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A Nossa Escola Primária

Caros amigos e amigas searenses,
Quero aproveitar este editorial para destacar dois momentos que a
história da Freguesia da Seara não apagará: a concretização, pelo
segundo ano consecutivo, da oferta dos manuais escolares para os alunos do
1º ciclo residentes na Seara e realização da 2ª Semana da Seara.
Com a Semana da Seara foi possível em colaboração com a ADC Seara,
Marchas Populares de S. Pedro, Seara Jovem, Comissão de Festas de S.
Pedro, Escola de Música, Grupo de Bombos da Seara, Rusga da Seara,
Centro de Estudos da Seara, Jornal da Seara e a Comunidade Paroquial
abrir as portas da nossa Freguesia e receber em nossa “casa” todos
aqueles que nos visitaram, como o Presidente do Município e seus
Vereadores, Deputados, Comunicação Social e os nossos antigos
Professores Primários que tornaram estes oito dias inesquecíveis. Foi uma
Semana que envolveu todos, sem exceção, e em que se destacou a
convivência entre os searenses residentes e os seus emigrantes. Na minha
opinião, a construção de uma comunidade faz-se envolvendo todos e, a
cada dia que passa, esses laços de convivência começam a (re)surgir.
Esta Semana da Seara também teve um momento nobre, pois, foi
possível arrecadar através de uma campanha solidária a quantia de
338,77€. Com este valor foi já adquirido e entregue à Amélia Gonçalves
Laranjo uma cadeira de rodas e uma cadeira sanitária e de banho.
Para além disso, terminada a Semana Seara, a Junta de Freguesia reuniuse com a comissão organizadora e com todas as coletividades/organizações
searenses e, concluiu-se que os lucros, no valor de 750,25€, arrecadados
com a venda de bebidas e comidas no Bar instalado na antiga Escola
Primária e no Arraial Minhoto/Festa do Emigrante terão como destino a
construção do Monumento ao Emigrante a inaugurar na Semana da
Seara do próximo ano.

Para terminar este editorial, deixo uma fotografia como agradecimento
justo e merecido às várias pessoas que me acompanham na imagem, pois
eles trabalharam durante vários meses a preparar, a definir e a divulgar todas
as iniciativas desta semana proporcionado a todos momentos de alegria e
boa disposição e um emotivo regresso às nossas infâncias.
Em síntese, podemos dizer, com toda a convicção, que a Freguesia da
Seara é uma referência no concelho de Ponte de Lima porque fomos
pioneiros na oferta dos manuais escolares e na criação da Semana da
Seara.

Filipe Lima
Presidente da Junta de Freguesia da Seara

Na freguesia de Seara,
concelho de Ponte de
Lima, decorreu entre os
dias 9 e 17 de agosto de
2015,
um
evento
sociocultural, “A Semana
da Seara”, organizada
pela Junta de Freguesia.
Pudemos assistir a uma
homenagem dedicada aos ex-professores primários
que passaram pelas suas escolas. Homenagem que,
revestida de um grande sentido de gratidão e
reconhecimento, nos leva a refletir sobre memória da
identidade do professor primário.
Esta primeira identidade, construída pelos próprios
professores e pela comunidade, assentava
essencialmente em dois pilares: um que se prendia
com a dinâmica da formação e dos processos de
ensino centrados no aluno; outro que se referia a
uma lógica de escola interagindo com a comunidade
onde se integrava. Diria mesmo que a formação não
era apenas um processo transmissão de
conhecimentos, mas sim de desenvolvimento de um
sentido de cidadania.
E, este sentido, foi conseguido e materializado hoje
nas várias iniciativas, que se desenvolveram na
“nossa escola”, que os searenses não deixaram
morrer. Ela ganhou uma nova vida, reabrindo as
suas portas à comunidade. Transformaram-na num
espaço para novas atividades socioculturais e
recreativas, onde a participação e o compromisso
social dos antigos alunos são notórios.
É bonito de se ver como a população tem
oportunidade de ocupar de uma forma salutar os
seus tempos livres, reunindo-se pais, netos, avós e
amigos, partilhando o que de melhor cada um tem
para dar: suas experiências, histórias, valores e
afetos.
Guardo na minha memória a alegria do tempo que
passamos juntos, das rebeldias e traquinices
inocentes dos alunos, que ao longo destes anos se
foram transformando em afetos… Continuem a
participar no desenvolvimento da comunidade, na
partilha dos vários desafios que se vão colocando,
mas também, das respostas transformadas em
projetos, sustentadas nas vossas aprendizagem e
experiências de vida. Vamos guardar na memória a
história da nossa escola primária, continuando a
manter uma atitude proactiva e de coesão social.
Não poderia deixar de expressar a todos os
searenses a minha gratidão, pois todos tiveram um
papel importante no meu desenvolvimento pessoal e
profissional, já que foi na “nossa escola” que iniciei a
minha atividade como professora.
Caminhamos juntos na vida e guardar-vos-ei no
meu coração para a vida!

