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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Caros Ceirenses 
Sobre o título do nosso boletim, apenas quero dizer que é um tributo às pessoas dinâmicas, voluntariosas, criativas e inteligentes 
existentes na nossa freguesia, tendo a ideia surgido num evento realizado na Escola EB 2,3 Miguel Torga de Ceira, onde com 
pequenas coisas se construiu uma imagem. Uma equipa, duas cápsulas, uma pinha, tecido e imaginação fez a imagem do mocho; 
uma equipa, umas fotografias e uns textos fazem este boletim. O que Ceira precisa é de ideias para que, numa segunda fase se 
passe à sua concretização. Deixem-se de bairrismos, esqueçam as vossas capelinhas, sejam construtivos. Mas, “O Mocho” já teve 
uma virtude, colocou as pessoas a falar dele, o que pode significar gosto ou incómodo. 
Também quero aproveitar este espaço para agradecer, em meu nome, em nome do Presidente da Câmara de Coimbra, em nome 
dos meus colegas do Executivo e em nome dos habitantes dos lugares beneficiados da freguesia, a todos os proprietários de 
terrenos de S. Frutuoso, Cabouco e Lagoas que, cedendo parte das suas propriedades, permitiram a abertura de estradas 
importantes para melhorar os acessos aos lugares em causa, em particular aqueles que viram o valor da sua propriedade diminuir 
ou mesmo desaparecer. Para vós o nosso muito obrigado, pois com a vossa colaboração construímos uma freguesia melhor.  
 

PORQUÊ  “0 MOCHO” 

Desde a saída do primeiro número que se coloca a questão: porquê “O Mocho” como nome deste boletim informativo? 
Se ligássemos o nome à ave, então também poderia ser chamado “O Coruja”, “O Urutau”, “O Curiango” ou “O Noitibó”. Se o 
ligássemos ao dinheiro, já no século V circulava na Grécia uma moeda, dracma, em que numa das faces figurava o mocho; no 
reverso figurava a deusa Atena símbolo da sabedoria, do ofício, da inteligência e da guerra justa. Se o ligássemos ao objecto, então o 
símbolo é o banco, onde nos sentamos para descansar, reflectir e esperar justiça. Tal como a ave, “O Mocho” quer ser capaz de 
“rodar a cabeça” 270 graus sobre todos os acontecimentos que circulam à nossa volta. 
Que importância tem o nome ou o icon, que até teve a sua origem num trabalho das actividades culturais da nossa freguesia? 
Verdadeiramente importante é termos um meio informativo ao serviço de todos os habitantes da Freguesia de Ceira. 
 
          Jorge Vieira (Presidente de Assembleia de Freguesia) 
 

 ROCK FEST CEIRA  

Noite muito agradável houve na Vila de Ceira. Parabéns a todos os presentes, organizadores, colaboradores e patrocinadores. Foi 
sem dúvida um Rock mas mais ainda FEST, convívio, música, ambiente, tudo perfeito. Apesar do tempo, os caminhos vieram dar a 
Ceira. A Associação Recreativa e Musical de Ceira encheu-se de música e de jovens para ouvir o que mais lhes dá prazer, Música, as 
bandas não deixaram as credenciais em mãos alheias, produziram o que mais lhes vai na alma e o público agradeceu. A sala encheu-
se depressa e os braços no ar, agitados ao som da música, não tardaram a fazer-se notar. O som misturou-se com aquela luz própria 
de um festival, a que não faltou a multidão entusiasmada com o ritmo. 
O Ceira Rock Fest é já um pequeno festival. Com bandas que confundem até: pela qualidade apresentada, e que raramente se 
atribui a bandas menos conhecidas, pela capacidade de interagir com o público, pelo espírito e energia contagiantes, pelo prazer 
visível de fazer rock e de o partilhar com o resto da sala.E não faz mal repetir: o Ceira Rock Fest é já, de facto, um festival. Vê-se nos 
movimentos de dança de quem olha o palco, nas palmas e nos gritos que pedem ou aplaudem música, nos diálogos das bandas com 
o público, na força do som. Vê-se até nos copos na mão ou deixados no chão no fim da noite. 
Fico e ficamos à espera do VI Rock Fest, do novo cartaz, do site actualizado, das entrevistas na rádio. Esperamos com expectativa e 
já com uma curiosidade própria destas coisas. O novo cartaz há-de trazer, com toda a certeza, coisas novas mas cheias de interesse 
Para mais informações podem consultar o site oficial www.ceirarockfest.com, onde constam fotografias das anteriores edições. 
 

                    Marco Santos e Lisa Ferreira 

 

  

http://www.ceirarockfest.com/
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 TESTEMUNHO/VIVÊNCIAS 

Através de um dos jornais da região, a Conferência teve conhecimento de que estava a decorrer a venda judicial de uma habitação. 
Teria lugar, no mês seguinte se até lá não fosse liquidada a dívida e respectivas custas. 
 Com este alerta, dois vicentinos que conheciam a família e a habitação, prontamente se deslocaram ao lugar. Bateram à porta e 
perguntaram se sabiam daquele anúncio no jornal. O casal disse que não, ficou estupefacto, quase em pânico, mesmo admitindo 
saber da prestação em dívida, Nunca imaginou é que a execução do banco atingisse tal rapidez. Alegaram as dificuldades 
económicas resultantes da falta de trabalho. Ali, e naquele momento difícil, ficaram a saber que a Conferência lhes poderia valer, 
que vinha para ajudar e assim ultrapassar a dificuldade. Combinado o encontro no solicitador encarregado da venda judicial, foi 
saldada a dívida.  
 Foi um dos testemunhos do voluntariado atento e eficaz, na hora exacta. Resta acrescentar que a Conferência foi ressarcida, mais 
tarde, do montante dispendido obviamente sem juros ou quaisquer outras burocracias.       

