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Editorial
Caríssimos Searenses,
Parece que foi há poucos dias e, no entanto, passou já quase um
ano desde 23 de abril de 2017, data em que a Assembleia de
Compartes elegeu os órgãos de gestão do baldio, dando
cumprimento ao que a Lei determina nesta matéria.
Desde essa data, o Conselho Diretivo eleito
levou a cabo várias medidas de caráter
burocrático, tais como a inscrição no Registo
Nacional de Pessoas Coletivas e abertura de
atividade na Autoridade Tributária. Procedeu
ainda à adesão do Baldio à ZIF do Monte da
Nó, junto da Associação Florestal do Lima.
Elaborou a Relação de Compartes e o
Regulamento de Uso e Fruição do Baldio que, junto com o Plano
de Atividades para 2018, foram a discussão e votação na
Assembleia de Compartes de 17 de Dezembro de 2017.
Além do referido, outro trabalho está a ser feito, que é a
pesquisa da área, localização e limites do terreno baldio. Tem-se
revelado uma tarefa difícil, com avanços e recuos. Mas que, estou
certo, com o empenho de todos os Órgãos de Gestão do Baldio e
o apoio dos Compartes, da Junta de Freguesia e de outras
entidades, será levada a bom termo.
Muito desse trabalho teve a prestimosa colaboração de vários
compartes desta freguesia, que se deslocaram ao terreno para
dar testemunho dos seus conhecimentos.
A esses daqui expresso sinceros agradecimentos.
E apelo a outros que de alguma forma tenham ou tiveram
vivência no Monte da Seara, para que colaborem também,
contactando o Conselho Diretivo ou, preferencialmente,
compareçam e intervenham na próxima Assembleia de

Compartes.
Sabendo que um dos perigos que corre a floresta são os
incêndios, aproveito este meio para sensibilizar todos do cuidado
que se deve ter no uso do fogo, durante a época que se inicia.
De acordo com a última atualização do Decreto lei 124 de 2006,
durante o Período Crítico, (publicado anualmente por Portaria do
Governo, e tem sido entre 01 de julho e 30 de setembro, mas que
pode ser antecipado e / ou alargado) NUNCA SE PODE fazer
qualquer fogueira, queima ou queimada em área agrícola ou
florestal,
bem
como
fumar
e
fumigar
apiários,
independentemente do estado do tempo.
Fora desse período, sempre que o índice de risco seja muito
elevado ou máximo, vigoram as mesmas proibições.
Para sabermos desse grau de risco, devemos consultar a página
do Instituto de Meteorologia, ou contactar os Bombeiros ou a
Proteção Civil (117).
No entanto, sempre que fizermos uma fogueira em área
florestal, devemos tomar medidas preventivas, nomeadamente:
optar por pequenas fogueiras e, sempre que possível, ter água
próximo; escavar o solo no perímetro da fogueira e não
abandonar o local sem ter feito o rescaldo completo.
Se agirmos dessa forma, além de evitar ser autuados pelas
autoridades policiais, ou mesmo ter processo criminal junto do
Ministério Público, se da queima advier um incêndio, protegemos
a floresta, com tudo o que ela integra.
Desta forma, termino esta primeira mensagem, agradecendo o
apoio e a todos deixando uma saudação.

O Presidente do Conselho Diretivo do Baldio da Seara

António Manuel de Oliveira Santos
Email.: Baldiosdaseara@gmail.com
Facebook ( Baldio Seara )
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INFORMAÇÕES JUNTA DE FREGUESIA
Limpeza do mato
Contactos
da Junta Freguesia:
Email – junta@freguesiadaseara.com
Telefone – 258944176
Facebook.com // freguesiadaseara
Presidente da Junta – Filipe Lima – 965108037
Secretário da Junta – Paulo Mimoso – 966519385
Tesoureiro da Junta – Fernando Cunha – 966807505

Horário de atendimento à população
na Junta Freguesia:
Quartas-Feiras, das 20h às 21h
Domingos, das 9h às 12h

Capela Mortuária

Em seguimento das obras
executadas na ampliação da
Capela Mortuária, e no sentido
de dotar o edifício do maior
conforto possível para a realização dos velórios e funerais, foi
colocado um sistema de aquecimento na capela para minimizar o frio que se sentia sempre
que chegava o inverno. Foram,
ainda, adquiridos 4 bancos para
a capela, um móvel para a sala
de apoio ao Pároco e uma banca para a copa.