Manuela Bandeira
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Pólo de Formação da Seara

Marchas Populares de S. Pedro/2015

A Junta de Freguesia da Seara vem, por este meio, informar,
todos os interessados (quer sejam empregados ou
desempregados) e que possuam habilitação escolar menor ou
igual ao 9.º ano de escolaridade, que estão abertas inscrições
até ao próximo dia 7 de outubro para a frequência de Unidades
de Formação de Curta Duração a decorrer na Junta de
Freguesia da Seara:
1º Módulo Morfologia Vegetal (25h)
2º Módulo Comunicação Interpessoal – Comunicação Assertiva (50h)
Mais se informa que o 1º módulo vai decorrer de 19 a 29 de
outubro e o 2º módulo decorre de 2 a 26 de novembro 2015,
ambos de 2ª a 5ª feira, no horário das 19.30h às 22.30h.
Podem inscrever-se num módulo isolado ou nos dois
módulos.
Todos os formandos tem direito ao Certificado de Formação e ao
subsídio de refeição (4,27€ por cada dia de formação).

Parabéns aos responsáveis pelas Marchas
pelo grande trabalho realizado no ano 2015!

Festas Populares de S. Pedro/2015

Educação
Em colaboração com o Centro Educativo da Facha, a Junta de
Freguesia da Seara suportou a despesa total da deslocação à
praia de todas as crianças residentes na Seara e que
frequentam o Jardim de Infância.
Para além disso, pelo segundo ano consecutivo, todas as
crianças da freguesia da Seara que frequentam o 1º ciclo (do 1º
ao 4º ano) tiveram de oferta os Manuais Escolares para o ano
letivo 2015/2016. Sendo assim, todos os alunos do 1º ciclo já
tem em seu poder os manuais e estão prontos para mais um ano
letivo. Sucesso para todos!

Iluminação Pública
Depois de uma primeira proposta apresentada em Assembleia
Municipal sobre iluminação pública, que contou com o apoio do
Presidente de Junta de Freguesia da Seara, e que acabou por
ser chumbada pela maioria, a Câmara Municipal de Ponte de
Lima acabou por vir de encontro ao que era a vontade do
executivo e população searense, decidindo manter a luz pública
a funcionar toda a noite, a partir de 1 de outubro.

Importante
Limpeza de regueiras e linhas de água e cortar
vegetação na via pública
A Junta de Freguesia da Seara informa que mais um inverno
está à porta e, por esse motivo, alertamos para MEDIDAS
PREVENTIVAS que cada Searense pode e deve ter. Assim, tal
como refere a lei, todos os proprietários ou possuidores de
parcelas que confrontam com regueiras ou linhas de água
devem mantê-las em bom estado de conservação, procedendo
à sua regular limpeza e desobstrução.
Também se chama à atenção para que todos os proprietários
não deixem a vegetação dos seus terrenos invadir as ruas ou
caminhos da Freguesia condicionando em alguns locais a
circulação automóvel e a passagem das pessoas. A freguesia
agradece.

Parabéns à Comissão de Festas pelo grande
trabalho realizado no ano 2015!

