ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

VOTO DE PESAR
JOÃO VIEIRA (SABINO)
O poeta popular João Vieira, conhecido por João Sabino, faleceu a 29 de Novembro
de 2012 com 92 anos de idade.
Nascido na vila de Muge a 15 de Outubro de 1920, residente em Benavente desde
1960, João Sabino foi um agricultor inovador que se destacou por ter criado uma
máquina de plantar e semear tomate com recurso à sua experiência de trabalhar a
terra e a uma capacidade invulgar de inovar. Ao longo da vida deu trabalho a dezenas
de pessoas que recolhia nas várias localidades da região para cuidarem das culturas
nos terrenos que cultivava.
Desde cedo se percebeu a sua arte de jogar com as palavras. Apesar de não saber
escrever, fazia rimas com a maior facilidade e com elas animava os ranchos que com
ele trabalhavam no campo e os amigos que fazia com a maior facilidade. A vida não
lhe permitiu ir à escola e só em adulto concluiu a quarta classe.
A vontade de aprender acompanhou-o até ao fim da vida, com 91 anos João Sabino
concluiu o 9º ano através do programa de reconhecimento, valorização e certificação
de competências que teve em conta o seu currículo e as suas invulgares capacidades.
Foi distinguido na Escola Profissional de Salvaterra de Magos por ser um aluno
exemplar.
João Sabino deixa quatro livros de poesia: “Versos dos Saberes da Vida” (2001);
“Versos do Coração” (2002); “Pão de Versos” (2003) e “Frutos de Outono” (2003),
todos em edição de autor, e um livro de memórias “A Minha História”.
Ao longo da vida participou em dezenas de eventos como poeta e animador, sempre
duma forma voluntária e graciosa.
Considerando o percurso de vida deste homem simples e cidadão exemplar, reunida
em Sessão Ordinária a 20 de dezembro de 2012, a Assembleia Municipal de
Benavente aprova um voto de pesar pela morte de João Vieira (Sabino) e exorta a
Assembleia de Freguesia de Benavente a ponderar a oportunidade de perpetuar a sua
memória na vila atribuindo o seu nome a uma das ruas de Benavente.
Este voto de pesar deve ser enviado à família do falecido e à Assembleia de Freguesia
de Benavente.
Benavente, 20 de dezembro de 2012
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Presente à V Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 20.12.2012.-----------------------------------------Apresentada pelos autarcas eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 27 de dezembro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente

- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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