        José Mateus Machado (JMM) 

 

CENTRO DE SAÚDE E JUNTA DE FREGUESIA 

Foi assinado, na Junta de Freguesia de Ceira, no dia 9 de Fevereiro, o auto de consignação da Extensão de Saúde e da nova sede da 
Junta de Freguesia. Esta obra adjudicada à empresa Construções e Obras Públicas de Cardoso Gonçalves S.A, tem um prazo de 
execução de 330 dias e um valor total de um milhão e trezentos mil euros (260.000 contos), que inclui o terreno, a elaboração do 
projecto, fiscalização e acompanhamento da obra bem como o custo da construção.                                                                                   . 
Junto de outros equipamentos, já existentes, como sejam, o Centro de Dia, o Jardim de Infância e a Creche, irá passar a haver, mais 
um edifício contendo a sede da Junta de Freguesia (1º e 2º andar) e a Extensão de Saúde de Ceira (rés do chão), tendo ainda uma 
cave para estacionamento.                                                                                 . 
Com vista à execução do edifício da sede da Junta, foi celebrado, nesta mesma data, um protocolo, entre o Município de Coimbra e 
a Freguesia de Ceira. Este protocolo tem como objectivo, o estabelecimento das regras associadas à transferência das verbas para o 
município de Coimbra referente à comparticipação atribuída pelo Ministério do Planeamento e da Administração do Território, à  
Freguesia de Ceira, para a construção do seu edifício sede.                                                                                                                                 . 
Na cerimónia, o Presidente da Junta, referiu, ser este acontecimento, um anseio antigo da população, ainda do tempo em que ele 
fazia parte da Assembleia de Freguesia. "A Junta necessita de um novo espaço que seja só seu", adiantando que o espaço usado, já 
se tornava pequeno.                                                                                   . 
Por seu lado, o Sr. Dr. Carlos Encarnação, Presidente da Câmara, começou por referir que decorreu tempo demasiado para que esta 
obra ganhasse corpo, apontado o dedo à Administração Regional de Saúde. No entanto, o edil congratulou-se com o projecto 
apresentado, que considera ser uma brilhante obra de arquitectura. O autarca falou ainda, das infra-estruturas viárias que a 
freguesia vai ganhar, que, a par desta obra, vão trazer, uma nova vida a Ceira.  

 

13º CONVÍVIO DE PESCA 

No dia 14 de Março, o CPT do Sobral de Ceira, realizou o 13º concurso de pesca. Este evento contou com cerca de 52 concorrentes, 

o vencedor foi o Sr. José Manuel Fontes, que consegui pescar 1.300Kgr. Afinal ainda há peixe na freguesia . 

Neste convívio estiveram presentes cerca de 105 pessoas.  

Depois de uma manhã de pesca, no rio Dueça, todos se juntaram na sede do CPT Sobral Ceira, para pesar o peixe pescado. De 

seguida decorreu o almoço, onde cada pessoa grelhava a sua própria refeição. A tarde foi ocupada com a entrega dos prémios, a 

todos os participantes. Um dia de forte convívio.  

 



 

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

 

METRO MONDEGO 

No dia 23 de Março realizou-se uma visita oficial às frentes de obra do metro Mondego, no troços Serpins/M. do Corvo e M. do 
Corvo/ Sobral.       
O presidente da Câmara Municipal da Lousã, a presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, um elemento do Executivo da 
Junta de Freguesia de Ceira, bem como outros autarcas dos concelhos envolvidos, deslocaram-se, juntamente com representantes 
da Refer, das empresas construtoras, da projectista Ferbritas e do Estado, até Serpins, onde começou a visita guiada, que ilustrou o 
avanço das obras do Metro Mondego. A comitiva pode observar de perto as intervenções, nomeadamente o levantamento de vias e 
a remoção dos balastros e de todos os aparelhos de sinalização, entre outros.                                                                                  
O segundo troço corresponde ao Alto de S. João – Miranda do Corvo. A obra começou a 18 de Janeiro, com uma extensão de 14,28 
quilómetros. Vias y Construciones/ Gabriel Couto/ Electren é o consórcio responsável pelo troço que compreende seis pontes, sete 
túneis e quatro passagens superiores. Durante a visita, os responsáveis pela obra referiram que, no terreno, trabalham cerca de 250 
funcionários, por dia. A visita terminou no Sobral de Ceira, onde será construído o Parque de Materiais e Oficinas da Metro 
Mondego, cujo concurso será lançado no final do mês de Maio.    