A SEARA NAS FEIRAS NOVAS 2015
A Seara fez-se representar mais uma vez no Cortejo Etnográfico .
Estão todos de parabéns pela excelente participação nas Feiras
Novas!!!
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Pólo de Formação da Seara
Uma boa parceria entre a Junta de Freguesia
da Seara e a entidade de formação
INOVINTER permitiu e vai continuar a permitir
que, aqui na Seara, existam ações de
formação destinadas a toda a população,
sendo que todas estas formações são pagas,
ou seja as pessoas para além de aprenderem
Carlos Mansuído
e assimilarem conhecimentos, ainda recebem
um pagamento pela formação. É de salientar
que em todo o concelho de Ponte de Lima a Seara é a única
freguesia com este tipo de iniciativas, por isso as pessoas devem
aproveitar e estar orgulhosas por poderem usufruir desta iniciativa.
A primeira ação de formação que aconteceu na Seara foi a UFDC –
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho com a duração
de 25 horas, da qual eu fui, com muito gosto, o Formador. Esta ação
de formação decorreu na sede da Junta de Freguesia, de segunda a
quinta-feira com o horário das 19. 30h às 22.30h.
Na minha opinião esta UFCD correu muito bem em todos os
aspetos. Apreciei bastante esta experiência, uma vez que gosto
muito de interagir com as pessoas e é essa interação que faz com
que os formandos assimilem os conhecimentos mais importantes e,
por outro lado, eu próprio também aprendo com eles porque é um
trabalho de equipa.
Admiro a vontade e a determinação com que os formandos

SEMANA DA SEARA 2015
Quando não somos capazes de encontrar as palavras certas para
descrever algo extraordinário que acontece nas nossas vidas sentimonos defraudados por não conseguir passar o nosso testemunho aos
outros. Isto a propósito do que aconteceu este ano na Semana da
Seara, que pela intensidade e fortalecimento da verdadeira identidade
searense foi um acontecimento único e irrepetível muito difícil de
descrever em palavras. Deixamos, pois, o que aconteceu em imagens,
que pretendemos acima de tudo que sejam um estímulo para aqueles
que este ano não participaram, para que o façam na próxima edição
onde serão recebidos de braços abertos, como sempre.

Hastear da Bandeira

9 agosto

Receção ao Emigrante

9 agosto
encararam esta formação a todos os níveis. Todos se destacaram
pela assiduidade e pontualidade e todos mostraram interesse e
curiosidade pelos temas abordados na formação, mantiveram-se
atentos e interventivos em diversos assuntos relacionados com o
ambiente e com a segurança, higiene e saúde no trabalho, dando até
exemplos relacionados com o seu dia-a-dia e com a sua atividade
profissional. Todos resolveram os exercícios propostos, uns com
maior, outros com menor dificuldade, mas sem nunca desistir. Todos
juntos mostraram espirito de equipa na resolução de trabalhos em
grupo e cumpriram com os objetivos propostos no início da
formação. Acho que todas as pessoas que participaram na formação
ficaram satisfeitas com o resultado e aumentaram o seu nível de
conhecimento ao nível do Ambiente e da Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho, sendo que esta área é muito importante na sua
atividade profissional e também no seu dia-a-dia.
Quem puder e tiver oportunidade deve aproveitar este tipo de
iniciativas. Deve-o fazer porque, para além de aprenderem e
assimilarem conhecimentos básicos e importantes, é também uma
oportunidade de convívio e interação entre todos, uma forma das
pessoas se conhecerem melhor, de trocarem ideias entre todos e de
passarem uma parte do seu dia a descobrir coisas novas de uma
forma séria, porque todos estamos lá para aprender, mas divertida
porque o convívio e a interação entre todos torna aprendizagem mais
divertida.
Para terminar gostaria de dizer que para mim, enquanto pessoa e
enquanto formador foi um gosto enorme participar nesta ação de
formação, uma vez que também aprendi com os formados e tive
oportunidade de os conhecer melhor e interagir com todos eles.
Gostaria também de agradecer à Junta de Freguesia da Seara pela
oportunidade e apoio que me deram de poder dar formação na
minha terra natal e, por conseguir, este tipo de iniciativas que
engrandecem a nossa Seara. Por fim, o agradecimento maior vai
para todos os formandos e formandas que participaram na ação de
formação, pela assiduidade, pela pontualidade, pela paciência e pela
vontade e espirito que demonstraram em aprender e assimilar
conhecimentos e, acima de tudo, porque foram eles que tornaram
tudo isto possível e é para todas as pessoas que são destinadas este
tipo de iniciativas.
Um muito obrigado a todos.