“O Governo vai aprovar esta quinta-feira um decreto-lei para
que não sejam aplicadas coimas relativas à limpeza das
matas se estas estiverem concluídas até junho, anunciou
esta quinta-feira o primeiro-ministro.
O prazo para a limpeza de áreas envolventes a casas isoladas, aldeias e estradas termina esta quinta-feira. A lei prevê
que este ano, em caso de incumprimento, os proprietários
fiquem sujeitos a contraordenações com coimas que
variam entre 280 e 10 mil euros para particulares e entre
três mil e 120 mil euros para pessoas coletivas.
Perante o incumprimento dos proprietários do prazo de 15 de
março, as Câmaras Municipais têm de garantir, até 31 de
maio, a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível.
António Costa, frisou que "a lei será sempre aplicada com
bom senso", pelo que "até junho não haverá coimas aplicadas, se as pessoas, entretanto, até lá, cumprirem as suas
obrigações".
Os proprietários são obrigados a proceder à limpeza do mato
numa largura não inferior a 50 metros à volta das casas, armazéns, oficinas, fábricas ou estaleiros e numa largura não inferior a 100 metros nos terrenos à volta das aldeias, parques de
campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários.
Nos terrenos à volta das aldeias, os proprietários têm ainda
de limpar as copas das árvores quatro metros acima do solo e
mantê-las afastadas pelo menos quatro metros umas das
outras, bem como cortar todas as árvores e arbustos a menos
de cinco metros das casas e impedir que os ramos cresçam
sobre o telhado.”
(Expresso Online, 15-03-2018)
Como a noticia indica, ainda é possível concretizar a limpeza dos matos até fim de maio, o que a Junta de Freguesia aconselha para evitar danos em pessoas e bens.
CORRELHÃ
BLOCO

Telm. 964782695
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D. Rosa Carolina Miranda Lopes
celebra 100 anos de vida

No passado dia 28 de fevereiro de 2018,
a freguesia da Seara viveu um momento
único na vida desta comunidade, com a
celebração do centésimo aniversário da D.
Rosa Carolina Miranda Lopes, nascida no
início do século XX, em 28 de fevereiro de
1918.
O Executivo da Junta de Freguesia da
Seara, em nome de toda a comunidade
searense, fez questão de estar presente
neste momento singular, oferecendo à
aniversariante um ramo de flores e uma
recordação com o brasão da Junta de
Freguesia. Felicitou a aniversariante e os
seus familiares pela sua longevidade e
desejar-lhe saúde.
Parabéns!!!

Telm. 965744075
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Compasso Pascal na Junta de Freguesia (1 de abril)
No próximo dia 1 de Abril, dia de Páscoa e, cumprindo a tradição,
pelas 14.30h, o Edifício da Junta de Freguesia da Seara estará aberto para receber o Compasso Pascal. Assim, estão todos convidados
a comparecer.

Preenchimento Gratuito do IRS (7 e 14 de abril)
A Junta de Freguesia informa que no próximo ano haverá de novo
a título gratuito para população da Seara o preenchimento do
modelo de IRS. Sendo assim, podem fazer o vosso IRS no edifício
da Sede da Junta de Freguesia numa das seguintes datas:
7 e 14 abril – das 9h às 12.30h

1ª Assembleia de Freguesia (22 de abril)
No próximo dia 22 de abril, realizar-se-á a reunião ordinária da
Assembleia de Freguesia que terá os seguintes pontos:
- Aprovação das contas do ano de 2017;
- Apresentação do trabalho desenvolvido nos últimos meses pela
Junta de Freguesia.
- Intervenção do público.