  
 

PROTOCOLO CÂMARA 

 
A Câmara Municipal de Coimbra assinou, no dia 31 de Março, com as 31 juntas de freguesia do concelho, o protocolo de delegação 
de competências nas áreas de conservação e limpeza de vias e infra-estruturas municipais. Protocolo este que ascendeu os 
500.000,00€, tendo sido atribuído à Junta de Freguesia de Ceira recebido a quantia de 20.293,00€ . 
Com a assinatura deste protocolo, a Câmara Municipal transfere para as juntas, a responsabilidade da conservação e limpeza de 
valetas, bermas e caminhos; a conservação, calcetamento e limpeza de ruas e passeios; a gestão e conservação de jardins e outros 
espaços ajardinados, assim com a gestão e conservação, reparação e limpeza de cemitérios. 
  

 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

No dia 30 de Abril de 20101 decorreu a Assembleia de Freguesia de Ceira,  com a seguinte ordem de trabalhos: 
1. Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior; 
2. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do ano financeiro de 2009; 
3. Informações. 

Estiveram presentes todos os membros eleitos para este órgão, bem como os membros do Executivo da Junta de Freguesia. 
O Relatório de Gestão e Prestação de Contas foi aprovado por cinco votos a favor (membros eleitos pela coligação) e quatro 
abstenções (membros eleitos pelo PS). 
As contas apresentaram uma receita total de 247.953,00€ e uma despesa total de 268.627,00€, evidenciando uma situação 
financeira equilibrada, um grau zero de endividamento bancário, um endividamento corrente a fornecedores de reduzido montante 
e uma taxa de execução orçamental de 85,3% do lado da receita e de 92,4% do lado da despesa. Mais ainda demonstravam uma 
autarquia sem receitas próprias, fortemente dependente de terceiros. 

 

CONCURSO DO VESTIDO DE CHITA 

Na CEIRARTE irá realizar-se o concurso do vestido de chita. Este concurso é para todas as crianças da freguesia que queiram 
participar, desde os 6 aos 16 anos. É apenas necessário a confecção de um vestido em chita para poder participar. As inscrições 
estão abertas na Junta de Freguesia até ao dia 28 de Maio.  
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SER VOLUNTÁRIO VICENTINO 

Presente em mais de 150 países, este movimento de raiz católica, nasceu em Paris, corria o ano de 1833. Em Portugal decorria a luta 
pelo liberalismo e quando aqui chegou, em 1859 reinava D.Maria II que viria a morrer nesse mesmo ano, aos 34 de idade. Apesar da 
luta política, vivia-se num período de algumas reformas e realizações importantes.  
 Frederico Ozanam, André Maria Ampere, Lacordaire, Baily e mais quatro companheiros, na Universidade de Paris, acabavam de 
fundar uma instituição sem fins lucrativos que rapidamente estava difundida por toda a Europa e logo depois em todo o mundo.  
As Conferências de História de Ozanam, história fundamentalmente do cristianismo, deram lugar, às Conferências de S.Vicente de 
Paulo como resposta e desafio dos cristãos daquela época, à prática da caridade na sua plenitude, visitando o pobre na sua casa. 
Nesta altura em que, sem qualquer suporte social, muitas pessoas morriam de frio e de fome e mais de 300 crianças eram 
abandonadas todos os anos, em Paris, crescia, assim, rapidamente este voluntariado cristão, adoptando S.Vicente de Paulo, como 
patrono da obra.   
Elaborada uma Regra, para que todos estivessem subordinados aos seus princípios e definida a sua organização, antecipava-se 
Ozanam ao Papa Leão XII e à sua Encíclica Rerum Novarum (1891), a primeira a debruçar-se sobre os problemas sociais do 
operariado no sec XIX.  
Em Portugal, a primeira Conferência foi fundada em Lisboa pela mão do Pe. Sena de Freitas, em 1859, seis anos após a morte de 
Ozanam, ocorrida em 8 de Setembro 1853. O Papa João Paulo II, beatificá-lo-á a 22 de Agosto de 1977 na Catedral de Notre-Dame, 
em Paris. 
Em Portugal hoje são mais de mil as Conferências apesar de na nossa diocese serem apenas 35,. Destas, são16 as que desenvolvem 
a sua actividade na área urbana de Coimbra. Certamente muito poucas o que revela a falta de generosidade para o voluntariado. 
Os vicentinos, em espírito de humildade, de doação, fiéis à sua Regra e à sua hierarquia – há um Conselho de Zona que agrupa as 
Conferências da área urbana, um Conselho Central que abrange toda a diocese, um Conselho Nacional e um Conselho Mundial -  
continuam a trabalhar em espírito de equipa para minorar o sofrimento e mitigar as carências dos mais desfavorecidos. Pretendem 
ver naqueles que ajudam os seus senhores, o próprio Cristo, a quem querem servir sem outra recompensa que a de ser os “bons 
samaritanos” deste tempo.  
Que o seu testemunho de voluntários, mesmo com os habituais erros humanos, frutifique, se desenvolva e se adapte às novas 
formas de pobreza.  