CABANA DA
GIESTA
Sear a

José Maria Araújo
Topógr afo

Inauguração da exposição “Memórias da Escola Primária”

9 agosto
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SEMANA DA SEARA 2015
Jogos Tradicionais

Caminhada Noturna Temática
“Era uma vez uma aldeia que tinha uma Escola Primária”

9 agosto

Peddy Paper Familiar Noturno

10 agosto

Projeção do vídeo
“Leilão de oferendas para obra da Residência Paroquial”

11 agosto

Mega Aula Solidária de Zumba Fitness e Kids

Objetivo ultrapassado!!!

.

13 agosto

Com as verbas angariadas nesta atividade, e
durante a Semana da Seara, foi possível adquirir
uma cadeira de rodas e,
ainda, uma cadeira de
banho para a Amélia.
12 agosto

Obrigado a todos!!!

Peregrinação Coletiva à Senhora da Aparecida

14 agosto
CORRELHÃ
BLOCO
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SEMANA DA SEARA 2015
Romagem ao Cemitério

Manhã Infanto–Juvenil

16 agosto

15 agosto

Homenagem aos Professores Primários

Jogo Futebol Solteiros / Casados

16 agosto

15 agosto

Almoço Comemorativo do Dia da Seara

Arraial Minhoto

16 agosto

Inauguração de Placa Comemorativa do Dia da Seara

17 agosto

15 agosto

Loja da
Teresinha
Martins da Costa e Costa Construções Lda

Ponte de Lima

Restaurante

Cedro
Seara
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MARCHAS POPULARES DE S.PEDRO
Reciclar óleo usado
Mais uma vez, a Seara esteve muito bem
representada através das Marchas Populares de
S.Pedro que participaram, além das Festas de S. Pedro e
Olá, sou a Marta, sou residente na freguesia da
Semana da Seara, no S.João de Ponte de Lima e Correlhã, na Seara
e venho desta forma informar todos os
Festa dos Milheirais em Lanheses e nas Feiras Novas. Um searenses que tenho um pequeno projeto de
grande exemplo da dinâmica existente na Seara.
reciclagem de óleo usado, do qual faço sabão

Marta Pinto
caseiro e detergente líquido.
Comecei porque uma tia me explicou como fazer sabão com o
sebo (banha de porco). Como era pequena não liguei muito, mas
depois numa formação que fiz falamos muito sobre reciclagem,
poluição. O óleo usado era um problema para várias colegas que
também frequentavam esta formação. Nunca sabiam onde deitá-lo
depois de usado, umas que viviam em apartamentos disseram que
deitavam na pia da loiça, outras que também o faziam disseram
que tinham entupido os tubos e então passaram a deitá-lo na
sanita. Outras que tinham quintal era lá que o deitavam, entre
outros sítios, porque há uns anos atrás não havia os contentores
para o óleo ou então eram poucos e não se falava no assunto.
Como a minha mãe tinha óleo em casa em garrafas e não sabia o
que fazer com ele, (usava algum para queimar as vidras na altura
da poda) então comecei a fazer experiências para fazer sabão com
óleo em vez do sebo, porque ambos são gordura… depois de
várias tentativas, de estragar tachos da minha mãe, de termos de
fugir da cozinha com os cheiros, lá consegui fazer sabão. Mas
queria opiniões e então comecei por dar a alguns familiares e as
colegas da formação. Tive opiniões muito diferentes, umas que
nem se deram ao trabalho de experimentar, outras não gostavam, e
outras diziam: Na verdade, é sabão. Finalmente, algumas
começaram a dizer –“ é muito bom, tirou uma nódoas da roupa do
meu filho e já tinha comprado produtos caros e não saiam…” e
outras disseram que as nódoas verdes da relva também saíram
bem, e na cozinha usavam em tudo, loiça, panelas e ficavam
brilhantes. Utilizavam-no para lavar o forno, fogão, exaustor,
paredes, chão, manchas de gorduras nas toalhas da mesa como
dos panos de cozinha, e nas casas de banho para tirar calcário,
lavar as torneiras e as loiças, entre outras coisas. Fiquei muito
contente com estas opiniões.
Comecei a receber encomendas, queriam comprar para elas e
para dar a vizinhas e familiares. Comecei a produzir até que deixei
de ter óleo para fabricar, decidi pedir, depois como elas também já
não tinham fiz um pequeno panfleto, em que quem me desse 5
litros de óleo recebia um sabão de 500g, ou 3 litros e recebiam um
de 250g, foi um sucesso!
Quando fiquei desempregada comecei a ir vender para o feirão
em Ponte de Lima, aos sábados de manhã, vendia muito bem,
mas, como depois arranjei outro trabalho já não me dava tempo
para ir para lá, perdi clientes… agora como estou de novo
desempregada e com um bebé continuo sem puder ir para o feirão,
mesmo assim ainda há pessoas que vem à minha casa buscar o
sabão. Obrigada a todas!
Este sabão pode ser facilmente dissolvido, basta juntar água
quente, além disso também faço detergente líquido, que pode ser
usado na máquina de lavar roupa ou diretamente em cima da
nódoa e pôr no tambor.
Devemos reciclar, porque independente do destino, esse produto
prejudica o solo, a água, o ar e a vida de muitos animais, inclusive
a nossa.
O óleo causa entupimento das tubagens se não existir um
sistema de tratamento de esgoto, o óleo acaba por se espalhar na
superfície dos rios ou se infiltrará no solo e poderá contaminar os
lençóis freáticos, e nos terrenos baldios, contaminando a água e
matando muitas espécies que vivem nesses habitats.

