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PRESIDENTE DA JUNTA 

Saúdo, com a maior amizade todos os habitantes da Freguesia de Ceira, reiterando, na continuidade do trabalho 

anteriormente desenvolvido, a minha total disponibilidade para a resolução dos problemas com que sejam 

confrontados, pois tudo farei para encontrar uma solução para os mesmos, dentro das possibilidades e 

competências do órgão a que presido. 

Nos quatro anos anteriores muita coisa foi feita, mas muito há para fazer, podendo estar certos que essa execução 

se fará com actos e não com meras promessas. 

Resta-me desejar, eu e a minha equipa, que no final deste mandato sintamos o dever cumprido e que tenhamos 

contribuído para uma melhor qualidade de vida de todos os Ceirenses. 

Luís Vicente 
(Presidente da Junta de Freguesia) 


 

 OBRAS EM CURSO 

 

Tapada  Recuperação das Escadas da Tapada 

Cabouco  Abertura da Estrada das Vinhas 

S. Frutuoso  Abertura da estrada de acesso à estrada do Carvalho ao Cimo de S. Frutuoso 

 Abertura de nova estrada, de acesso à Estrada de Vila Verde até ao cimo de S. Frutuoso 

 

MANDATO 2009 – 2013 

No passado dia 11 de Outubro realizaram-se mais umas eleições desta feita para escolher os novos representantes locais. 

No concelho é Presidente da Câmara um nosso conterrâneo de seu nome Carlos Manuel de Sousa Encarnação. 

Na freguesia é Presidente da Junta, reeleito, o José Luís Antunes Vicente.  

TERMO DE ABERTURA 

Depois de muita maturação e ponderação, o Executivo da Junta de Freguesia de Ceira decidiu “atrever-se” a lançar um 
“jornal”, digamos, um “boletim informativo”, sem periodicidade fixa, de forma a manter todos os Ceirenses informados do 
que vai acontecendo na freguesia. 

Estamos abertos à colaboração de todos pois este espaço é de todos os Ceirenses. Podem enviar as vossas colaborações 
para a Junta ou para o endereço electrónico j.f.ceira@sapo.pt  

Nasceu neste mandato mas espero que ele se perdure para bem dos Ceirenses. 

                                                                                                                                                                                                                   Jorge Vieira 

 (Presidente da Assembleia de Freguesia) 

 

mailto:j.f.ceira@sapo.pt
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Os nossos eleitos: 

Junta de Freguesia 

   
Luís Vicente 

Presidente 
Elisabete Amado 

Secretária 
Dinis Amado 

Tesoureiro 

Assembleia de Freguesia 

          
Jorge 
Vieira 

Presidente 

Sandra 
Gonçalves 

1º Secretária 

Francisco 
Vieira 

2º Secretário 

Carlos Gomes 
Vogal 

Mª Olinda 
Simões 

Vogal 

Fernando 
Santos 
Vogal 

Fernando 
Almeida 

Vogal 

Libânia 
Santiago 

Vogal 

Pedro 
Souto 
Vogal 

ORGANIGRAMA DO EXECUTIVO DA JUNTA 

 

Junta de 
Freguesia  

(Executivo)

Luís Vicente 
(Presidente)

Educação

Equipa
Joaquim Marques
António Baptista

Consultores
Júia Antunes
Luís França

Saúde

Equipa Joaquim Amaral

Consultores
Drª Graça

Dr. Arlindo Santos

Cemitérios Equipa Jorge Vieira

Ambiente Consultores Sandra Videira

Elisabete Amado 
(Secretária)

Solidariedade e 
3ª Idade

Equipa
Joaquim Marques

Américo Soares
Joaquim Amaral

Consultores
Filomena Bispo
Anabela Santos

Cultura e Eventos

Equipa

Mª Olinda Simões
Odília Ferreira

Sandra Gonçalves
Maria Adelina

Consultores João Baptista

Informação e 
Comunicação

Equipa Jorge Vieira

Consultores João Baptista

Dinis Amado 
(Tesoureiro)