E por que não o desafio? Experimente ser voluntário. 
 Conf.saopaulo.ceira@gmail.com  
                         (JMM) 
 

LIMPAR CEIRA 

No dia 21 de Março de 2010, a actividade "Vamos limpar Portugal" foi muito participada na freguesia de Ceira, mesmo com chuva, 
por vezes muito intensa, tendo participado 120 voluntários que aderiram com vontade de cumprir o programado para este dia, 
dedicado à cidadania e às boas práticas de reciclagem. Cerca de 6 horas de trabalho que não foi mole, mas com um final feliz de 
dever cumprido, foram suficientes para recolher cerca de 7 toneladas de lixo de toda a espécie, desde os plásticos, resíduos de 
obras, até às mobílias degradadas de que alguém se desfez por desgosto ou velhice.  
As Associações da freguesia tiveram actividade marcada no apelo aos voluntários, bem como a Junta de Freguesia que esteve 
presente no terreno e na oferta do almoço reparador para todos os participantes. Nesta jornada não houve lugar a convidados - 
todos foram convocados. A coordenação das actividades esteve a cargo do grupo de escuteiros que muito bem liderou todo o 
trabalho. 
Constatou-se o que todos já há muito tempo sabemos no que se refere à falta de civismo e à constante infracção das regras de 
deposição dos lixos. De acordo com o observado neste dia, concluímos que algumas empresas de obras e/ou os seus trabalhadores, 
não têm qualquer respeito pela Natureza e despejam as suas sobras em todo o lugar, desde que esteja fora do alcance da vista das 
pessoas. Todo o lugar serve, desde que esteja escondido e que ninguém veja - o que não presta vai para a terra do vizinho. A mesma 
falta de educação se verifica nas pessoas singulares, deitando pela janela fora dos seus automóveis todo o lixo que deveriam 
guardar e colocar no seu devido local, no final da sua viagem. Também vemos nestas atitudes, para além da falta de civismo, 
cobardia, porque espreitam pelas melhores alturas para se desfazerem do lixo, quando não avistam ninguém por perto. 
O "Vamos limpar Portugal" despoletou uma outra realização já agendada para 25 de Setembro de 2010, desta vez dedicada aos rios 
que cruzam a freguesia: Rio Ceira e Rio Dueça. Neste dia está programada mais uma actividade de limpeza e sensibilização da 
população da freguesia de Ceira, para com os nossos Rios e as suas margens. Vamos todos marcar na nossa agenda, antes que outra 
acção menos importante nos "tranque" a folha.        

                     Secção de Saúde e Ambiente da Casa do Povo de Ceira 

 

 

mailto:Conf.saopaulo.ceira@gmail.com
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ARMÉNIO VIDEIRA – TESTEMUNHO DE VIDA 

 

                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

PARÓQUIA EM MOVIMENTO 

Todos os movimentos pastorais da freguesia, quer de jovens, quer de adultos, sempre estiveram empenhados em servir os seus 
irmãos. Têm-se encontrado em reuniões programadas em melhorar a sua actividade apostólica em favor de todos quantos queiram 
usufruir e crescer na fé, na esperança e na caridade, pelos caminhos da verdade, da justiça e do amor. Os leitores podem ficar numa 
atitude de se interrogarem do que é isto, de procurar saber mais alguma coisa, do desejo de se integrarem nalgum dos movimentos 
ou até de gélida indiferença. Todos são bem-vindos, Somos a Igreja de Cristo de quem recebemos uma mensagem para levar à vida. 
Será que se está consciente desta maravilha? 
Dois dos elementos do Coro Paroquial dispuseram-se a ir ao lugar do Cabouco, à quinta-feira, às 21h30m, ensaiar cânticos para a 
celebração da Eucaristia – a Missa vespertina aos sábados. Fazem-no alternadamente: uma semana cada um deles. Aos sábados, 
antes do início da Santa Missa, com um breve ensaio, recordam-se os cânticos escolhidos.  
                   Monsenhor Joaquim Ferreira da Cunha 
 

 
 

  TEATRO EM CEIRA 

Duas colectividades na freguesia organizaram as suas jornadas de teatro, que decorreram durante o mês de Março. 
O Grupo de Teatro de S. Frutuoso organizou as suas jornadas, que decorreram, no Centro Cultural Desportivo e Social de São 
Frutuoso, e contaram com a presença da “ Loucomotiva” - Grupo de Teatro de Taveiro. 
O Grupo de Teatro de Sobral de Ceira, realizou as suas jornadas no CPT Sobral de Ceira, que contaram com a presença do Grupo de 
Teatro de Brasfemes, com  "O Palerma"; dos 5ªPunkada, um grupo de musica da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, 
Quinta da Conraria e com o espectáculo de teatro " Conto do Oriente-o pote vazio" da APPACDM de Coimbra. 
Contemplaram, sem dúvida alguma, os espectadores com espectáculos marcantes a todos os níveis. 
 

 
  Jornadas de S. Frutuoso     Jornadas do Sobral de Ceira 

Fátima Lopes apresenta todas as tardes na SIC o programa “Vida Nova” para dar a conhecer, as histórias 
da vida real. Neste programa são apresentados e partilhados os sonhos, as histórias e esperanças de 
quem é convidado. 
Mais do que ficar a conhecer os casos, “Vida Nova” significa também procurar soluções, desvendar vias 
de resolução de problemas e concretizar sonhos. Uma transferência de afectos, sempre pela positiva. E 
estas histórias da vida real são contadas pelos próprios protagonistas, e também são mostradas e 
enquadradas em reportagem. 

