesia um boné para todos os
participantes. Mais uma vez tivemos o privilégio de ouvir tocar e
cantar o Sr. Morais, motorista do autocarro de Ponte de Lima, que
muito nos encantou com o seu fado. Após as palavras de
agradecimento do nosso Presidente da Junta de Freguesia e mais
uns pezinhos de dança, partimos para a Senhora da Penha, que
seria a nossa próxima paragem.
Àqueles mais corajosos, foi dada a oportunidade de ter a magnifica
experiência de andar no teleférico até ao Santuário. Acredito que
apesar do medo, tenha sido uma experiência a repetir, penso eu,
para alguns, pelo menos!
Neste belo espaço, de uma paisagem deslumbrante e penedos de
dimensões inimagináveis, pudemos ir à descoberta e visitar para
além do Santuário da Nossa Senhora da Penha, a Capela de S.
Cristóvão, Capela da Nossa Senhora do Carmo e uma imagem de
Santo Elias, o apelidado Santo do Sono. Mas também, para além
disto, debaixo de enormes penedos existe uma tasca, chamada
Adega do Ermitão, onde cozem de forma tradicional a bola com
sardinhas ou carne, entre outros petiscos.
Na hora de voltar, e chegando junto aos autocarros, fomos
presenteados com um agradável lanche fornecido pela Junta de
Freguesia, posteriormente acompanhado com músicas e cantares ao
som da concertina do Sr. Amândio Barros.
Estava na hora de voltar. Após tirarmos a foto de grupo, para mais
tarde recordar, voltamos para a nossa Freguesia com a sensação de
um belo dia que passamos e que queremos repetir. Para o ano há
mais! Não faltem!
Natália Mansuído
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Educação
Oferta dos Manuais Escolares para os
alunos do 1.º ciclo – ano letivo 2015/2016
A Junta de Freguesia da Seara vem, por este meio, informar
que suportou, no ano letivo que agora findou, a despesa com
os manuais escolares de todos os alunos do 1.º ciclo (1º ao 4º
ano) residentes na freguesia da Seara. Assim, para o ano
letivo 2015/2016 a oferta dos manuais continuará. Todos os
interessados devem comparecer no próximo dia 12 de
julho, pelas 10h, no Salão Nobre da Junta de Freguesia
para ficar a conhecer as regras e fazerem a sua inscrição para
serem contemplados com a oferta dos manuais escolares.

Transporte Escolar - Jardim de Infância
A Junta de Freguesia informa que estão abertas as inscrições
para o transporte gratuito das crianças residentes na freguesia
da Seara e que estão matriculados no Infantário no Centro
Educativo da Facha. Os interessados devem fazer o seu
pedido na Junta de Freguesia até ao dia 31 de julho 2015.

Pagamento da Praia às crianças searenses
do Jardim de Infância - 2015
Quanto às crianças que frequentam o Jardim de Infância do
Centro Educativo da Facha e que são residentes também na
freguesia da Seara, a Junta de Freguesia informa que o valor
referente à despesa da ida à praia das crianças foi, pelo
segundo ano consecutivo, suportado pela Junta de Freguesia.
Tal como ficou acordado em reunião entre o Executivo e a
coordenação do Centro Educativo da Facha, os pais não terão
qualquer custo. A Junta de Freguesia pagará diretamente esse
valor à coordenação do Centro Educativo da Facha.

Adesão ao Clube Europeu
da Escola E.B. 2,3 da Correlhã
Tendo em conta o papel importante que a educação
desempenha nos dias de hoje, a Junta de Freguesia da Seara,
em reunião com a Diretora da Escola EB 2,3 ciclo da Correlhã,
aprovou a sua adesão ao Clube Europeu dessa escola. Esta
adesão permite diminuir os encargos às famílias da Seara que
tenham os seus alunos inscritos nesse programa. Este ano já
foram contempladas com esta parceria 4 jovens da Seara que
percorreram vários países da Europa numa experiência única.
Estamos certos que são estas vivências/experiências que
tornarão os jovens searenses mais preparados para os
desafios de futuro. No próximo ano letivo, a Junta de Freguesia
irá apoiar da mesma forma os alunos searenses que participem
nesse projeto.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia
(26 de abril de 2015)
Resultou desta Assembleia de Freguesia o seguinte:
Segundo ponto da ordem de trabalhos:
A) Apresentação, apreciação e votação do Relatório
de Conta de Gerência do ano de 2015
Para apresentar o documento em causa foi dada a palavra
ao senhor Presidente de Junta de Freguesia, que referiu
não existir qualquer dívida, transitando para o ano
económico de 2015 o saldo de 8.747,29€, resultante de
uma receita de 101.495,88€ e uma despesa de 92.436,79€.
O total dos investimentos realizados orçou o valor de
48.504,00€.