Obras Equipa

Carlos Gomes
Manuel Monteiro
Sandra Gonçalves

Carlos Amado

Protecção Cívil Equipa António Baptista

Desporto e 
Juventude

Equipa
Francisco Vieira

Luís Vieira
Carlos Carvalho

Consultores 
(Desporto)

Tiago Santos
Ricardo Cioga

Consultores 
(Juventude)

Eduardo Borges
Fernando Santos

Ambiente Consultores Sandra Videira
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

A Assembleia de Freguesia reuniu-se, pela primeira vez após a tomada de posse, no dia 30 de Dezembro de 2009 com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Leitura, discussão e aprovação das actas (16 e 1) das sessões anteriores; 

2. Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

3. Taxas; 

4. Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010; 

5. Informações. 

Iniciou-se a assembleia com a intervenção de populares presentes, fazendo comentário sobre situações existentes na Freguesia de 

Ceira. Seguiu-se a leitura e aprovação da acta da reunião anterior realizada dia vinte e nove de Setembro de dois mil e nove. Em 

seguimento a discussão e aprovação do Regime da Assembleia de Freguesia de Ceira. Continuou-se com a ordem de trabalhos, 

seguido do esclarecimento e aprovação da Tabela de Taxas da Junta de Freguesia de Ceira. Apresentação, discussão e aprovação de 

Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2010. Para finalizar o presidente da mesa de assembleia deu várias informações, das 

quais que as reuniões de assembleia ordinária vão passar por todos os lugares da freguesia. Finalizando, agradeceu a presença de 

todos. 

JANTAR DE NATAL DA SECÇÃO DE JUVENTUDE DO CPT SOBRAL DE CEIRA 

A juventude do Sobral de Ceira realizou no dia 30 de Novembro um jantar de Natal, o qual contou com a presença dos membros 

desta Secção, a Direcção do CPT Sobral de Ceira e do Executivo da Junta de Freguesia. 

Neste jantar, O Sobral Power, apresentou o plano de actividades para o ano de 2010 e aproveitaram o evento para homenagear um 

colega, Renato Simões Rodrigues, que se vai ausentar da organização. 

           

NATAL MÁGICO - ESCOLA EB 2+3 

No dia 15 de Dezembro o Agrupamento da Escola EB 2+3, realizou na sua sede, uma actividade com os alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo, intitulada “Natal Mágico”. Nela estiveram presentes a escola das Vendas de Ceira, Torres do Mondego, Castelo Viegas, 

Almalaguês, o jardim de infância de Ceira e o de Almalaguês. Esta actividade contou com a presença da Lanterna Mágica e do grupo 

APPCADM de Montemor-o-Velho. Os alunos da Escola EB 2,3 também animaram esta festa, tendo algumas alunas apresentado um 

espectáculo de dança. Houve dinâmicas com os quadros interactivos, realizados pelos alunos do 4º ano. Os alunos do 1º e 2º ano 

realizaram a “Hora do Conto na Biblioteca” e os alunos do 3º ano fizeram “Atelier de Expressão”.  

No final, houve uma visita guiada às exposições de Presépios e Postais de Natal, presentes na Escola. 
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FESTA DE NATAL “CONVÍVIO SÉNIOR” 

No dia 19 de Dezembro de 2009 realizou-se na Escola EB 2+3 de Ceira um almoço para celebrar o Natal entre a “camada” sénior da 

nossa Freguesia. 

Contando com a presença do Executivo, dos seus colaboradores e dos nossos eleitos para a Assembleia de Freguesia cerca de 200 

Seniores participaram neste almoço que foi servido pela CELIUM. 

Como início de convívio todos tiveram oportunidade de participar numa Eucaristia presidida pelo nosso pároco Mons. Joaquim 

Cunha realizada nas instalações escolares. 