In: (http://sic.sapo.pt/online/entretenimento/vida-nova/) 

Arménio Videira, residente da freguesia de Ceira, foi o convidado de 
Fátima Lopes, no dia 31 de Março. O Sr. Arménio tem 95 anos e faz 
tudo sozinho. Cultiva as suas fazendas, arranca árvores com sachão, 
anda de bicicleta e ainda tem tempo para cuidar e brincar com a sua 
bisneta. 
Arménio Videira falou da sua vivência, experiências e histórias que lhe 
aconteceram ao longo destes 95 anos. Relatou, também, algumas das 
suas viagens, nomeadamente a que o mais marcou, a viagem que fez a 
Marrocos, na qual teve o prazer de experimentar andar de camelo. 
Acompanhado pela sua filha Piedade, foi convidado pela 
apresentadora, para estar presente neste programa, novamente, para 
comemorar o seu nonagésimo sexto aniversário. 
É deste espírito de vida que precisamos em Ceira. 
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OBRAS EM CURSO 

* Obras no lugar da Tapada  

                                       
 

* Obras no lugar de S. Frutuoso 

Abertura de uma estrada, com ligação à estrada do Carvalho para o cimo do lugar de S. Frutuoso. 

  
 

  
 

Continuação da abertura da estrada, ligando os extremos do lugar de S. Frutuoso. 

  

As estradas estão a ser abertas pelos militares da Escola Prática de Engenharia de Tancos. A abertura destas duas estradas, para 
além dos militares, conta também, com a colaboração da Câmara Municipal de Coimbra (suportando os seus custos), dos Bombeiros 
Sapadores de Coimbra e da Junta de Freguesia de Ceira (nos trabalho de desmatagem, apoio local e negociação com os 
proprietários). 

* Obras no lugar do Sobral  
Rua 4 de Julho – alargamento da via, colocação de tapete e construção de passeios. 
Rua Cova do Barro – colocação de tapete betuminoso. 
Estas duas obras são da responsabilidade da Junta de Freguesia. 
 

                         

Ficou concluída a primeira fase da 
recuperação/reconstrução das 
escadas do lugar da Tapada. Nesta 
fase também se recuperou, 
parcialmente, a fonte e construiu-se 
um augueiro para as águas pluviais. 
A fase seguinte, só poderá ser iniciada, 
depois das obras de saneamento 
serem efectuadas, neste local. 

 



 

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

 

* Obras em Ceira 

Construção da via central – Está em fase de conclusão a 2ª fase desta obra. Esta fase contempla construção de passeios, iluminação 

e pavimentação, tendo a primeira fase contemplado a abertura, construção de muros, rede de esgotos e águas pluviais. 

Colocação de grelhas na Travessa do Cano e recuperação da via.  

* Obras no lugar das Lagoas – Início da primeira fase do saneamento. Esta fase, contempla as ruas que tenham ponto de elevação 
para ligar à rede de saneamento do cimo de Ceira. A fase seguinte, que engloba as restantes ruas e o lugar da Tapada será ligada aos 
centros de bombagem do Cabouco e da Boiça. Esta obra é da responsabilidade das Águas de Coimbra. 

Também, associada a esta obra, será resolvida a falta de pressão, na rede de águas, existente na parte alta de Ceira. 

CURSOS SOCIOCULTURAIS 2010 

 
Carvalho               Lagoas      Tapada 

        
 

Cabouco       Boiça                             Ceira 

    
 Sobral 

 BREVES INFORMAÇÕES  

 Famílias carenciadas - Todos os meses uma técnica da Segurança Social vem a Ceira – às instalações da Casa do Povo - para 
atender os pedidos de ajuda das famílias mais carenciadas. Não tenha vergonha de ir lá expor o seu problema. O 
atendimento é efectuado todas as terceiras quartas-feiras de cada mês, das 9h às 12h. É da responsabilidade do Estado a 
resposta a estas situações, havendo uma colaboração institucional, com o voluntariado da Conferencia de S. Paulo. Todas 
as famílias para serem auxiliadas, devem fazer prova dos seus rendimentos e também dos gastos habituais – água, gás, 
electricidade, medicamentos… (bastam fotocópias dos documentos) que servem, exclusivamente, para melhor avaliar as 
situações/condições, em que as famílias vivem.  

 Cursos de Educação e Formação – A Escola Básica 2+3 Miguel Torga, de Ceira vai realizar vários cursos de formação: cursos 
CEF nível 2 “Mesa e Bar” e o curso EFA ( Educação e Formação de Adultos) de certificação escolar B3, ambos com 
equivalência ao 9º ano. Para mais informação contacte a escola, Telf: 239923103. 

 Patrocínios da Junta de Freguesia – a Junta de Freguesia de Ceira está sempre presente no apoio aos eventos realizados 
nesta freguesia. Assim, o nosso patrocínio esteve: V Ceira Rock Fest; 13º Convívio de Pesca (CPT Sobral de Ceira); Limpar 
Ceira; Festa da Juventude (CPT Sobral de Ceira); Jornadas de Teatro (CPT Sobral de Ceira) e Jornadas de Teatro (CDS S. 
Frutuoso). 

 CPT S. Frutuoso - está em curso todas as segundas  e quartas feiras aulas de ginástica. Às quintas-feiras está a decorrer as 
aulas de viola e cavaquinho das 21h00 até às 23h00. 

Estão a decorrer, desde o início do mês de Janeiro, os cursos sócio culturais, em 7 

lugares da freguesia de Ceira. Este ano, frequentam os cursos, cerca de 150 

formandos.  