Dados apontam que com um litro de
óleo é possível contaminar um
milhão de litros de água. Se acabar
no solo, o líquido pode impermeabilizálo, o que contribui com enchentes e
alagamentos. Além disso, quando entra
em processo de decomposição, o óleo
libera o gás metano que, além do mau
Deixamos aos marchantes e à banda que participaram este ano as cheiro, agrava o efeito estufa que
nossas felicitações pelo excelente e exigente trabalho realizado contribui para o aquecimento global.
para que fosse possível vivenciarmos com orgulho o desfile das
nossas marchas!
Obrigado a todos!
Cumprimentos a todos os leitores.

Res idencial / Res taurante
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Searenses em destaque no desporto
OS ANJOS EXISTEM
Os anjos existem, mas não são como imaginamos,
eles não tem asas e não são imortais, são como nós,
pessoas normais de carne e osso, com famílias e
vidas próprias, famílias e vidas que são trocadas por
Joana Torres
um telefonema ou pelo som de uma sirene.
Sempre que há uma emergência ouvem-se as sirenes a tocar, e lá
saem eles do quartel prontos a ajudar quem precisa, nunca medem
esforços, não escolhem a quem vão salvar a vida. Não exercem o seu
papel, o seu trabalho só por obrigação, mas sim por dedicação, por
respeito, dignidade, solidariedade e principalmente por amor ao próximo.
São homens e mulheres que correm em direção ao perigo, enquanto
que outros correm na direção contrária, eles são chamados de
bombeiros, mas são como anjos, são heróis que não usam capa, não
têm poderes mágicos e não são inconscientes porque eles sabem bem
os riscos e perigos que correm.
Não são de ferro, também sofrem, e têm sentimentos, mas também
sabem que a alegria, bom humor, esperança e coragem são ferramentas
essenciais no seu trabalho, são homens e mulheres com muita força de
vontade, são fortes, destemidos e guerreiros.
Comprometem as suas vidas em troca das dos outros, em defesa de
riquezas que não lhes pertencem, ser bombeiro não é fácil, não é só ter
sonhos, é preciso ter muita coragem, na maioria das vezes só são
lembrados na hora de aflição, de desespero, e outras tantas vezes as
pessoas nem se dão conta de como eles fazem falta, eles acalmam com
palavras, carinhos, e sorrisos, transmitem calma, segurança e
tranquilidade, salvam desconhecidos com a mesma alegria como se
salvassem um amigo, contrariam o desespero dos outros contendo as
suas próprias lágrimas, salvam vidas e arriscam as suas próprias vidas
em qualquer hora e em qualquer lugar, muitas vezes acabam por nem
ser lembrados e nem recebem um simples obrigado.
Muitos são os que os criticam e poucos os que os defendem, que se
põe no lugar deles e não lhes apontam o dedo, sem saber das
dificuldades que eles passam todos os dias, de tudo o que eles tem de
enfrentar para continuarem prontos e preparados para salvarem vidas e
darem o melhor de si todos os dias.
Aos que os criticam, que lhes dificultam o trabalho, que dizem
“demoraram tanto a chegar” só lhes tenho uma coisa a dizer e a pedir,
coloquem- se no lugar deles, pensem em tudo o que eles passam, em
tudo o que eles sofrem, pensem nas famílias desses anjos e na angústia
que elas vivem quando os veem a sair de casa sem saber se eles
voltam.
Eles podiam ter vidas normais, calmas e comuns como tanta gente,
mas não, preferiram uma vida mais difícil e complicada, todos os dias
esses anjos e grandes heróis correm risco de vida, assistem a coisas
horríveis e monstruosas, trabalham dia e noite, com sol e chuva, calor e
frio, tem de ser eles a dar aquelas noticias que ninguém quer ouvir.
Já pensaram em tudo o que eles devem pensar e sofrer quando estão
frente-a-frente ou dentro do perigo? No cansaço que eles não devem
sentir quando depois de, por exemplo, combater um incêndio terem de
estar prontos para outra emergência, ou até mesmo para outro incêndio?
Do que eles devem sentir quando se vê pessoas, crianças, colegas e
familiares a morrer à sua frente e mesmo assim terem de ser fortes, ter
coragem, força de espírito, e estabilidade mental para salvarem mais
vidas? De quantos é que estão e podem vir a estar, maltratados,
queimados, magoados ou até mesmo mortos?
Olhem todos a nossa volta e pensem bem no que seria a nossa vida e
o nosso mundo sem estes grandes heróis.
Hoje eu só quero e tenho de agradecer a cada um deles por serem
quem são, por tudo o que eles já fizeram, fazem e ainda vão fazer,
obrigada por tudo o que vocês são, por tudo o que vocês dão, e
principalmente muito obrigada por tudo o que fazem por nós.
Muitos parabéns e um bem-haja a todos esses grandes homens e
mulheres que são os bombeiros.

