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O 34.º Festival de Folclore Se-
mear Alegria contou com “casa 
cheia”. O evento que há décadas 
tem um lugar de destaque no 
cartaz cultural de Celeirós con-
quistou mais uma vez os popula-
res e atraiu uma multidão de 
amantes do folclore, superando 
nesta edição todas as expectati-
vas. 

O evento organizado pela As-
sociação Cultural e Recreativa 
Semear Alegria de Celeirós ani-
mou a freguesia por duas noites 
seguidas. Na noite de sexta-feira 
subiram ao palco Cachadinha e 

Amigos, seguindo-se o Grupo 
Origens de Fradelos. 

Já na noite de ontem a festivi-
dade arrancou com o desfile dos 
cinco grupos participantes pelas 
ruas centrais da freguesia, desde 
a Igreja de Celeirós em direcção 
à sede da junta de freguesia. Se-
guiu-se a cerimónia protocolar 
com a entrega de fitas e brindes 
aos grupos, e foi dado início às 
actuações dos grupos folclóricos 
de diferentes regiões etnográfi-
cas do país, designadamente: o 
Rancho Folclórico ‘Os Popula-
res’ de Olho Marinho - Óbidos; 
o Rancho Folclórico Lavadeiras 
do Mondego - Santa Comba 
Dão; o Grupo Folclórico do Cer-
cal - Soure; o Grupo Folclórico 

Palmeira de Faro - Esposende e 
o anfitrião Grupo Folclórico Se-
mear Alegria de Celeirós. 

José Araújo, presidente do 
Grupo Folclórico Semear Ale-
gria, garantiu desde o primeiro 
momento que a qualidade deste 
festival jamais seria quebrada. 
“Este ano é um ano particular, 
um ano de arranque depois das 
dificuldades pelas quais passa-
mos na pandemia, mas desde o 
início assumimos que nunca 
iríamos fazer um festival só por 
fazer. Fizemos questão de man-
ter as linhas que vinham de trás e 
trabalhar para que daqui para a 
frente as coisas continuem a 
crescer”, assegurou. 

A organização desta 34.ª edi-

ção “esteve nas mãos dos ele-
mentos mais jovens do grupo”, 
revelou o presidente. “Passamos 
essa responsabilidade para eles, 
claro que acompanhando e veri-
ficando sempre o trabalho que 
estavam a desenvolver, mas toda 
a logística do Festival esteve a 
cargo deles, para que percebam 
desde cedo como é que tudo isto 
funciona e para no futuro lhes 
podermos passar a pasta”, expli-
cou José Araújo. 

Antes de subirem ao palco fo-
ram partilhados alguns momen-
tos de stress e ansiedade pelos 
elementos do grupo, mas assim 
que começaram as actuações es-
tes sentimentos foram substituí-
dos por uma enorme alegria e 

sentimento de gratidão por todo 
o carinho recebido. 

Em frente ao palco o espaço fi-
cou completamente cheio, “foi 
fantástico”, considerou José 
Araújo. “Estar em cima do palco 
e ver o terreiro completamente 
cheio é o melhor agradecimento 
que nos podem dar. Não pedi-
mos mais nada, para quem está 
em cima de um palco, as palmas 
são o melhor agradecimento que 
podemos receber”. 

E assim foi, mais uma edição, 
mais um sucesso e um objectivo 
cumprido. O público ávido de 
festas e convívio vibrou com a 
34.º edição do Festival que en-
cheu Celeirós com muita música 
e cantares tradicionais.

Festival regressou com casa cheia  

O FESTIVAL de Folclore Semear Alegria voltou a atrair uma multidão de amantes do folclore a Celeirós.  
Esta 34.ª edição marcou o regresso após dois anos de interregno e foi fortemente aplaudida e vivida com grande entusiasmo.

LIBÂNIA PEREIRA 

Grupo Folclórico Semear Alegria de Celeirós  promoveu o 34.º Festival de Folclore Semear Alegria
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O Festival de Folclore Semear 
Alegria contou com a participa-
ção de cinco grupos folclóricos 
de diferentes regiões etnográfi-
cas do país, transformando Ce-
leirós num verdadeiro palco de 
tradições. 

