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MENSAGEM DO EXECUTIVO 

 

Nesta quadra o Executivo da Junta de Freguesia de Ceira deseja a todos  
BOAS FESTAS com muita Paz, Saúde e Alegria. 

 
(Presépio elaborado no curso sociocultural do lugar da Boiça 2011) 

                         
   

Censos 2011 

Os Recenseamentos da População e Habitação (Censos) são apontados nas respetivas recomendações mundiais, editadas pela ONU 
- Organização das Nações Unidas, como as operações estatísticas “mais complexas e dispendiosas que qualquer país pode realizar”. 
Nos nossos dias, e segundo os Princípios e Recomendações da ONU (2006), os Censos são entendidos como processos 
normalizados de recolha, tratamento, avaliação, análise e difusão de dados referenciados a um momento temporal específico e 
respeitantes a todas as unidades estatísticas (indivíduos, famílias, alojamentos e edifícios) de uma zona geográfica bem 
delimitada. 
Através dos dados dos Censos é possível obter, para cada nível geográfico, uma "fotografia" dos individuos e das suas condições de 
habitabilidade. Deste modo, podemos a saber quantos somos e onde vivemos.  
Os dados dos Censos, sobre a população e a habitação são, assim, fundamentais para identificar, por exemplo: o número de escolas, 

creches, lares de idosos que são necessários; onde se devem construir as vias de comunicação, os hospitais e outros equipamentos, 

bem como distribuir os fundos pelas Câmaras Municipais.  
O mapa da freguesia de Ceira era composto por seis secções e cada uma destas secções foi recenseada por um recenseador. 
Trabalharam na equipa de recenseadores de Ceira Lígia Filipa Estêvão Simões Veríssimo (Ceira), Luís Miguel dos Santos Sousa 
(Ceira), Marco Luís da Costa Santos (Tapada); Sara Filipa Correia Pereira (Cabouco), Sónia Maria Alves Vieira Figueiredo (Ceira) e 
Vanda Cristina Paiva Almeida (Vendas de Ceira). Esta equipa foi seleccionada pelos coordenadores do Instituto Nacional de 
Estatísticas.    
Após três meses intensos de trabalho por parte dos recenseadores, o número de habitantes apurados nos Censos 2011 na freguesia 
de Ceira foi de 3.728 habitantes. 
  

 SEDE DA CONFERÊNCIA  

A CASA/SEDE da CONFERÊNCIA de São Paulo já se encontra concluída.  
Gostaríamos de deixar aqui um agradecimento muito sincero a todas as entidades que nos têm dado a melhor atenção com a oferta 
de materiais: azulejos, pavimentos, louça sanitária, material eléctrico torneiras e demais apetrechos das casas de banho (Montael, 
Cerâmicas Dominó, Valadares, Crumar, Oli SA, Efapel), não esquecendo a Câmara Municipal de Coimbra (isenção do pagamento das 
licenças e um subsídio) e as pessoas que generosamente têm contribuído pecuniariamente. Também não esquecemos a dádiva dos 
projectos da arquitectura e das estruturas que foram os requisitos iniciais para que a obra pudesse arrancar. Também a Junta de 
Freguesia de Ceira contribuiu com um subsídio razoável (10.000,00€) para a construção desta casa.  
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 CEIRA ROCK FEST 