Trata-se de mais uma iniciativa da Junta de Freguesia de Ceira, sendo a inovação 

de 2010 o curso de arte floral na Boiça e os fuxicos no curso do Sobral de Ceira. 
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  EVENTOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

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

 25 Maio – O grupo de jovens do oitavo ano da Catequese celebram a Festa da Vida. 

 3/4/5 e 6 Junho - XIX 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 em atletismo. 

 25 Junho – Festa de encerramento do ano escolar na Escola EB 2,3 Miguel Torga, Ceira. 

 25 Junho – Assembleia de Freguesia Ordinária, no lugar da Boiça. 

 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). 

 17 e 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: 

 23 Maio - actuação do Rancho Típico Estrelas do Cabouco no festival de folclore de Castro de Aire. 

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

 19 Junho -  Actuação do Rancho típico Estrelas do Cabouco no museu da água em Coimbra. 

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

 3 Julho - Actuação do Rancho Típico Estrelas do Cabouco no festival de folclore de Verdes Campos de Jungeiros. 

 10 Julho – Actuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira no festival de folclore de Amares. 

 31 Julho – Actuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira no festival de folclore da Serra da Gravia. 

 8 Agosto - Actuação do Rancho Típico Estrelas do Cabouco no festival de folclore de da Polvureira (Guimarães). 

 26 Agosto - Actuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira na feira das cebolas em Coimbra. 

 28 Agosto - Actuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira no festival de Folclore de Barroselas. 

 

 CPT SOBRAL DE CEIRA EM MOVIMENTO  

 
A prova de carros de rolamentos, realizada no Sobral de Ceira, no dia 18 de Abril, teve a participação de 68 concorrentes. Esta prova 
atribuiu vários prémios. O vencedor da categoria de ferros foi Mauro Teles, de Tondela, o da categoria de madeira foi Abel Almeida, 
de Tondela e o da categoria de alterados foi Tiago Amoedo, de Espanha. No feminino, em primeiro lugar ficou Dora Mendes, em 
segundo lugar Amélia Morgado e em terceiro Joana Mortágua. Houve ainda o prémio de originalidade, com a CELIUM em primeiro 
lugar e João Vilela em segundo lugar. 
Durante o mês de Abril, a secção de Juventude Sobral Power, organizou a “Festa da Juventude”, que decorreu durante dois fins-de-
semana, com a presença de diversas bandas. 
A secção de Teatro, do CPT Sobral de Ceira, também em Abril, realizou uma noite de fado. Noite esta, muito agradável, que contou 
com uma sala repleta de pessoas.  
Excelente convívio. Parabéns para o CPT Sobral de Ceira. 
 

  
Prova de carro de rolamentos    Festa da juventude                Noite de fado 

 

PRÉMIOS EDUCAÇÃO 

 
O Executivo da Junta de Freguesia de Ceira, em conjunto com a sua equipa assessora para a educação, decidiu atribuir, no corrente 
ano lectivo, aos alunos do quarto ano da Escola de Vendas de Ceira dois prémios: 

 Prémio Mérito Cívico; 

 Prémio Excelência. 
Estes prémios terão um valor aproximado de 250,00€ cada, em material didáctico. Este prémio duplicará (é atribuído em mais um 
ano), caso os premiados optem por continuar os seus estudos na Escola EB 2+3, Miguel Torga, de Ceira. 
Também será atribuído um prémio a todos os alunos da Escola de Vendas de Ceira que continuem os seus estudos na Escola EB 
2,3 Miguel Torga, de Ceira. 
Estas são medidas para reforçar a EB 2,3 Miguel Torga. 
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 “O MOCHO” NA INTERNET  

“O Mocho” já chegou à internet. Do blogue viladeceira.blogspot.com retiramos dois textos: 
 
Texto 1: 
“É com agrado que coloco a primeira edição do Jornal "O Mocho", sem dúvida é uma ideia boa, penso eu que seja a continuação do 
antigo jornal "Bacorinho", e posteriormente do "Andanças". 
Saúdo a ideia, saúdo a continuação da sua publicação, pois realmente é com movimentos destes que Ceira precisa, oxalá haja 
seguimento. 
Na minha opinião, deverá ser um jornal, simples, mas com informação útil. 
Congratulo a iniciativa, mas, cuidado, deverá ser isento, a informação deve ser aliada ao leitor e prestar serviços à comunidade 
Ceirense. 
Aliás, aliada a tudo isto deve ter um PORTUGUÊS cuidado, deve ter uma leitura simples mas com interesse, e não deve descarregar 
informação acerca do que aconteceu na nossa Vila. 
Factor que deve levar em conta, são as datas...será de interesse para nós, o que se passou em DEZEMBRO? Sim, é, mas em tempo 
útil, estas notícias não devem ser dadas 4 meses depois da sua realização. Cuidado também com as datas da publicação, sendo o 
nº1 em Janeiro, so sai em MARÇO? Todas as peças devem ser assinadas para quem as realiza. Pois bem, "depois de muita, 
maturação e ponderação", têm que pensar nestes aspectos essenciais a um jornal de qualidade, que é isso que nós comunidade 
CEIRENSE, quer. 
Uma dica, Ceira não é só de alguns, Ceira é de todos. Espero que este jornal não caia na tentação de dar atenção a algumas 
colectividade (que porventura já desapareceram), mas sim a todas...peçam a sua colaboração, que de certeza vão promover a 
desenvolver esta boa nova do jornal Ceirense. 
Uma pergunta: "O MOCHO"? Porque razão se chama assim o Jornal de Ceira?!(Aceito histórias, para quem a criatividade não 
falte),eu vou fazer a minha:) 
Em jeito de conclusão, "O MOCHO", é uma iniciativa realmente boa, mas tenham atenção, à sua escrita, atenção às isenções, 
atenção às pessoas que existem em Ceira, que tentam sempre que evolua mais e mais...” 
 