Tivemos ainda a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Carlos da Encarnação, acompanhado da sua 

esposa, que entregou lembranças à sénior e ao sénior com mais longevidade presentes no acontecimento, ofertas da Junta de 

Freguesia de Ceira.  

Contamos ainda, para animar a tarde de convívio, alguns “aventureiros” de entre os convivas, a Tuna Feminina da Universidade de 

Aveiro e o Rancho Típico Estrelas do Cabouco. 

   

   

   

CABAZ DE NATAL 

 

 

A Junta de Freguesia, como tem sido habitual na época natalícia, ofereceu às famílias mais carenciadas da 

freguesia, identificadas com o auxílio da Conferência de São Paulo, um Cabaz de Natal composto por 

Batatas, Bacalhau, Azeite e Bolo-rei, ou seja, a Ceia de Natal. 

Neste Natal, no total foram contempladas 75 famílias. 
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INAUGURAÇÃO DA PONTE DA LONGRA 

No passado dia 23 de Dezembro, em jeito de prenda de Natal, foi inaugurada a nova ponte sobre o rio Ceira, substituindo a já 

velhinha de 83 anos. 

Benzida pelo nosso Pároco, contou com a presença de muitos populares da nossa terra, do Presidente da Câmara, Executivo da 

Câmara, Presidentes de Juntas de Freguesia do concelho, Membros da Assembleia da nossa freguesia e Executivo da Junta. 

   

     

 

ABERTURA DOS CURSOS SOCIOCULTURAIS 2010 

No início do mês de Janeiro começaram a funcionar os cursos socioculturais, que irão estar presentes no invento da Ceirarte a 

realizar nos dias 3, 4, 5 e 6 de Junho. Na tapada está a laborar o curso de Bordados e Artes Aplicadas, no Centro de Convívio da 

Tapada com a monitora Maria Olinda Simões. No Cabouco está o curso Artes Decorativas a realizar-se no CPT Cabouco com a 

monitora Dora Marques. Na Boiça está a decorrer o curso de Arte Floral no Centro Recreativo da Boiça e Eira Velha, com a monitora 

Ana Paula. No Sobral de Ceira está a realizar-se o curso de Fuxicos e Artes Decorativas no CPT Sobral de Ceira com a monitora Luísa 

Saro. Nas Lagoas, no CCD de Lagoas decorre o curso de Bordados e Retalhos com a monitora Graça Caetano. No Carvalho, o curso 

de Artes Decorativas decorre no CPT Carvalho com a monitora Odília Ferreira. Em Ceira, na Casa do Povo está a decorrer o curso de 

Artesanato Contemporâneo, com a monitora Liliana Saro.  

 

84º ANIVERSÁRIO DA BANDA FILARMÓNICA DE CEIRA 

No passado dia 10 de Janeiro a Banda Filarmónica comemorou o seu 84º aniversário. Este evento contou com a presença da 

Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, das colectividades da Freguesia e do Executivo da 

Junta. 

Como é habitual a Banda participou activamente na Eucaristia Dominical da Paróquia finda a qual realizou uma arruada. 

Como tem sido hábito reuniu todos os seus sócios e amigos numa “bacalhoada com batatas”. 

No final do almoço a Banda presenteou todos os presentes com um pequeno concerto seguido de uma actuação da Tuna do 

Carvalhal da Azóia (Soure). 

A Direcção da Associação aproveitou a data para apresentar aos associados uma viatura que adquiriu para o seu apoio logístico 

tendo a Junta de Freguesia atribuído para a sua compra um subsídio de 1.100,00 Euros. 
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APRENDER COMPENSA 

A Escola Básica do 2+3 de Ceira realizou no dia 15 de Janeiro uma cerimónia para atribuição de diplomas aos alunos que se 

distinguiram, no ano lectivo 2008/2009, pelo seu valor e excelência. Os critérios de atribuição dos prémios incidiram sobre o Saber, 

Saber Fazer e Saber Estar. 