Atletismo
Os atletas searenses Fátima Dantas, Fátima
Barros, Eugénio Barros, no escalão de Veteranos
e Daniel Barros, nos escalões jovens, em
representação do Grupo Juvenil de Vila de Punhe,
têm-se destacado, em provas realizadas no nosso
Distrito e não só. Entre outros, destacamos os
seguintes resultados:
Campeonato Regional Jovem e
Veteranos de Corta Mato Longo (Fevereiro)
e Cross Internacional de V.Castelo (Março)
Fátima Dantas - 2ª Classificada
Fátima Barros—3º Classificada
3ª Milha de Darque (Abril)
Fátima Barros—1ª Classificada
Grande Prémio do 1º de Maio (Maio)
Fátima Barros – 1ª Classificada
Eugénio Barros - 3º Classificado
XXIX Grande Prémio de Atletismo
de V. Punhe (Junho)
Fátima Barros – 3ª Classificada
Fátima Dantas – 8ª Classificada
(Regresso à competição)
Eugénio Barros - 7º Classificado
Daniel Barros – 8º Classificado
Arcos de Valdevez (Julho)
Fátima Barros – 1ª Classificada
(Campeã do Circuito de Milhas)
Eugénio Barros - 2º Classificado
Daniel Barros – 5º Classificado
Grande Prémio de Atletismo
de Goios- Esposende (Agosto)
Fátima Barros – 2ª Classificada
Eugénio Barros - 2º Classificado
Daniel Barros – 1º Classificado

Canoagem
Nuno Barros, residente na nossa
Freguesia, conquistou a medalha de
bronze em C1 nos Mundiais de canoagem
de maratonas, que decorreu em Gyor, na
Hungria. Parabéns!

Escola de Música da Seara
Inscrições abertas
Aulas de Música
(Teóricas e Práticas)

Instrumentos de corda e teclado
Mensalidades: 5 €

Contactos: 925595459/964563992
Local: Centro Cívico da Seara

Obrigada por tudo, anjos sem asas!
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PELA SEARA