Dia do Voluntariado (5 e 12 de maio)
A intervenção deste ano de 2018 no Dia do Voluntariado já está
definida pela Junta de Freguesia da Seara e em articulação com o
Sr. Padre Paulo Gomes.
Este ano será destinado à conclusão do embelezamento exterior da
Igreja Paroquial.
Assim, dia 5 de maio, será lavado todo o exterior da Igreja Paroquial e proceder-se-á à limpeza do espaço das oliveiras.
No dia 12 de maio, proceder-se-á à pintura exterior da Igreja.
Aparece, contamos contigo para darmos mais um passo de forma
voluntária para o embelezamento da nossa freguesia.

2ª Assembleia de Freguesia (24 de junho)
Voltamos a relembrar, todas as assembleias de freguesia são
abertas ao público, pode e deve participar.

Festas de S. Pedro da Seara
(29,30 de junho e 1 de julho 2018)
Passeio da Freguesia da Seara (14 Julho)
(Santiago de Compostela)
Como nos anos anteriores o passeio realiza-se para toda a população da freguesia.
As inscrições deverão ser feitas no mês de junho, logo que o cartaz seja publicitado.

V Semana da Seara
(11 a 20 agosto)
A Junta de Freguesia da Seara informa que decorre este ano a 5ª
edição da Semana da Seara.
Esta semana procurará, novamente, 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 14 de julho,
sábado, às 21h.
Informa-se que se encontra disponível no site e no facebook da
Freguesia da Seara (www.freguesiadaseara.com) fotos e vídeos das
edições anteriores. Participa, esta Semana só faz sentido com a tua
presença.

R esi d en ci al / R est au ra nt e

Ata de 1941
CENTRO ESTUDOS SEARA

“Aos dois dias do mês de dezembro do ano de mil
novecentos e quarenta e um nesta freguesia da Seara,
concelho de Ponte de Lima, na sala da escola oficial
compareceram os cidadãos Manuel António da Costa,
Presidente da Junta, assim como os vogais José Pereira da
Cruz e Anastácio da Costa Carneiro, a fim de reunirem em
sessão extraordinária a referida Junta de Freguesia, conforme
convocação do senhor Presidente e para tratarem do seguinte
assunto: resolver sobre um requerimento apresentado e
assinado pelo senhor Domingos Aníbal Bezerra Lima, casado,
comerciante, residente no lugar do Campo Novo desta
freguesia e que é do teor seguinte: “ Ex. mos Senhores
Presidente e Vogais da Junta de Freguesia da Seara:
Domingos Aníbal Bezerra Lima casado, comerciante, residente
no lugar do Campo Novo desta freguesia, possuidor do
manifesto mineiro número cento e noventa e nove feito
secretaria da Câmara Municipal deste concelho no dia
dezanove de novembro, passado relativo à descoberta de
antimónio, manganês e outros metais úteis no sítio do “Chão
da Giesta”, na já dita freguesia da Seara, sob a jurisdição
administrativa de Vossas Excelências, pretende proceder a
pesquisas naquele indicado local para efeito do
reconhecimento do valor mineiro do filão descoberto, pede a
Vossas Excelências se dignem conceder-lhe a necessária
autorização mediante o compromisso de indemnizar a
freguesia dos danos que venha a causar com os trabalhos de
pesquisa que pretendo levar a efeito. Espero deferimento.
Freguesia da Seara e concelho de Ponte de Lima, 2 de
dezembro de mil novecentos e quarenta e um. Domingos
Aníbal Bezerra Lima”
Depois de o requerente ter apresentado todos os
documentos legalizados comprovado com a licença da
Excelentíssima Câmara Municipal e a respetiva guia de receita
eventual, datada de vinte e sete de dezembro próximo findo. E
depois de trocadas impressões sobre o assunto, foi por
unanimidade resolvido conceder a autorização pedida,
mediante o pagamento de duzentos e cinquenta escudos,
quantia essa entregue como é da Lei, ao Senhor Tesoureiro da
qual se passam recibo assinado por todos os membros. À
margem do requerimento vai o despacho igualmente assinado
por todos os membros e que é do teor seguinte: “ Por
deliberação de todos os membros desta Junta de Freguesia foi
resolvido conceder autorização ao requerente para proceder a
pesquisar mineiras no monte baldio do “Chão da Giesta”, nesta
freguesia” Junta da Freguesia da Seara, dois de dezembro de
mil e novecentos e quarenta e um. O Presidente, Manuel
António da Costa, os vogais, José Pereira da Cruz e Anastácio
da Costa Carneiro. E como não houvesse mais nada a tratar,
foi esta sessão encerrada e lavrada a presente ata que vai ser
assinada por todos. Secretaria da Junta de Freguesia da
Seara, aos dois dias do mês de dezembro de mil e novecentos
e quarenta e um.”
Ata do ano 1941 que comprova a existência de minério,
na área florestal da freguesia da Seara e que foi explorado
nos anos 40 e 50 do século passado.
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Almoço de angariação de fundos
No dia 28 de janeiro de 2018, realizou-se um
almoço de angariação de fundos para o restauro
dos sinos da Igreja paroquial, organizado pelo
Coro Paroquial em colaboração com a Junta de
Freguesia. O almoço foi um sucesso e contou
com a presença de 190 pessoas. No final,
festejou-se o 1º aniversário da tomada de posse
do Padre Paulo Gomes, ao qual se seguiu um
leilão de ofertas que reverteram para o mesmo
fim do almoço.
Felicitamos todos os envolvidos!!!