 
Texto 2: 
“Espero que no Mocho metam os resultados do futebol da 3.ª feira... :D Acho esta ideia do jornal muito boa e pelo que pude 
investigar será trimestral, vamos ver se será... :D 
"Nasceu neste mandato" - Vai servir para efeitos de eleições; 
A mensagem do presidente é tudo menos uma mensagem de inauguração do presidente, é mais do tipo, eu fiz, faço e irei fazer o 
que precisarem. Mais uma propaganda. Falar do arranque do jornal? Nah... Estaria fora do contexto... 
"sem periodicidade fixa" - Se der e nos apetecer fazemos, se não der e não nos apetecer não fazemos. Por isso é que tiveram muita 
maturação e ponderação para fazerem um jornal que pode ser diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual ou até só de 
uma tiragem e depois acaba... Pode ser tipo aqueles carros que saem para o mercado mas de serie limitada... Neste caso até só 
poderão sair os 2000 exemplares e fecha a loja... :D 
Isso das datas acho que nem merece comentário... LOL 
Explicação do porquê da escolha do nome " O Mocho"? nah... É que este jornal também serve para puxar-mos pela imaginação... :D 
Será porque o mocho(o pássaro) simboliza o conhecimento? ;) 
Eu proponha para nome do jornal "O Mirolho"!! LLOOLL 
E afinal qual o brasão correcto da Vila de Ceira? O do jornal ou este?” 
 
Comentários de “O Mocho”: O primeiro texto é construtivo, e, muito obrigado pelas sugestões. Relativamente ao texto 2, deixamos 
os comentários e as conclusões para os nossos leitores. 
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CELIUM – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE DE CEIRA 

 
Creche de Ceira - A abertura da Creche de Ceira está marcada para o dia 1 de Setembro de 2010. 
Oportunamente indicaremos a data da inauguração que se realizará durante o mês de Setembro. 
A Creche tem capacidade para 33 crianças entre os 3 meses e os 3 anos. 
Até 31 de Maio decorrem as inscrições para as crianças que pretendam frequentar esta nova resposta social. 
Centro de ATL de Verão - A Celium aceita inscrições de crianças que pretendam frequentar o Centro de Actividades de Tempos 
Livres durante as férias de Verão. 
Organizam-se passeios, idas à piscina, oficinas temáticas, cinema e muitas outras actividades. Fornecem-se refeições. 
Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII) - Cada vez mais idosos aderem ao PAII. Este programa, financiado pela Segurança 
Social, veio permitir que a CELIUM possa fazer todo o serviço de apoio domiciliário, todos os dias da semana, durante 24 horas, com 
distribuição de todas as refeições. 
Para além da higiene pessoal e da alimentação, a CELIUM oferece gratuitamente a higiene da habitação, o tratamento de roupa e a 
ajuda telefónica. Podemos fazer compras, levar os idosos ao médico, à agência bancária, ao cinema ou à Igreja. Já só existem três 
vagas. 
Formação Modular Certificada - Continuam a decorrer os Cursos de Formação Modular Certificada, apoiados pelo POPH. 
Brevemente inicia-se o curso de ANIMAÇÃO DA PESSOA IDOSA. Será o 15.º Curso no espaço de ano e meio. 
Já estão mais cursos aprovados para os anos de 2010 a 2012. 
 

ESCOLA EB 2,3 MIGUEL TORGA, DE CEIRA 

 
Alunos do 9º ano da Escola EB 2,3 de Ceira gravaram, com o apoio da ESEC TV, uma curta metragem  com o título “Pedro e Inês”.  A 

partir do mês de Abril este filme está disponível  em http://concursopedroeineseb23ceira.blogspot.com/, parte integrante do 

blogue da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos da EB 2,3 de Ceira. Este projecto nasceu no âmbito do concurso do 

Plano Nacional de Leitura e teve um excelente acolhimento por parte dos alunos. As gravações decorreram no recinto da Escola e 

nos estúdios da ESEC TV.  

O sucesso desta iniciativa proporcionou à Escola estar presente na 6ª Mostra de Teatro Escolar que irá decorrer, com o apoio da 

DREC e do Teatrão,  na semana de 17 a 21 de Maio. 