Leonardo Gonçalves

Como colaborador deste jornal e sempre atento a abordar
temas atuais, achei por bem elaborar este artigo sobre as
eleições legislativas.
Mais um ato eleitoral se avizinha ao qual somos chamados
a exercer o direito de voto.
As votações que se vão realizar no próximo dia 4 de
Outubro, são para eleger os deputados da Assembleia da
República e o Primeiro-ministro.
O senhor Presidente da República ao anunciar o dia das
eleições legislativas, lembrou a necessidade de uma maioria
no parlamento para criar estabilidade no país, claro que seria
o ideal, mas não será fácil de acontecer, tanta a confusão
que reina na cabeça dos eleitores criada pelos partidos.
Temos de nos convencer que sem a maioria dum partido,
não será possível, nem o Governo, nem o Parlamento
funcionar regularmente e de contrário teremos eleições
antecipadas, o que além de ser cansativo e dispendioso,
acarreta ao país gastos astronómicos, milhões que custam a
todos nós pondo em risco a democracia e o nosso
descrédito.
Se não houver maioria, a oposição o eliminará, não dando
hipótese de governar, por essa razão acho que a posição do
Presidente da República foi sensata.
Se bem que já se torna cansativo, tantas vezes que temos
de cumprir este dever cívico, não é menos verdade que
devemos comparecer, para que após o ato eleitoral não
tenhamos que nos lamentar, se os resultados não forem os
que ambicionávamos por culpa da nossa abstenção.
Também sabemos que o número de deputados é
exorbitante, que se fosse menor seria mais vantajoso em
termos de gastos para o país, mas nenhum partido quer
abdicar.
Como isso não é possível, pois não há interesse em mudar
a legislação, iremos continuar nos mesmos moldes, mas que
essa razão não seja motivo para nos desmotivar.
É do conhecimento de todos, mas nunca é de mais
relembrar, que há eleitores de algumas forças partidárias,
que nunca falham e que podem decidir o resultado eleitoral,
eis mais um motivo para todos exercerem o seu direito de
voto.
Não fiquemos em casa, vamos todos votar naqueles que
pensamos serem os melhores para nos representar.
Aqueles que acompanharam os debates na Assembleia da
República, no canal do Parlamento ou os resumos dos
mesmos nos telejornais, do mandato que terminou, puderam
constatar que nem sempre foram atingidos os objetivos,
verificando-se que as suas intenções eram para saliência
pessoal ou do partido, relegando para segundo plano o
interesse do País.
No entanto tenhamos esperança que no novo Parlamento
isso não venha a acontecer.

Móveis
Martins

Engº
Telmo Torres

de: Eduardo Martin s
Telemóveis:

933234217/ 918361909

Nabais—Seara

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

Pelo segundo ano consecutivo, fomos brindados
com a realização da Semana da Seara, uma aposta
ganha da Junta de Freguesia que, com a
organização duma equipa excecional, mexeu, e de
que maneira, com a vida relativamente monótona
Mamede Torres
da freguesia.
Com um tema novo “A ESCOLA DA SEARA” foi dado, a quem quis,
oportunidade, durante uma semana inteira, de convívio e de interação,
que movimentou uma quantidade de gente que sem rodeios, mostrou o
que é ser cidadão de uma terra unida em prol de um objetivo comum,
que começa agora a ser seguido também por outras freguesias.
Aquela exposição na Escola Primária, complementada com a
caminhada noturna pelas antigas escolas, ficou certamente na memória
de todos aqueles que quiseram voltar a reviver tempos de criança
adormecidos na nossa memória, e agora, tantos anos depois, voltar a
ver os livros e a escola que nos fez gente, vai com certeza perdurar por
muitos anos na memória de quem participou.
As outras atividades como o peddy paper noturno, o jogo solteiros/
casados, a visualização do filme do cortejo de oferendas, etc, davam
sempre azo a finalizar a noite em alegre convívio.

Fiquei mais uma vez surpreendido com a participação da população.
Nunca imaginava, há dois anos atrás, que a Seara pela dedicação
destes jovens que trabalharam um ano inteiro para apresentar um
programa tão variado, nunca imaginei, dizia eu, que a população
aderisse como aderiu, cada vez mais entusiasmada. É sinal que algo
de melhor vai acontecendo, e se ainda há alguém que teima em
desvalorizar este trabalho deveria pelo menos, nas homenagens aos
searenses já desaparecidos e outras que aconteceram marcar
presença, como compete a quem tem responsabilidades na vida ativa
desta terra.
Esperemos que para o ano se juntem também para fazermos cada
vez mais uma Seara mais forte e unida com gente que sempre fica bem
na fotografia, tenha ela rosto ou não.
Para o ano de certeza que haverá mais. Por mim dou os parabéns à
organização e a todos, e foram mesmo muitos, que participaram.
Até qualquer dia.