Nesta cerimónia as alunas do 7º A actuaram com “Danças Modernas” e os alunos do 7º A, ensaiados pela Professora Alda Claro, 

realizaram o “Café Concerto”. 

No ano lectivo 2009/2010 este evento irá contar com um apoio adicional da Junta de Freguesia de Ceira que pretende envolver 

também as outras Juntas de Freguesia que abrangem este Agrupamento. 

Neste âmbito também irá atribuir prémios a alunos da Escola do 1º ciclo das Vendas de Ceira. A Junta de Freguesia Na festa deste 

Natal a Junta de Freguesia já contemplou todos os alunos desta Escola com uma prenda de Natal. 

 

   

SERENATA PARA QUEM NOS VÊ 

Foi inaugurado o novo salão de espectáculos do Centro Cultural Desportivo e Social de S. Frutuoso. 

No seguimento do evento, que foi presidido pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Carlos da Encarnação, e em que estiveram presentes 

os senhores Presidentes do Executivo e da Assembleia de Freguesia de Ceira, foi apresentado o espectáculo, em jeito de teatro, 

“Serenata para quem nos vê” pelo Grupo de Teatro desta associação. 

Para estas obras a Junta de Freguesia colaborou com a importância de 3.500,00 Euros e a Câmara Municipal com 13.500,00 Euros. 
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BREVES INFORMAÇÕES 

 Famílias numerosas – todos os agregados familiares compostos por três ou mais filhos são abrangidos por alguns 

benefícios atribuídos pela Câmara Municipal de Coimbra, nomeadamente, vantagem no preço dos transportes e da água e 

no acesso a vários locais públicos. 

 Benefícios escolares – a Câmara Municipal de Coimbra subsidia para além do estipulado por lei, as famílias 

economicamente mais desfavorecidas na alimentação e material/actividades escolares. 

 Transportes públicos gratuitos – todas as pessoas cujo o rendimento seja equivalente à pensão social mínima podem 

beneficiar da utilização gratuita dos transportes do SMTUC. 

 Comunicação – brevemente a Junta de Freguesia de Ceira disporá de um sítio na net, para possibilitar a comunicação e a 

divulgação das suas actividades. 

 IRS modelo 3 – os serviços administrativos da junta de freguesia estão disponíveis para colaborar na entrega da sua 

declaração de rendimentos. 

Para mais esclarecimentos contacte a junta de freguesia. 



 

8 Junta de Freguesia de Ceira  
Contactos -  Tel: 239923351 Fax: 239923199 Telm: 969833899 Email: j.f.ceira@iol.pt 

 

EVENTOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

 27 Fevereiro – Festival de Rock – Ceira Rock Fest 2010 (Associação Recreativa e Musical de Ceira). 

 6 Março – Actuação do Grupo da Casa de Pessoal da Universidade de Coimbra no Sobral. 

 6 Março – Actuação do Grupo Loucomotiva de Taveiro com a peça “D. Henrique V” em S. Frutuoso. 

 13/20 e 21 Março – Jornadas de Teatro (Grupo de Teatro do Sobral de Ceira).  

 14 Março – Canto das Almas no lugar do Cabouco (Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira). 

 14 Março – Convívio de Pesca. 

 20 Março – “Serenata para quem nos vê” – actuação do grupo de Teatro de S. Frutuoso na sua sede. 

 28 Março - Canto das Almas nos lugares das Lagoas, Tapada, Eira Velha e Boiça (Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira). 

 9/10/11 e 17 Abril – Festa da Juventude (Secção de Juventude Sobral Power CPT Sobral de Ceira). 

 18 Abril – IV G.P. Sobral Power Carros de Rolamentos (Prova Ibérica). 

 2 Maio – 2ª Rampa de Atletismo – Ceira/Carvalho (Centro Cultural Desportivo e Social de São Frutuoso). 

 7, 8 e 15 Maio – Jornadas “Ceira, viver presente, projectar futuro”. 