19 julho de 2015
Apresentação do Cartaz da Semana da Seara
(Salão de Nobre da Junta de Freguesia - Domingo / 10h)

9 a 17 de agosto 2015
Semana da Seara
A Junta de Freguesia da Seara informa que pelo 2º ano
consecutivo realizar-se-á a Semana da Seara.
Esta semana procurará de novo reunir todos os emigrantes,
familiares, amigos e a população da Seara em várias
atividades, tais como palestras, música, jogos tradicionais e
convívio popular.
O cartaz definitivo será apresentado e divulgado no dia 19
de julho, domingo, às 10h.
Informa-se que se encontra disponível no site e no facebook
da Freguesia da Seara (www.freguesiadaseara.com) o vídeo
da Semana da Seara do ano passado elaborado pela
searense Susana Antunes.

27 setembro 2015
3ª Assembleia de Freguesia de 2015
(A convocatória será feita dentro dos moldes habituais)

Pólo de Formação da Seara
A todos os interessados (quer sejam empregados ou
desempregados) e que possuam habilitação escolar menor ou
igual ao 9.º ano de escolaridade, informa-se que estão
abertas inscrições até 12 de Julho para a frequência de 3
Unidades de Formação de Curta Duração na Junta de
Freguesia da Seara. (Inscrições em 1 ou mais módulos)
1º módulo - Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho (25h) - julho
2º módulo - Comunicação interpessoal – Comunicação
assertiva (50h) - setembro
3º módulo - Morfologia Vegetal (25h) - outubro
Todos os formandos tem direito ao certificado de formação e a
subsidio de refeição (4,27€ por dia de formação das 19.30 às
22.30h).
Também brevemente na Junta de Freguesia da Seara:
Curso “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” (35h)
faça já a sua pré-inscrição.
Podem inscrever-se na Junta de Freguesia da Seara, no
seguinte horário:
Quartas - feiras: 20h às 22h
Domingos: 9h às 12:30h
A formação realizar-se-á no Edifício da Sede da JF da Seara.
CORRELHÃ
BLOCO
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Compasso Pascal / 2015

Centro Paroquial
e Social da Facha

No passado dia 5 de
abril, cumprindo um ritual
católico com
forte
O Centro Paroquial e Social
tradição na Seara,
da Facha, iniciou atividade no
percorreu a nossa
dia 09 de março de 2015 e
Freguesia o Compasso
dispõe de 3 Respostas Sociais,
Pascal que este ano teve
nomeadamente, a Valência de
como Mordomo o Sr.
Creche, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário,
João Torres da Silva
com capacidade total para 83 utentes.
que foi acompanhado
pelo Sr. António Santos
Esta Instituição está preparada para receber 33 crianças na
que levou a cesta. A
Valência
da Creche, 20 Idosos no Centro de Dia e apoiar na
todos
os
que
Valência
de
Serviço de Apoio Domiciliário 30 Utentes e cumpre
participaram
no
Compasso Pascal e à Ronda da Seara, as nossas felicitações pela todos os requisitos necessários de acordo com as disposições
dedicação colocada na sua realização
legais exigidas pela Segurança Social.

Já nasceram as crias de cegonha.
Depois de no ano passado terem construído o seu
ninho no Largo do Pinheiro Manso, este ano
presentearam-nos com o nascimento de duas crias,
que já começam a espreitar para conhecerem o
mundo que as espera. Fazemos votos que se
mantenham por muitos anos na nossa Freguesia, porque, sem o
saberem, foram adotadas por todos os searenses que têm
acompanhado atentamente a sua estadia na Seara.