Ceira, já tem um Festival, com música para andar. Mais uma vez, a Associação Recreativa e Musical de Ceira esteve repleta para ouvir rock, não 
fosse este o nome do meio do CRF. 
A noite começou com uma banda originária de Coimbra, os 3 Horses, que cavalgaram no palco, começando a mexer com o público, que já enchia 
meia casa, e empolgou-os para uma noite que prometia a ser excitante e inovadora para estes lados de Ceira. 
A noite de rock prosseguiu com o excêntrico germânico Rocco Recycle que subiu ao palco, vestido com um bizarro fato prateado, e imediatamente 
pegou nos seus instrumentos musicais, feitos por ele próprio, a partir de materiais reciclados. Quem esperava uma actuação mais teatral, em 
detrimento da componente musical, enganou-se redondamente, pois Rocco é uma autêntica one-man-band na verdadeira essência da palavra, 
arrancando para uma óptima prestação, para um público que soube conquistar. A base era simples; os pés marcavam a batida, as mãos na guitarra 
e a voz de quem já leva muito tempo disto fizeram ecoar muito e bom rock n’ roll, blues e country music através do PA da sala, que já se 
encontrava muitíssimo bem composta. 
Para terminar, Rocco tinha preparada uma surpresa, – a noite já está quente, vamos aquecê-la ainda mais – deve ter pensado . E se bem pensou, 
melhor o fez. Uma cover da Ace Of Spades dos Motörhead, magistralmente executada que iniciou as primeiras movimentações mais a sério por 
parte do público, que acabou por pedir um encore; pedido aceite. 
Seguiu-se um longo intervalo, tempo para pôr a conversa em dia ou para ir buscar umas bebidas. Mas o intervalo prolongou-se por tempo 
demasiado, quase uma hora, para que fosse mudado praticamente todo o backline do palco para a banda seguinte. Obviamente que o público foi 
perdendo algum entusiasmo com espera, o que poderia dificultar a vida aos Dixie Boys, banda que se preparava para entrar em palco. 
Quase de imediato, conseguiram pôr toda a gente a dançar ao som da sua música rockabilly e o entusiasmo que se perdeu durante o intervalo, foi 
reposto num piscar de olhos. 
Notava-se algum cansaço no quarteto portuense, que acabou por contar aos presentes as suas peripécias da noite anterior: o concerto em Gijón 
(Norte de Espanha), um vidro do carro partido, uma guitarra perdida e uma multa passada pela polícia local. Mas nada que os faça baixar os 
braços, e é assim que se distinguem as grandes bandas. Claro que os cabelos imaculadamente penteados com generosas doses de brilhantina e a 
indumentária rock dos anos 50 também ajudam. Gostaria de evidenciar a fantástica voz de Ricardo Prazeres que assenta como uma luva neste tipo 
de sonoridade. 
Os Dixie Boys fizeram uma viagem pelos seus trabalhos já editados. Domino, Johnny Be Good, Bop-a-Lena e Gone, Gone, Gone são já temas 
obrigatórios nos seus concertos, mas também houve clássicos, como por exemplo Ring Of Fire de Johnny Cash, e assim saíram de Ceira pela porta 
grande. 
Mais uma banda e mais uma pausa, desta vez mais curta, de ‘apenas’ 45 minutos… 
Os cabeças de cartaz da noite, os Born a Lion, dispensam apresentações, pois há muito que deixaram de ser uma revelação, sendo já uma 
confirmação do melhor rock que se faz por cá. O último álbum Bluezebu assim o remete e foi visitando esse mesmo álbum que os BAL iniciaram a 
sua actuação. Soldier Blues, Babylon e Warlords inromperam pela sala num início explosivo do trio, oriundo da Marinha Grande. Rodríguez, 
vocalista e baterista da banda, aproveitou então para falar à plateia, apelando à causa do rock n roll (já uma imagem de marca), e por entre 
desabafos, críticas ao estado da música no país e elogios à organização e ao público, decidiu brindar-nos com dois temas novos: No Mercy At All e 
Black Pope, que figurarão no próximo album, com data prevista de lançamento para este mesmo ano. Influência assumida pela banda, os Deep 
Purple não puderam deixar de ser recordados com uma versão mais pesada de Black Night, antes de uma grande malha de slide guitar do 
guitarrista Malquiadez em Holy Trap, seguida de uma visita ao primeiro álbum da banda, John Captain, com o som psicótico de Blackout, tema 
onde Nuñez, baixista da banda, decidiu juntar-se ao público que se encontrava bastante movimentado. Tempo para mais uma música nova, Down 
By the River e, logo depois, Psycho. Para finalizar a noite, a segunda e última cover, desta feita de outra grande influência da banda, American Ruse 
dos MC5. Saíram de cena entre aplausos agradecendo o apoio. 
E foi assim que terminou a sexta edição do Ceira Rock Fest. Em grande. 
De salientar a boa adesão a este evento que acaba por ser um dos mais importantes na zona e também uma palavra de apoio à organização que se 
esforçou ao máximo para garantir a qualidade da noite, estando, então, de parabéns por ter conseguido corresponder às expectativas. Até à 
próxima edição. 