CABANA DA
GIESTA
Seara

José Maria Araújo
Topógrafo

Cantar dos Reis
Durante o mês de janeiro de 2018, numa
organização do Coro Paroquial da Seara,
realizou-se, mais uma vez, o Cantar dos Reis
que percorreu as casas da freguesia com o
intuito de angariar fundos para as obras de
restauro dos sinos da Igreja Paroquial.
Felicitamos todos aqueles que durantes as
noites frias de inverno saíram para a rua para
manter viva esta tradição tão antiga.
Parabéns!!!
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Campeonato Regional de Corta-Mato
Associação de Atletismo de V. do Castelo
18 de Fevereiro de 2018
Estádio Municipal dos Arcos de Valdevez

Corta-Mato 4 000 M (Fem) Veteranos
1ª Paula Costa
2ª Fátima Dantas
3ª Sameiro Cunha

Temos o prazer de convidá-lo a si e a toda a população para
participar nas Marchas Populares da Seara, Ponte de Lima. As
inscrições estão abertas.
Contactos:

4ª Florinda Fernandes
5ª Fátima Barros

Telemóvel:963 744 386 / 963 691 419 / 933 234 217
E-mail: marchasseara2015@hotmail.com
Facebook: Marchas Populares da Seara (Página oficial)

6ª Celeste Parente

A Primavera
Olha a linda primavera
Do ano a mais bela estação
Ela chega sempre primeiro
Do que a estação do verão

Quando chega a primavera
Há uma grande alegria no ar
Olhai para os campos e vê de
Como começam todos a verdejar

Quando chega a primavera
Coisa linda de encantar
A natureza fica radiante
Começa tudo a desabrochar

Quando chega a primavera
Coisa maravilhosa sem fim
Todas as flores parecem sorrindo
Enfeitando o nosso jardim

Quando chega a primavera
Mal começa o dia a clarear
Logo se ouve o cantar dos passarinhos
E o matreiro melro a assobiar

As árvores ficam todas floridas
Os salgueiros com seus lindos cordeirinhos
É a primavera que está a chegar
E nos dá esses belos miminhos

Quando chega a primavera
Há lindas flores por todo o lado
O mundo fica mais bonito
Parece um jardim encantado