Escola de
Música da Seara
Pedro Sousa

Olá, caros leitores do Jornal da Seara!
Vimos hoje informar-vos das atividades da Escola de Música da
Seara. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os que
compraram rifas, que serviram para organizar, juntamente com a
ADCSeara, o Dia Internacional da Criança. Esta festa teve como
objetivo homenagear as crianças, porque elas são o nosso futuro.
De seguida, gostaria de informar que a Escola de Música
comemora, no dia 29 de Julho, o seu 3º aniversário. Foram três
anos de luta, de muita coragem e determinação por parte de toda a
equipa. Mas a maior satisfação é ver estas crianças e jovens a
aprenderem a tocar o seu instrumento com todo o entusiasmo, o
que acaba por justificar todo o trabalho realizado. Este esforço irá
refletir-se nas futuras atuações que faremos. Por último, gostaria
que todos valorizassem o trabalho árduo que tem sido feito, apesar
de todas as dificuldades, e que apoiassem mais a Escola de
Música da Seara.
Obrigado!

A Creche São Miguel em homenagem ao Padroeiro da
Facha é composta por três salas, o Berçário com capacidade
para 8 bebés, a sala de 1-2 anos com capacidade para 10
crianças e a sala 2-3 anos para 15 crianças.
O Centro de Dia também recebeu o nome do Padre António
Baptista como forma de reconhecer os 50 anos que passou à
frente da Paróquia e o seu papel no lançamento deste
Projeto.
Para além dos recursos materiais e infraestruturas, todos os
funcionários têm formação técnica específica para a valência
onde desempenham as suas funções, tendo em vista o bem
estar, conforto e segurança de todos os seus Utentes.
Neste momento, já contamos com 13 crianças na Creche, 3
Utentes no Centro de Dia e 2 Utentes na Valência de Serviço
de Apoio Domiciliário.
O Centro Social da Facha
pretende continuar a sua missão,
atendendo a toda população da
Facha,
Seara, Vitorino das
Donas, e territórios circundantes,
tanto idosos como bebés e
crianças, tendo a consciência
que, mantendo a sua postura de
trabalho e inovação, será uma
mais valia para a admissão de
novos
utentes
o
que,
proporcionalmente, irá contribuir
para o emprego, uma vez que
está prevista a criação de 22
postos de trabalho, quando esta
estiver preenchida a capacidade
na sua totalidade.

Marchas Populares S. Pedro

Foi colocado no mês de
junho, na entrada do
Centro Cívico, um novo
arco festivo alusivo às
Marchas Populares de
S. Pedro da Seara.

A Diretora, Carla Pereira

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
Torneio Ping-Pong

Festas Populares de S. Pedro/2015

3, 4 e 5 de julho

Realizou-se no passado dia 9
de maio de 2015, um Torneio
de Ping-Pong, que contou com
a participação de oito atletas e
que teve como vencedor:
Paulo Reis (V. Donas)

Dia 3 – sexta-feira
9h: Entrada da cabine de som da Casa Pereira da
Correlhã.
21h: Grande Sardinhada.
24h: Entrada de DJ.
Dia 4 – sábado
8h: Início da Transmissão de música gravada.

8.30h: Entrada do grupo de Bombos da Seara.
14h: Jogos Tradicionais.
21h: Desfile de Marchas Populares com:

Jogo de Futsal
Casados × Solteiros

Marchas Populares de S. Pedro da Seara
Marchas Populares de S. João de P. de Lima
Marchas Populares da Correlhã

O jogo de futebol, casados e
solt ei ros, realizou-se, não no
Polidesportivo, devido novamente à
c h uv a i nt e n sa , m a s si m n o
Gimnodesportivo da Facha. Foi um
jogo interessante no qual não faltou
empenho
e
qualidade.
As fotografias são um pequeno
exemplo do desportivismo e espírito
de equipa que se viveu durante o jogo.
Resultado = Empate 6 × 6

22.30h: Atuação do grupo musical

Implacáveis

Dia 5 – domingo
8h: Feira Quinzenal.
8.30h: Missa em honra de S.Pedro, na Igreja Paroquial da
Seara.

Comemoração do Dia Mundial da Criança
No dia 14 de junho
comemorou-se o Dia da
Criança, numa Festa
aberta a toda a população
da freguesia e arredores.
O programa foi definido
para proporcionar às
crianças muita animação e
alegria não esquecendo as
famílias
que
as
acompanharam. Tivemos

9.15h: Cortejo de Oferendas.
10h: Jogos Tradicionais.
16h: Zumba.
17.30h: Atuação da Escola de Música da Seara.
17.30h: Oferta de porco no espeto aos searenses e amigos.
A Comissão de Festa de S.Pedro 2015 agradece a todos os
que colaboraram na realização destas festividades.