 (Texto por Paulo Castelão do jornal Ponto Alternativo) 

  CENTRO RECREATIVO E DESPORTIVO DAS LAGOAS 

Aniversário do Centro Recreativo e Desportivo das Lagoas – no dia 8 de Maio o Centro comemorou mais um aniversário. Foi uma 
tarde de festa com a actuação do grupo “Cordas Castiças” do Centro Cultural, Desportivo e Social de S. Frutuoso.  
Convívio de Pesca – no dia 19 de Junho o centro das Lagoas realizou mais um convívio de pesca no rio Ceira. Esse evento contou 
com uma boa participação. 
Passeio de Bicicleta - no dia 25 De Setembro o Centro Recreativo e Desportivo das Lagoas organizou o passeio de bicicleta que teve 
inicio no Lugar das Lagoas em direcção ao Carvalho, Penacova e terminou na praia fluvial dos Palheiros com um almoço convívio 
partilhado. 
   

ANIVERSÁRIO DO GRUPO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE CEIRA 

 

 

 

No dia 22 de Maio o Grupo Folclórico 
da Casa do Povo de Ceira 
comemorou o seu quadragésimo 
nono aniversário, com um almoço 
convívio que contou com a presença 
de um enorme número de 
convidados e amigos.  

http://www.myspace.com/dixieboysrockabilly
http://www.myspace.com/bornalionband
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FESTIVAL DE BANDAS DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL E RECREATIVA DE CEIRA 

No dia 29 de Maio a Banda Filarmónica da Associação Musical e Recreativa de Ceira realizou o seu XIV Festival de Bandas. Contou 
com a participação da Banda Filarmónica Recreativa Carvalhense (Covilhã) e da Banda Filarmónica Sociedade Artística e musical de 
Pousos (Leiria). 

 
 

 
  
         

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

No Dia Mundial da Criança a Junta de Freguesia de Ceira e as professoras da Escola de Vendas de Ceira e do Jardim de Infância 
proporcionaram às crianças um dia diferente. Estas crianças puderam assistir a uma animação no recinto do Jardim de Infância.  
A Junta de Freguesia atribuiu ainda a cada uma das crianças um chapéu alusivo ao Dia Mundial da Criança. 

 

 

FESTIVAL DO RANCHO TÍPICO ESTRELAS DO CABOUCO 

O Rancho Típico Estrelas do Cabouco realizou no dia 11 de Junho o seu XVII Festival de Folclore e Etnografia. Este festival foi 
enriquecido com a presença de quatro grupos que representam e divulgam os usos e costumes das suas localidades. Grupo 
Etnográfico 7 Castelos, S. Domingos de Rana (Cascais), Rancho Folclórico da Pampilhosa da Serra, Rancho Folclórico Flores Monte 
Junto – Cabanas de Torre (Alenquer) e o Grupo Folclórico do Carreiro Escudeiros (Braga). 
No dia 12 continuaram a festa com jogos tradicionais: o jogo da cantara, do saco, da malha e o da corda.  
O fim-de-semana foi encerrado com a actuação do Grupo Etnográfico de Concertinas de Cordas e Cantares da Lousã. 
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CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E SOCIAL DE S. FRUTUOSO 