 23 Maio – 48º Aniversário do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira. 

 3/4/5 e 6 Junho - CEIRARTE 

 5 Junho – XXIX Festival de Folclore (Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira). 

 6 Junho – Encontro de Filarmónicas (Associação Recreativa e Musical de Ceira). 

 6 Junho – 5 Voltas a Ceira (Centro Cultural Desportivo e Social de São Frutuoso). 

 26 Junho – Noite Popular com as Fogueiras de S. João (Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira). 

 27 Junho – Jogos Tradicionais (Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira). 

 18 Julho - XVI Festival de Folclore do Rancho Típico das Estrelas do Cabouco. 

 24 e 25 Julho – Festival de Folclore no Carvalho. 
 

Eventos a realizar noutros locais: 

 27 e 28 Março – Actuação dos Saltimbancos na Vidigueira. 

 17 Abril – Actuação do Grupo de Teatro de S. Frutuoso com a peça “Serenata para quem nos vê” em Poiares. 

 17 Abril – Actuação dos Saltimbancos no Portugal dos Pequenitos. 

 8 Maio – Actuação do Grupo de Teatro de S. Frutuoso com a peça “Serenata para quem nos vê” na Praia de Mira 

 12 Junho - Actuação do Grupo de Teatro de S. Frutuoso com a peça “Serenata para quem nos vê” na Feira Medieval de Coimbra. 

 26 de Junho - Actuação do Grupo de Teatro de S. Frutuoso com a peça “Serenata para quem nos vê” na Feira Medieval Montemor-o-Velho. 

CRÓNICA – COMO VAI CEIRA 

Ceira é reconhecidamente uma das freguesias do concelho de Coimbra onde a cultura ocupa lugar de relevo desde tempos 

imemoriais. Nos dias de hoje a vertente cultural continua a fazer parte da vida local pois é elucidativo o facto de, em quase todos os 

lugares da freguesia, haver uma colectividade com funcionamento regular e continuado em muitas delas. E a potencialidade da 

freguesia assume expressão no facto de dispor de três Grupos Folclóricos (Casa de Povo de Ceira, Cabouco e Carvalho), dois de 

teatro (Sobral de Ceira e São Frutuoso), um Coro Paroquial (sediado na Igreja de Ceira) e igualmente em Ceira, integrada na 

associação Recreativa e Musical de Ceira, a sua Banda Filarmónica que completou recentemente 84 anos e que é a segunda mais 

antiga do concelho. 

Todos estes agrupamentos possuem um valioso historial que se tem evidenciado por todo o país e no estrangeiro e que constitui, 

sem qualquer sombra de dúvida, uma mais-valia na vida de toda a população. A Junta de Freguesia de Ceira tem tido, dentro das 

suas possibilidades, uma cota parte de importante, neste sector da vida local quer com atribuição de subsídios para vários eventos, 

quer com importante apoio nas obras realizadas nas colectividades, quer promovendo eventos que movimentam e divulgam o 

trabalho que é realizado. São exemplos concretos desta última parte a Ceirarte e o encontro de colectividades. 

Todavia, a Junta de freguesia perspectiva para os próximos quatro anos, uma colaboração ainda mais estreita com os agrupamentos 

culturais da freguesia, tendo desejo de organizar um fundamentado programa de apoio e de criação de eventos. Há necessidade de 

levar acções culturais a todos os lugares da freguesia onde existam condições mínimas para a sua apresentação. E se no Folclore ou 

na música, quando o tempo o permite, essas actuações ao ar livre são possíveis e até desejáveis, já no teatro os condicionalismos 

específicos dessa actividade levarão à escolha de locais minimamente apropriados.              João Baptista 

 

 

 

ESTE ESPAÇO PODE SER SEU!!! 

PUBLICITE AQUI 

Contacte: 969975332/969833899 