Desenhos do Concurso do Cartaz do S. Pedro/2015

passeios turísticos de
comboio, atuação da
Escola de Música e
atuação do teatro com os
Pequenos Atores do Lima,
um pequeno lanche e os
já tradicionais insufláveis,
palhaços e pinturas
faciais. Foi uma festa com
muita cor, alegria e
animação.

Próximos Eventos
Torneio Futsal (13 julho a 1 agosto)
Passeio de bicicletas antigas
Passeio de tratores e motocultivadores
Mega torneio de Paintball
Dia da Associação (agosto)
Os próximos meses serão recheados de grandes surpresas e
muita animação. Estejam atentos aos nossos cartazes
publicitários que vão sendo afixados nos estabelecimentos
comerciais e na nossa página do facebook. Mantenha-se
informado e não deixe passar um evento de seu interesse. Pode
também fazer-nos uma visita aos sábados e domingos no bar do
Polidesportivo Edgar Flores.
A Direção da ADCSeara

Res idencial / Res taurante

Margarida Franco
Natália Mansuído

Caetana Mimoso

José Alberto Fernandes

Paulo Mimoso
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ESCRITOS SEARENSES
Na Minha Aldeia
A Miquinhas lá no Adro
Cheia de fé e carinho,
É tão linda, e com agrado
Lança flores p`lo caminho.

Há festa na minha aldeia
Oiço rufar o tambor:
Leonardo Gonçalves - A igreja engalanada
Tem ao centro um andor.
Eis um tema melindroso, que alguns têm receio de abordar,
Cantam todos à porfia:
com medo a represálias e de serem apontados e apelidados de
- A festa vai terminar.
saudosismo (fidelidade a ideias e costumes que não faz sentido Está ao meio Santo António
Recolhem com alegria
lembrar).
A afagar o Deus-Menino
No entanto recordar é um dever de justiça e pretender sonegar P`ra nos livrar do demónio
Sobem foguetes p`ra o ar.
é não ser patriota.
O povo ergue-lhe um hino.
Não consigo descortinar esta apatia que tem reinado nos
O padre da freguesia
antigos combatentes, ter medo de quê ou de quem?
Revestido no Altar,
Alguém ousará minimizar esses heróis que fizeram história e Vai sair a procissão
Entoa: - Avé-Maria…
que um dia, mais cedo ou mais tarde – serão reconhecidos e Toda cheia de bandeiras
farão parte da história futura, disso, estou completamente E os sinos tlim!...tlão!...
Para todos nos salvar.
convicto, caso contrário, será uma grande traição a esses filhos Oiço tocar os Zés Pereiras.
da Pátria Portuguesa.
Ó festa da minha aldeia!
É inadmissível, inaceitável, eu, diria mais, incrível e lamentável
Que saudade sinto então:
a falta de respeito e consideração a que foram botados estes Anda comigo Rosinha!
- De ouvir os Zés-Pereiras
Eu peço-te por favor:
símbolos da Pátria.
E os sinos, tlim!...tlão!...
Não, nós não podemos permitir que nos continuem a - Tu vais pegar na velinha,
desprezar, dos fracos não reza a história, só se forem muito Eu vou pegar no andor.
António Mimoso
fracos, para se tirarem ilações negativas.
“Alma Portuguesa”, 1970
Infelizmente mais de nove mil não regressaram vivos, deixando