As actividades realizadas pelo Centro Cultural, Desportivo e Social de S. Frutuoso, têm sido diversas. O sector cultural desta casa 
honrou em levar a palcos da nossa freguesia diversas actividades, bem como também receber na sua sede dinamismo do mesmo 
cariz. Sendo assim, no mês de Janeiro, o Grupo de Teatro de S. Frutuoso representou no CPT do Sobral de Ceira, no dia 15, a 
comédia “A BISBILHOTEIRA” de Eduardo Schwalbach. No dia 16 privilegiou no seu palco um espectáculo realizado pelo grupo “OS 
SANFONAS”, diversão com muita música realizada por elementos jovens, que causaram muita alegria a um domingo bem passado 
neste Centro. E foi no dia 29 que o Grupo Cordas Castiças pisou, pela primeira vez, um palco fora de casa, na Associação Recreativa 
e Musical de Ceira.  
No mês de Fevereiro para proporcionar momentos de lazer aos seus associados e população em geral, o Centro C.D.S.S. Frutuoso 
realizou no dia 12 um Karaoke, que foi muito amigável entre todos os presentes. E a pedido de várias pessoas de S. Frutuoso, 
realizou-se na noite de 19, mais um concerto com o Grupo Cordas Castiças, pois este Grupo tem salientado bem a cultura que existe 
na Freguesia de Ceira. No que diz respeito ao nível teatral, o Grupo que já é “mobília” desta casa e que merece todo o prestígio e 
respeito de todos, com os seus vinte anos de actividade, apresentou a sua peça mais solicitada, “SERENATA PARA QUEM NOS VÊ”, 
na Associação Recreativa e Musical de Ceira.  
Foi no mês de Março que se concretizou um sonho muito esperado pela equipa jovem que compõe este Centro, tanto na direcção, 
como nas actividades culturais. Sonho esse realizado entre os dias de 3 a 8, pois o Grupo Cordas Castiças do Centro C.D.S.S. 
Frutuoso realizou a sua primeira actuação a nível internacional, em terras gaulesas, na cidade de Cholet, França. Viveram-se 
momentos de muita alegria, sempre acompanhados pelos emigrantes da nossa Freguesia e, não só. Foi uma honra deste Grupo ser 
aplaudido pelo presidente da Câmara de Cholet e outras entidades presentes e tudo isto foi possível graças ao apoio da Junta de 
Freguesia de Ceira. E após a missão cumprida deste Grupo ter levado a terras longínquas, cultura representativa da nossa Freguesia 
de Ceira, da nossa cidade e do nosso país, não tem tido mãos a medir com pedidos de actuações que preenchem a sua agenda, tais 
como no dia 13 que esteve no auditório do CPT do Sobral de Ceira e no dia 19 no Clube Real da Conchada. No que respeita ao 
teatro, representou no dia 26 a peça “SERENATA PARA QUEM NOS VÊ” no Grupo Desportivo da Foz do Caneiro.  
No dia 28 de Maio o C.C.D.S. de São Frutuoso proporcionou à freguesia de Ceira uma noite diferente. O recinto da antiga escola 

primária de São Frutuoso foi o local escolhido para a realização desta magnífica festa. Para além das tasquinhas de comes e bebes 

das várias colectividades dos lugares da freguesia esta noite foi animada com a actuação do Coro Infantil da Celium, do Grupo 

Cordas Castiças do C.C.D.S. de S. Frutuoso e ainda do Rancho Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho. 

Nesta noite foi ainda inaugurada a Sala de Troféus que ocupa uma das salas de aula da antiga Escola Primária de S. Frutuoso. Esta 

inauguração foi feita pelo presidente do C.C.D.S. de S. Frutuoso, pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, pelo Executivo 

da Junta de Freguesia de Ceira e por populares de todos os lugares desta freguesia. 

 
             

Em Setembro o C.C.D.S. de S. Frutuoso organizou a descida no Rio Mondego em Kayak. O Grupo de Teatro do C.C.D.S.S. Frutuoso 
apresentou no Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira, a comédia “Serenata para quem nos vê” e o Grupo Cordas 
Castiças do C.C.D.S.S. Frutuoso actuou na Cidreira. 
O mês de Outubro foi também um mês bastante importante. O Grupo Cordas Castiças celebrou o seu 1º Aniversário e o Grupo de 
Teatro celebrou o seu 19º Aniversário. Foi também em Outubro que foram organizadas as “Jornadas Culturais”, o Iº Concurso de 
Fotografia 2011 e a actuação do Grupo de Teatro do C.C.D.S.S.Frutuoso, com a comédia “O Doente Imaginário” de Molière. No 
âmbito destas jornadas foi ainda comemorado a noite de Halloween. 
Em Novembro, para além das actuações fora da freguesia, foram feitos os jogos tradicionais e a festa do Ouriço com a realização de 
um Magusto, seguido de um Baile à moda antiga pelo Conjunto Típico Acordas & Vira, de S. Frutuoso. 
No dia 27 de Novembro deu-se o encerramento das “Jornadas Culturais” com o concerto pela Banda Filarmónica da Associação 
Recreativa e Musical de Ceira, seguido da entrega de prémios do Iº Concurso de Fotografia. 
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CENTRO POPULAR DE TRABALHADORES DO SOBRAL DE CEIRA 

Actividades desenvolvidas pelo Centro Popular de Trabalhadores do Sobral de Ceira e pelas suas secções: 
I Torneio de Trivial Pursuit Sobral Power – este torneio realizou-se no mês de Março e teve como vencedores Marco Santos, 
Renato Rodrigues e Joana Pereira, como primeiro, segundo e terceiros classificados, respectivamente. 
 