Quando chega a primavera
Fica tudo tão diferente
Depois do inverno tão frio
O tempo torna-se mais quente

Quando chega a primavera
O sol já é mais quentinho
Os passarinhos ficam tão felizes
Começam logo a fazer o ninho

São brancas, amarelas, encarnadas
Elas são de todas as cores
E dentro das nossas floreiras
Que bem que ficam os amores

Volta sempre, ó primavera,
Que de ti tanto gostamos
É no outono que se colhe
O que na primavera semeamos

Logo chega o cuco e a poupa
As andorinhas no céu a voar
E com todos os outros passarinhos
Passam o dia inteiro a cantar

És tão linda, ó primavera,
Tua beleza é um encanto
Na primavera eu encontro
Uma flor em cada canto

Primavera, verão, outono e inverno
São as quatro estações do ano
São tão iguais e tão diferentes
Cada uma tem o seu plano
Carmelinda de Puga Guerra Mansuído

Martins da Costa e Costa Construções

Loja da
Teresinha

Restaurante

Ponte de
Lima

Seara

Cedro
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Associação Desportiva e Cultural da Seara
Após três mandatos (6 anos), quatro como Presidente da
Associação e dois como secretário, está na hora de mudança.
Na minha opinião a mudança é benéfica e faz falta, caso contrário
começa a instalar-se o comodismo.
Não que fosse o caso, e as provas estão dadas e bem visíveis para
quem visita o Polidesportivo Edgar Flores. Sempre me esforcei para
preservar e otimizar os espaços, para proporcionar aos nossos
sócios, aos Searenses e a quem nos visita, um espaço acolhedor,
versátil e de portas abertas para quem precisar.
A obra de beneficiação da sede foi a obra mais visível, seguiu-se a
churrasqueira e a beneficiação e restauro do parque verde
envolvente, com árvores de fruto e o alargamento do parque.
Como anteriormente mencionei, as eleições já se realizaram e uma
nova direção já está constituída.
No passado dia 25 de março de 2018, fui substituído por Duarte
Silva. Convidei-o a construir uma lista, porque considero “um sócio
com bom relacionamento entre os sócios e um Searense que faz
sempre o melhor pela sua terra. É uma figura contagiante e
entusiasmante”.
Orgulho-me de fazer parte desta nova lista como Presidente de
Assembleia, a qual já me prontifiquei a ajudar em tudo o que
precisarem, pois tal como eu precisei da ajuda de muitos amigos que
me apoiaram sempre que necessário, também eu quero continuar a
fazer parte daqueles que lutam pelos interesses da ADCSeara.
Quero agradecer a quem esteve do meu lado durante estes quatro
anos, também àqueles que desistiram, mas que acabavam sempre
ajudar, àqueles que gentilmente me forneceram materiais para que
as obras prosseguissem, aos que ao meu lado trabalharam
arduamente, mesmos àqueles que prometeram material e obra que
ainda não cedeu à associação, e a todos os que acreditaram em
mim.
OBRIGADO, prometo não me manter de braços cruzados agora
que deixei a direção da associação.
Bruno Ximenes

Concurso Fotográfico da ADCSeara
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Relatório e Contas do ano 2017
SALDO DO ANO 2016----------------------------- 2.058,96€
RECEITA DO ANO 2017-------------------------- 9.534,74€
TOTAL DE RECEITAS --------------------------- 11.593,70€
TOTAL DE DESPESAS DE 2017 ——---------- 9.429,94€
SALDO PARA O ANO 2018 ----------------------- 2.163,76€
Aprovado em Assembleia Geral de 7 de janeiro de 2018

Pagamento de Quotas
A ADCSeara informa que, desde do início do ano, estão em
cobrança as quotas em atraso, inclusive as refentes ao ano corrente.
Os sócios deverão dirigir-se à associação, para fazer o devido
pagamento, facilitando assim esta tarefa. Contribuir para a sua
associação é um dever que se comprometeu a cumprir quando se
inscreveu como associado. A receita das quotas faz parte do
Orçamento e Relatório de Contas, aprovados anualmente em
Assembleia Geral. É uma receita muito significativa para o
desenvolvimento das atividades da Associação.

ELEIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS DA ADCSEARA
2018/2020
Já tomou posse, no passado dia 25 de março de 2018, a
nova direção da ADCSeara. Desejamos-lhes os maiores
sucessos!
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Bruno Filipe Gomes Ximenes Antunes
Vice-Presidente: Amadeu Fernandes Araújo
Secretário: António Torres Rodrigues Alves
Vogal: Hermínio Ferreira Mansuído

Sócio nº 185
Sócio nº 32
Sócio nº 142
Sócio nº 3

DIRECÇÃO:

Presidente: Duarte Manuel Pereira Silva

Fotografia vencedora ADCSEARAWORLD
IVA - Correlhã

Vice-Presidente: Hélder Manuel F. Malheiro Rocha
Secretário: Joel Lima Cerqueira
Tesoureiro: Roberto Carlos da Costa Lopes
Vogal:
Carlos Alberto Martins da Costa
Vogal:
Armindo Sousa Amorim
Vogal:
Carlos Alberto Rodrigues Silva
Vogal:
José Pinto da Costa Barros
Vogal:
João Rafael Fernandes Araújo
Vogal:
Fernando António da Costa Lopes
Vogal:
Avelino Lopes Costa
Vogal:
Abel Cristiano Martins Costa
Vogal:
Pedro Manuel de Sousa Maciel

Sócio nº 45
Sócio nº 61
Sócio nº 220
Sócio nº112
Sócio nº 20
Sócio nº 221
Sócio nº 10
Sócio nº 19
Sócio nº 144
Sócio nº 218
Sócio nº 222
Sócio nº 195
Sócio nº 201

CONSELHO FISCAL:

Fotografia vencedora PHOTOSEARA
ABEL - Seara

Presidente: José Maria M. da Cunha Mimoso
Secretário: Rui Manuel M. Leitão Quintela
Vogal: Alberto Manuel Jesus Torre

Sócio nº 2
Sócio nº 134
Sócio nº 17
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Páscoa

Um sincero agradecimento

Cristo Ressuscitou, Aleluia!

Não seria de bom tom deixar passar esta
edição, sem aludir aqui ao terminar do
arranjo do adro da Igreja Paroquial e ao
restauro dos sinos, uma aspiração tão Mamede Torres
velha como a Sé de Braga, eternamente
adiada há uns bons vinte anos a esta parte.
É certo e sabido que até algum tempo atrás, para tudo era
preciso aprovação das mais altas cúpulas e hierarquias
religiosas e não só, projetos para a madeira dos sinos, cotas
topográficas com precisão milimétrica, para empedrar o adro,
que necessitavam de se formar novos técnicos para as
poderem executar, não fossem tais trabalhos desfear outras
construções que as rodeiam. No fundo: o não faço, nem deixo
fazer.
Escusado será voltar a falar em coisas passadas e no
desânimo generalizado de então.
É aqui que hoje me quero focar: no deixa andar geral, no qual
me incluo também. Houve nessa altura algumas pessoas, que
remando contra ventos e marés, sempre se mostraram
inconformadas. Falo com a devida admiração do Grupo Coral,
também, vulgarmente, chamado de Cantoras.
Merecem aqui ser
lembrados, pois já
nessa
altura,
puseram
pés
ao
caminho, e contra
comentários,
nem
sempre
justos,
angariaram verbas,
que
a
serem
utilizadas para esse
fim, teriam evitado
que se chegasse a
este
ponto.
Dos
responsáveis a altura ninguém conseguiu fazer o que quer que
fosse e a oportunidade, como a culpa, morreu por ali solteira
como sempre. Julgo que qualquer pessoa no lugar deles,
«grupo coral», teria desistido com o resultado do seu esforço.
Hoje, felizmente, que os ventos sopram de outros quadrantes:
a abertura com que o padre Paulo tratou o assunto, o contributo
da Junta de Freguesia no direcionar os dias de voluntariado
para o mesmo fim e a colaboração com trabalho de ALGUNS
voluntários. E de novo o grupo coral, quase as mesmas
pessoas que já haviam angariado as verbas noutros tempos, a
chegarem-se à frente de novo, a organizarem e realizarem elas
próprias os almoços de angariação de fundos, voltaram a dar
de si uma preciosa colaboração. E como se já fosse pouco, foi
gratificante ouvi-los cantar os reis pelas casas da freguesia,
para além do manter a tradição, a mesma finalidade: a
angariação de fundos para o restauro dos sinos como sempre
se propuseram. E uma vez que está praticamente concluída
esta fase, é altura julgo eu, de realçar o trabalho dos voluntários
e voluntárias que apesar de criticados por alguns, resistiram e
fizeram acontecer. Da Junta de Freguesia pelo apoio logístico e
de ajuda na organização. Do padre Paulo pela forma aberta
como confiou em quem acreditou ser possível, ser diferente com
as contas divulgadas ao pormenor marcando assim toda a diferença.
E no topo, como a cereja em cima do bolo, o Grupo Coral, pelo
empenho, pela coragem, pelo rigor com que nas diversas formas
que arranjou de angariar verbas, que de outra forma seria difícil de
arranjar, merecendo por isso, penso que de todos, mas de mim em
particular, um sincero agradecimento e um orgulhoso Obrigado.