as famílias desoladas, pois iriam ajudar o seu sustento, e as
viúvas e as noivas que ficaram por casar e que assim
Searenses em destaque no desporto
continuam.
Não será humano e credível escrever e lembrar toda essa
Futebol
gente afetada, para que conste nos anais da futura História
Portuguesa.
Os jovens searenses, Guilherme
Não será de louvar e agradecer esses heróis, para que um dia e Alexandre Antunes e Rui
não nos acusem de que nada foi feito pelos que ainda estão Alexis
Martins,
atletas
da
vivos.
ADLimianos, foram campeões da
Se é certo, que se tem feito homenagens aos que morreram 2ª Divisão de Juvenis e também
em vários concelhos do país, cuja câmara de Ponte de Lima foi venceram a Taça da AFVC no
das primeiras senão a primeira a perpetuar os 58 militares que mesmo escalão. O Rui Alexis
morreram nas freguesias do Concelho e honra seja feita aos Martins foi ainda campeão da 1ª
promotores. Embora na Seara, não tenha ninguém morrido, Divisão de Juvenis, de Juniores e
foi chamado à Seleção Distrital de
devemos lembrar também os vivos, se bem que cerca de Viana do Castelo de Sub/17.
cinquenta por cento já faleceram, tanto os que morreram como
os que continuam vivos, a maioria sofreram e sofrem o stress
pós-traumático, fruto de uma guerra, que foi imposta e que
O nosso conterrâneo, Virgílio Fernandes,
ninguém prognosticou nem desejou.
treinador de futebol, depois de ter feito parte
das equipas técnicas do Braga, Olhanense,
Para nós, foi uma honra e orgulhamo-nos do dever cumprido,
Académica, onde venceu a Taça de Portugal,
pois a Pátria na altura assim o exigiu.
e Arouca, vai treinar este ano o Apollon
Tem por finalidade este artigo sugerir à Junta de Freguesia,
Limassol, do Chipre, acompanhando mais
que estude a possibilidade da colocação de uma placa,
uma vez o treinador Pedro Emanuel. A Junta
comemorativa aos militares desta freguesia que prestaram esse de Freguesia e os searenses desejam-lhe o maior sucesso
serviço militar obrigatório na Guerra do Ultramar, com os nesta nova etapa da sua carreira profissional. Estaremos
respetivos nomes e no futuro pensar na toponímia da freguesia atentos ao Campeonato Cipriota!
colocar uma rua ou largo, para perpetuar esses heróis.
Que gratificante seria para todos os ex-militares que lutaram no
Atletismo - Trail
Ultramar e a Junta de Freguesia ficaria na história.
Também se poderia fazer uma exposição de fotografias, quem O searense, Luís Gonçalves,
as não tem, se não se conseguir este ano fica a dica para anos atleta da modalidade de Trail, no
passado dia 31 de maio,
futuros.
Mais uma vez reitero os pedidos formulados e espero que a conquistou o 2º lugar da geral, no
Junta de Freguesia, analise e tenha na maior consideração Melgaço Alvarinho Trail (38
estas ideias, e que a placa, rua ou largo possa vir a ser Kms), na Vila de Melgaço.
Parabéns a todos!!!
concretizada, num futuro próximo.