Festa da Juventude – após o esforço e dedicação dada à primeira Festa da Juventude e ao seu sucesso, a Secção de Juventude do 
C.P.T. do Sobral de Ceira decidiu repetir a dose este ano. A abertura foi em grande com a noite de bandas, com a actuação de três 
bandas, no segundo e terceiro dias, para além dos bailes realizou-se também o torneio de malha, o jogo de futebol solteiros 
/casados, para o sexo masculino e para o sexo feminino. No segundo fim-de-semana realizou-se o torneio de sueca e o V G.P. Sobral 
Power (Prova Ibérica) - Carrinhos de Rolamentos. 
 

II G.P. Sobral Power Nocturno de Carrinhos de Rolamentos – em Julho e pela segunda vez a Secção de Juventude "Sobral Power" 
organizou uma corrida de rolamentos nocturna. Corrida esta que contou com bastantes participantes e com um numeroso público 
como já vem sendo habitual.  
Esta prova teve inicio nas Vendas de Ceira e Sobral de Ceira como meta. Também como no ano anterior esta prova teve quatro 
categorias, alterados, ferro, madeira e senhoras. 
 

III BTT Sobral Power - no dia 25 de Setembro o "Sobral Power" realizou, a par de uma prova de BTT, um passeio pedestre. Este foi o 
primeiro na história da nossa Secção. Este passeio ambicionou proporcionar um grande dia de convívio em contacto com a natureza 
durante cerca de 5km. 
 

III Torneio de Futsal das Aldeias da Freguesia de Ceira - pelo terceiro ano consecutivo, a Secção de Juventude do CPT Sobral de 
Ceira, organizou o Torneio de Futsal da Freguesia de Ceira, no polidesportivo desta aldeia. Este ano teve uma novidade, as equipas 
das aldeias até então só poderiam ser formadas por elementos dessa mesma aldeia, agora já poderam ter jogadores de outros 
lugares, mas mantendo-se o critério de que todos os jogadores terem de ser da freguesia. A equipa vencedora foi a de Vendas de 
Ceira, seguida do Sobral de Ceira, tendo a equipa de Ceira alcançado o 3º lugar. Destacou-se ainda como melhor marcador o 
Gonçalo Baptista e como melhor guarda-redes o Francisco Leal. 
Para saberem que se joga à bola em várias aldeias da freguesia de Ceira, esta é a prova “viva”, pois o I torneio foi ganho pela equipa 
de S. Frutuoso, o II torneio pela equipa da Boiça e este, o III torneio pela equipa de Vendas de Ceira. 
 

I TORNEIO DE TÉNIS DE MESA SOBRAL POWER - mais uma novidade, pela primeira vez, a Secção de Juventude do CPT Sobral de 
Ceira levou a cabo um torneio de ténis de mesa, realizou-se no dia 20 de Novembro e contou com um número considerável de 
participantes. 
 

Circuito Inter Concelhio - Realizou-se no dia 11 de Dezembro a última descida do Circuito Inter Concelhio, organizado pela 
Associação Desportiva e Radical de Tondela. Esta foi a décima rampa deste "campeonato" e para além da grande final, foi também, 
a descida de Natal. O Sobral Power foi assíduo a este "campeonato" e por isso chegou ao final com excelentes resultados. 
Na classe E, Tiago Borges foi o 1º classificado, Ricardo Cioga o 3º e Pedro Amado o 4º classificado. É de realçar que Tiago Borges 
terminou com uma vantagem de 40 pontos para o segundo. 
Na classe S a nossa equipa esteve igualmente no pódio, com Ana Carina Ferreira a segurar a segunda posição. No total participaram 
23 equipas no CIC, sendo que a nossa terminou a classificação na sexta posição. A equipa de carrinhos de rolamentos da Secção de 
Juventude está de parabéns. 
 
Os Saltimbancos do Grupo de Teatro de Sobral Ceira durante este ano tiveram uma agenda bastante ocupada, com actuações na 
Universidade de Coimbra, nas Casas Novas, no Portugal dos Pequenitos, entre outras. 
Em Maio o Grupo de Teatro de Sobral Ceira participou no encontro de Teatro do Celeiro (Pereira) com “(In)Consciente”. 
O Grupo de Teatro de Sobral Ceira esteve ainda na "Feira final de século" em Moura, na Feira Medieval de Coimbra e na "Feira final 
de século" em Mondim de Bastos. 
Igualmente importante foi a participação na produção do Teatrão 1111-Coimbra, que decorreu durante os meses de Junho, Julho e 
Setembro.  
 