Abraço

Celebrar festivamente é ensaiarmos, segundo o modelo único
de Cristo a nossa própria ressurreição. Ela há de chegar um dia,
quando ultrapassarmos definitivamente as portas da morte. É a
passagem a nível pascal, sem barreiras de qualquer espécie.
Celebrar a festa da Páscoa é entrar em comunhão com Jesus
ressuscitado, vivo e glorioso.
A Páscoa é o maior acontecimento da nossa fé e da nossa
salvação e da história da humanidade, por essa razão, nunca é
demais falar e lembrar esta solenidade.
Deve ser para o cristão fonte de alegria e otimismo, porque
nos dá sentido de libertação e assim estaremos em sintonia
com Jesus ressuscitado, que prometeu estar sempre connosco.
Deve ser vivida com alegria corporal e espiritual, por isso
devemos de nos preparar espiritualmente, de contrário não
haverá verdadeira Páscoa.
Porque Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo e presente na
Igreja, na palavra dos seus sucessores, na eucaristia, em
milhões de sacrários, na simplicidade do pão eucarístico, na
humildade a que se sujeitou, na unidade dos cristãos e na
grandeza que é este universo.
Mais ainda, tudo nos é dado e provem da Páscoa, até o dom
do perdão e a graça da reconciliação, se estivermos
devidamente preparados e com humildade o pedirmos.
Que a páscoa seja vivida, com fé, esperança e com o coração
e que, não fique só nos festejos exteriores, embora também
sejam um sinal para demonstrar a nossa alegria com a
Ressurreição de Jesus.
Só uma adesão firme e determinada a Jesus, nos fará
ressuscitar com Ele, passar da morte à vida, do pecado à graça,
da tristeza da nossa vida quotidiana, com os problemas que vão
surgindo, à alegria que nos levará à salvação e que todos
ansiamos.
Que a Páscoa nos afaste
do nosso egoísmo e nos
aproxime
dos
mais
carenciados. E que o nosso
amor aos outros seja uma
realidade e não uma utopia,
eis quanto vos aconselha e
vosso amigo e conterrâneo.
Viva a Páscoa! Viva Jesus Ressuscitado!
Café / Snack Bar
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A Páscoa é a festa das festas, o dia de
Cristo. Senhor por excelência, em que
Jesus, depois de ter passado pela morte, Leonardo Gonçalves
para conhecer tudo o que ela encerra de
dor e humilhação, triunfou das suas trevas para nunca mais
morrer.
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