MEMORIAL A ESSES HERÓIS
ESQUECIDOS

JORNAL DA SEARA

Página 8

Vidas duras (Parte 2)
Foram tempos escravos e duros, os tempos de criança de JOÃO que o foram transformando num
jovem sonhador, respeitador e educado, mas, por vezes, revoltado com a realidade que vivia. Por
vezes sentia desânimo ao ver o limite da pobreza em que vivia com os pais e a abundância
desmesurada em que viviam os Senhorios a quem entregavam tudo o que produziam nas suas terras.
Nem mesmo o trabalho que ia arranjando quando foi obrigado a deixar a escola lhe conseguia
Mamede Torres
amansar aquele sentimento de impotência e o desespero de dar um rumo melhor à sua vida e à dos pais.
Trabalhou nas areias, em tudo que era fábrica na altura e no monte. Fez de tudo um pouco, até que, com a chegada da idade da
inspeção, e com a quase certa ida para o ultramar, decidiu arriscar a mudança : ia emigrar.
Teria que ser a salto porque com a idade da tropa a chegar era impossível sair do país. Procurou alguém que conhecesse os
meandros e lhe indicasse o «passador» e combinaram o preço e a hora da partida. A custo lá conseguiu que o Abade, à altura um
porto de abrigo, lhe emprestasse o dinheiro que o passador exigia e lá foi. Escurecia já, quando de saco às costas caminhou até à
estrada onde, como combinado, um velho camião de mercadorias o levaria até próximo da fronteira. Na ideia, o olhar dos pais na
despedida, as lágrimas contidas a custo. Nas mãos, o saco quase vazio com apenas algumas roupas remendadas e um pouco de
pão que cedo se iria acabar. Com um nó na garganta subiu para a camioneta, no meio dos sacos de milho acomodou-se junto a
alguns companheiros de viagem, que sem perguntar sabia terem o mesmo destino. Em silêncio lá foram noite dentro. Depois de
quase uma noite e um dia de viagem, o camião parou já perto da fronteira. Enquanto esticavam as pernas e habituavam os olhos de
novo à luz do dia, o homem veio ter com eles e disse-lhes:
-Agora é convosco. Escondei-vos até que anoiteça e quando for escuro atravessais por ali. Do outro lado, alguém vos espera.
Atenção sempre aos guardas!
João e os seus companheiros pouco esperaram e arriscaram passar ainda com dia. Já em Espanha, foram surpreendidos pela
Guardia Civil, que depois de um rigoroso interrogatório, e com pena deles, mandou-os de volta para trás a pé. Estava tudo
comprometido. Se não conseguissem enganá-los, lá se ia o contacto do outro lado e o dinheiro que tinham pago. Iam perder tudo.
Caminharam em direção contrária até terem a certeza que não eram seguidos, esconderam-se e já de madrugada fizeram nova
tentativa, desta vez, bem sucedida. Desesperado, o novo passador esperava-os com os outros que tinham conseguido passar à
primeira e, depois de um violento raspanete, lá os levou a apanhar o comboio.
Deu-lhes os bilhetes, explicou-lhes a mudança que teriam de fazer na fronteira com França, o sítio onde teriam que sair, e a mesma
recomendação:
- Evitai os guardas! Chegando lá, procurai por um tal François que vos espera.
Esta segunda etapa correu menos mal, apesar da fome que já levavam, e, no outro dia à tarde, chegaram ao destino. Procuraram o
dito François, mas nem sinal. Esperaram em vão até perceberem que tinham sido abandonados à sua sorte. Pernoitaram num vagão
vazio e manhã cedo foram procurar alguém que os acolhesse, o que não seria difícil, pois naquela época não faltava quem
procurasse portugueses para trabalhar.
Nos primeiros tempos, João voltou a comer o pão que o Diabo amassou. Recordou muitas vezes a terra e a vida que deixara. Viase à nora para entender o que lhe diziam. Por vezes pensou desistir, mas pensava na situação dos pais e ganhava novo alento.
Quando recebeu a primeira jorna nem queria acreditar, tanto dinheiro como nunca tinha visto na mão do pai e ele só naquele mês
ganhara tanto. Escreveu aos pais a sossegá-los e quinze dias depois lá chegava a resposta dando-lhe conta das andanças da terra.
Afincadamente trabalhou quase dia e noite, regressando dois anos depois para visitar os pais, agora já com mais alegria e de bolsos
mais recheados. Visitou o senhor Abade e pagou-lhe o dinheiro que este lhe emprestara para a viagem. Quis ainda pagar-lhe os
juros, mas este, um verdadeiro padre às direitas, disse-lhe:
- João guarda o dinheiro para um dia teres uma casa para abrigares os teus pais, que a tua mãe já não tem muita saúde.
João agradeceu o conselho, falou com os pais e pediu-lhes que arranjassem um terreno, que iria fazer uma casa. De regresso a
França, trabalhou mais um ano sempre com as palavras do padre na cabeça. No regresso de férias, com a ajuda dos amigos,
começou a casa que, no ano seguinte, de novo nas férias, acabaria. Foi uma alegria imensa quando mudou os pais para lá. Os pais
choraram de alegria. Finalmente, graças ao filho, tinham um pedaço de terra e uma casa só deles. Infelizmente, foram também as
últimas férias que passaram juntos. A meio do ano, a saúde da mãe piorou e ela não resistiu. João recebeu a notícia como uma
bomba e, para piorar a situação, não o deixaram vir a Portugal despedir-se da mãe. Ainda hoje carrega consigo essa mágoa imensa.
Passaram-se anos e como sempre, em Agosto, regressava para visitar o pai, até que, como regra da vida, chegaria também a hora
do pai partir. Agora, já com outro estatuto, João veio despedir-se do pai, e foi com espanto que viu que numa igreja restaurada os
sinos estavam mudos e nem uma badalada deram em sinal de luto pelo seu pai, um homem de fé. Em silêncio, amaldiçoou
tamanhas modernices ou desmazelo. Relembrou os seus tempos de criança quando com ele chamava o gado a lavrar. As terras de
cultivo tinham-se transformado e estavam agora cheias de pedras e entulhos e se ele não as conhecesse diria que não eram as
mesmas. Comentou com os amigos que gostava de voltar para cá, de ajudar a sua terra natal. Regressou a França para se reformar
e quem sabe um dia destes nos cruzamos com ele por aí.

Nota: João Só é apenas a personagem de histórias de vidas
que por serem reais merecem ser homenageadas.
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