Pela 34.ª edição do Festival or-
ganizado pela Associação Cultu-
ral e Recreativa Semear Alegria 
de Celeirós passaram, além do 
Grupo anfitrião, o Rancho Fol-
clórico ‘Os Populares’ de Olho 
Marinho - Óbidos; o Rancho 
Folclórico Lavadeiras do Mon-
dego - Santa Comba Dão; o Gru-
po Folclórico do Cercal - Soure; 
e o Grupo Folclórico Palmeira 
de Faro - Esposende. Ao todo 
actuaram na noite de ontem cin-
co grupos folclóricos, todos eles 
bem distintos, e representantes 
de diferentes regiões e culturas. 

 José Araújo, presidente do 
Grupo Folclórico Semear Ale-
gria, revelou que a organização 
desta edição do Festival não foi 
das mais fáceis. Houve algumas 
dificuldades que surgem ainda 
na sequência da paragem dos 
grupos devido à pandemia. 
“Com a pandemia tivemos de 
começar quase do zero. Alguns 
grupos ainda não retomaram a 
sua actividade e outros enfren-
tam dificuldades económicas. 
As parcerias diminuíram dadas 
as circunstâncias, mas agora é 
trabalhar para que se voltem a 

criar esses laços”, contou José 
Araújo.  

Apesar das dificuldades, o 
Grupo Folclórico Semear Ale-
gria conseguiu mais uma vez 
trazer a Celeirós grupos repre-
sentativos de diferentes regiões 
de Portugal.  

O Rancho Folclórico do Cercal 
- Soure esteve pela primeria vez 
no Festival Semear Alegria e re-
conheceu a boa recepção que te-
ve por parte do grupo anfitrião. 
“Isto é gente que sabe receber, é 
gente boa. Estamos na fase pós-
pandemia, uma fase difícil, mas 
uma fase de retoma desta arte 
que é o folclore”, considerou o 
presidente Sérgio Almeida. 

Também o Rancho Folclórico 
Lavadeiras do Mondego - Santa 
Comba Dão esteve pela primeira 
vez no Festival de Celeirós e a 
confessou que “este regresso aos 
festivais e é uma lufada de ar 
fresco. No passado mês de Ju-
nho o Grupo Semear Alegria es-
teve no nosso Festival e agora 
estamos a pagar a permuta”, 
contou Liliana Oliveira. 

Para Paula Marques, do Ran-
cho Folclórico ‘Os Populares’ de 
Olho Marinho - Óbidos, “é sem-
pre uma grande alegria estar 
aqui no Minho, viver esta alegria 
típica desta região, particular-
mente despois destes dois anos 
de confinamento. Estamos eufó-
ricos!”. 

Tiago Silva, do Grupo Folcló-
rico Palmeira de Faro - Esposen-
de, contou que o “Grupo passou 

por um período díficil, mas ago-
ra está a retomar a actividade”. 
Este Grupo de Esposende orga-
niza também uma festividade 
que já contou com a participação 
do Grupo Semear Alegria e veio 
agora retribuir. 

O Grupo Folclórico Semear 
Alegria está habituado a viajar 
um pouco por todo o país, e tam-
bém pelo estrangeiro, nomeada-
mente para Espanha. “Também 
com esta questão da pandemia 
as parcerias com Espanha fica-
ram em pausa, há uma maior di-
ficuldade em conseguir grupos 
espanhóis, mas o nosso objecti-
vo é continuar nos próximos 
anos a internacionalizar cada 
vez mais a Associação e o nosso 
Festival”, garantiu o presidente. 

Em média o Grupo Folclórico 
Semear Alegria faz cerca de 10 
actuações por ano, que se con-
centram maioritariamente no pe-
ríodo de Verão. Além das pre-
senças fora, o Grupo participa 
intensamente nas festas da fre-
guesia. “Somos presença assí-
dua em todas as festa de Celei-
rós, somos convidados e 
fazemos questão de estar presen-
tes em todas elas, oferecendo a 
nossa actuação à freguesia”, su-
blinhou José Araújo. 

As próximas actuações estão 
agendadas para dia 6 de Agosto 
no Alentejo; dia 10 em Celeirós, 
nas Festas de São Lourenço; dia 
21 nas Festas do Senhor da Pa-
ciência também em Celeirós; e 
em Setembro em Óbidos.

Celeirós transformou-se 
num palco de tradições  

CINCO GRUPOS folclóricos de diferentes regiões etnográficas do país 
animaram o Festival de Folclore Semear Alegria. 