 Ficha Técnica 
Intérpretes: D. Inês de Castro – Patrícia Duarte, Príncipe D. Pedro – João Madeira, D. Constança – Ana Santiago, D. Afonso IV – João 
Prazelos, Pedro Coelho – Marco Estrompa, Diogo L. Pacheco – Rodrigo Vieira, Aia – Daniela Ramalhete, Narrador 1 – João Madeira,  
Narrador 2 – Vanessa Gonçalves.  
Com a colaboração ainda de: Marisa Lourenço, Cátia Pimenta e Rui Mendes 
Criação e adaptação de textos, cenografia e ensaio: 
Prof. Fernanda de Castro 
(Textos adaptados de María Pilar Queralt del Hierro, Inês de Castro) 
Prof. Joaquim Santos 
(Textos adaptados de António Ferreira, A Castro) 
Apoio à produção: Prof. Paula Brito, Prof. Georgina Pires, Prof. João Costa e Prof. Gonçalo Silva 
Coordenação de projecto : Luísa Gaudêncio 
Filmagem e edição:  ESEC-TV; Carina Esteves; Luís Pato  
Guarda-roupa gentilmente cedido pelo Agrupamento de Escolas de Penacova 
Trabalho realizado ao abrigo do protocolo existente entre a Escola EB 2,3 de Ceira e a Escola Superior de Educação de Coimbra 

    
  

No dia 23 de Abril os alunos do 7º ano da Escola EB 2,3 de Ceira, deslocaram-se à Casa de Cultura, em Coimbra, para um encontro 

com a escritora Ana Saldanha.  Este encontro é uma iniciativa da Casa da Cultura em parceria com a rede das Bibliotecas Escolares. 

 

http://concursopedroeineseb23ceira.blogspot.com/
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CRÓNICA – COMO VAI CEIRA 

 

A juventude é a quadra da vida em que se é jovem. É a época da mocidade, da adolescência, em que se fazem alguns disparates mas 

em que se forma a personalidade para o futuro. Nos dias de hoje, muitos dizem que a juventude está em crise, alertando-nos, a 

meu ver erradamente, para o conceito generalizado de que a juventude será um perigo para a sociedade. Não estou, minimamente, 

de acordo. A juventude é rica em potencialidades e muitos jovens que vivem a vida de risco são a consequência natural da 

sociedade em que nasceram. Uma sociedade de egoísmos, de hipocrisia, de desrespeito pelas elementares normas da igualdade de 

direitos, Onde os mais responsáveis deviam ser exemplos a seguir. O que, a maior parte das vezes não são. Muitos que criticam a 

juventude deviam lembrar-se daquilo que fizeram quando viveram igual período da vida. Onde as solicitações, se é certo que doutra 

natureza,  não deixavam, todavia, de ser igualmente férteis em coisas menos acertadas. Em exageros de vária ordem. Que também 

vivi. Mas eu gosto dos jovens. Gosto de viver com eles o seu dia-a-dia ainda que a idade não possa acompanhar o seu ritmo quantas 

vezes alucinante. Mas que nos ajudam a viver e com os quais, quer alguns queiram ou não, se aprende sempre alguma coisa. E nesta 

vivência diária com jovens sinto-me muitas vezes rejuvenescido. Vem tudo isto a propósito para, muito especialmente, deixar aqui 

uma palavra de apreço pela acção que vem sendo desenvolvida pela comissão de juventude do CPT do Sobral de Ceira. Um punhado 

de gente consciente, sabendo o que quer e por onde caminhar para com dignidade de seguir pelo caminho certo, o trabalho que 

estão a desenvolver merece francos elogios. Conhecedor directo da sua valia, em várias áreas, aqui deixo, para conhecimento geral, 

uma palavra de estímulo para que assim continuem. Eles serão os homens de amanhã.                               

                   João Baptista 
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XIX CEIRARTE – Exposição/Feira de Artesanato em Ceira 

 

 
 

 3 a 6 de Junho de 2010 

PROGRAMA: 
 

Dia 3 - Quinta Feira (Feriado)  
  
 15h00 -      Inauguração da XIX CEIRARTE 
 17h00 -      Espectáculo pelo Quinteto de Sopro 
 22h00 -      Espectáculo com Padre João Paulo Vaz e a sua banda 
 00h00 -      Encerramento   

 

Dia 4 - Sexta Feira 

 20h00 -     Abertura da XIX CEIRARTE  
 20h30 -     Festa da juventude 
   Concurso do vestido de Chita 
   Animação com os alunos da Escola 2,3 Miguel Torga, de Ceira 
 23h00 -     Espectáculo com a ” Orxesta Pitagórica” 

  
Dia 5 - Sábado  

 15h00 -      Abertura da XIX CEIRARTE  
 21h30 -      XXIX Festival de Folclore do Grupo Folclórico da C. Povo de Ceira 
         Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira 

  Grupo Folclórico S. Paulo de Barroselas  
   Grupo de Danças de Cantares da Serra de Gravia 
   Grupo Etnográfico de Danças e Cantares do Minho 

    Grupo Folclórico as Cerejeiras de Fetais  
    Grupo Folclórico as Lavadeiras de Casa do Povo de Amares   

  

Dia 1 - Domingo   

  9h00 -      Manhã Desportiva 
   Convívio de Pesca no Rio Ceira 
   Atletismo “5 Voltas a Ceira” 
   14h00 -      Abertura da XIX CEIRARTE 
 15h30 -      Desfile de Bandas Filarmónicas na Rua do Correio, em Ceira  
 16h30 -      Festival de Bandas Filarmónicas da Associação Recreativa. e Musical de Ceira 
   Filarmónica da ARM de Ceira 
   La Lira de Ribadia (Ribadia - Espanha) 
   Sociedade Filarmónica Galvense (Galveias) 
 20h00 -      Actuação dos Saltimbancos 
 
Nota: Programa sujeito a alterações. 