DR 

Rancho Folclórico ‘Os Populares’ de Olho Marinho - Óbidos

DR 

Rancho Folclórico Lavadeiras do Mondego - Santa Comba Dão

DR 

Grupo Folclórico do Cercal - Soure

DR 

Grupo Folclórico Palmeira de Faro - Esposende
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Foi no ano de 1983, no seio da 
Paróquia de Celeirós, que nas-
ceu a Associação Cultural e Re-
creativa Semear Alegria, tendo 
como padrinho o padre José Vaz 
Pinto, que a baptizou com o no-
me de ‘Semear Alegria’. Já em 
1985 a Associação organiza o 
seu 1.º Festival de Folclore, 
evento que se foi afirmando a 
cada nova edição, conquistando 
um público cada vez maior e al-
cançando o lugar de destaque 
que assume nos dias de hoje no 
cartaz cultural de Celeirós. 

Actualmente, o Grupo que re-
presenta a região etnográfica do 
Baixo Minho com os seus trajes, 
danças, músicas e cantares ca-
racterísticos desta região, conta 
com cerca de 40 elementos de 
diferentes faixas etárias, sendo o 
mais novo uma menina de 12 
anos e o mais velho tendo perto 
de 76 anos. O senhor Justino é o 
elemento que pertence ao grupo 
há mais tempo, ele é o sócio nú-
mero 2 da Associação. “É o nos-
so cantador, ele tem uma voz 
fantástica, é inconfundível”, 
contou o presidente. 

José Araújo cumpre no mo-
mento o seu terceiro mandato 
como presidente da Associação 
Cultural e Recreativa Semear 
Alegria, e revelou que assim que 
assumiu a presidência apostou 
num projecto completamente di-
ferente, a criação do museu da 

associação, que funciona tam-
bém como bar e casa de espectá-
culos. “Inicialmente a ideia era 
criar apenas o museu, mas rapi-
damente percebemos que isso 
seria pouco chamativo e resolve-
mos fazer deste espaço um espa-
ço cultural com um palco e si-

multaneamente uma zona de bar, 
de convívio para todos”, expli-
cou José Araújo. 

Este ano a Associação Cultural 
e Recreativa Semear Alegria foi 
distinguida com o Galardão As-
sociação Cultural e Recreativa 
‘A Nossa Terra’ pela dedicação e 
serviço à comunidade. “Um pré-
mio que nos traz mais responsa-
bilidade”, considerou o presi-
dente. “Foi um momento muito 
especial. Quando soube que a 
Associação estava nomeada sen-
ti um orgulho tremendo. Quando 
recebemos o Galardão foi subir 
ao palco e ficar sem palavras, ta-
manha foi a emoção”, revelou. 

A conquista deste Galardão tra-
duziu-se num reconhecimento 
da cidade pelo trabalho que tem 
vindo a ser feito pela Associa-
ção, trabalho esse que nunca pá-
ra. No próximo ano a Associa-
ção completa 40 anos, e será a 
35.ª edição do Festival, e por is-
so José Araújo revela que os pre-
parativos para o próximo ano já 
estão em andamento. “Serão 12 
meses de actividade, 12 meses 
de festa. Não vamos descansar, 
vamos trabalhar para esquecer a 
pandemia e retomar a actividade 
a 200%”, adiantou. 

A Associação Semear Alegria 
conta além do Grupo Folclórico, 
com uma Companhia de Teatro, 
e já no próximo ano surgirão 
mais novidades, nomeadamente 
um Grupo de Percussão e uma e 
Academia de Teatro apta para 
formar actores em Celeirós.

Associação Semear Alegria distinguida 
com Galardão ‘A Nossa Terra’ 

COM QUASE 40 ANOS, a Associação Cultural e Recreativa Semear Alegria foi este ano premiada com o Galardão ‘A Nossa Terra’, 
um distinção pelo seu trabalho em nome da cultura e da comunidade. Novos projectos vão surgir já no próximo ano.

LIBÂNIA PEREIRA 

Festival Folclórico Semear Alegria encheu Celeirós de cor, animação e tradição

LIBÂNIA PEREIRA 

Grupo Folclórico Semear Alegria representa as tradições da região do Baixo Minho

lll 
“Quando soube que a 
Associação Cultural e 
Recreativa Semear Alegria 
estava nomeada ao 
Galardão ‘A Nossa Terra’ 
senti um orgulho 
tremendo”, revelou o 
presidente José Araújo.
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