No dia 22 de Outubro os Ceirenses poderam assistir no Centro Popular de Trabalhadores do Sobral de Ceira a um excelente 
espectáculo de fados.  

 
 

(com o apoio de Lara Amado e Ricardo Serra) 
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CURSOS SOCIOCULTURAIS 

Desde Janeiro a Junho decorreram os Cursos Socioculturais em oito dos nove lugares da freguesia de Ceira. Mais uma vez contou-se 
com a frequência nestes cursos de cerca de 150 formandos. No Centro de Convívio do Carvalho esteve a Dora Marques com o curso 
de “Artes Decorativas”, no Centro Cultural, Desportivo e Social de S. Frutuoso esteve o João Vicente com o curso de “Danças”, no 
Centro Popular de Trabalhadores do Sobral de Ceira esteve a Olinda Simões com o curso de “Bordados e Artes Decorativas”, no 
Centro Popular de Trabalhadores do Cabouco esteve a Ana Paula com o curso de “Arte floral”, no Centro Cultural e Desportivo das 
Lagoas esteve Luísa Saro com o curso de “Bordados e Fuxicos”, no Centro de Convívio da Tapada e no Centro Recreativo da Boiça e 
Eira-Velha esteve Dila Ferreira com o curso “Artes Decorativas” e “Presépio”, respectivamente e na Casa do Povo de Ceira esteve 
Graça Caetano com o curso de “Bordados”. 
No âmbito destes cursos é todos os anos realizado um passeio. Este ano os formandos tiveram a oportunidade de ir visitar o 
Alentejo. Visitaram a mais antiga vila de Portugal – Monsaraz, seguindo-se para Campo Maior onde foram visitar a fábrica dos Cafés 
Delta e a Adega Mayor. 
No final dos cursos todos os grupos organizaram um jantar convívio. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 XX CEIRARTE  

A XX Ceirarte realizou-se de 23 a 26 de Junho do presente ano de 2011 na nossa freguesia. Este certame mostra à população e 
visitantes todo o dinamismo da freguesia ao promover sobretudo o trabalho dos seus artesãos e colectividades que, dia após dia, 
continuam a contribuir para que Ceira seja uma freguesia “viva e com vida”. Cerca de 30 artesãos, sendo 10 da freguesia, ligados às 
mais diversas áreas, participaram na Ceirarte. No centro da exposição encontravam-se expostos, os trabalhos realizados nos cursos 
socioculturais, como também e numa componente gastronómica, os pratos da região, como a chanfana, o peixe do rio, a sardinha 
de escabeche, o caldo verde, a sopa de lavrador, a broa de milho, as pataniscas, o carapau frito, as febras na brasa, o arroz doce e o 
bom vinho da região. Este ano ainda contámos com os crepes feitos pelo Grupo de Escuteiros de Ceira e a doçaria vinda de vários 
pontos do país.  
No dia 23, depois da abertura oficial do certame, foram entregues os diplomas aos formadores dos cursos socioculturais seguidos da 
demonstração do trabalho desenvolvido pelo curso de Dança. Há noite assistiu-se à “Noite Popular” com o desfile de marchas da  
EB2,3 Ceira e de Vila Nova de Anços, tentando reviver a “Noite de S. João”.  
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A noite dedicada à Juventude foi iniciada com um desfile de vestidos reciclados elaborados pelos alunos da Escola EB2,3 de Ceira 
seguindo-se a actuação dos “ 5ª Punkada” e  da Banda “ Sense” (dia 24). 
No sábado há a destacar o XXX Festival de Folclore do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira que, para além do grupo anfitrião, 
contou ainda com a presença do Rancho Folclórico da Borralheira (Covilhã), do Grupo Folclórico El Ventolin (Espanha), do Grupo 
Folclórico da Casa do Povo de Alte (Loulé) e do Grupo de Pauliteiros de Palaçoulo (Miranda do Douro).  
A tarde quente de Domingo foi o dia da Cultura Ceirense, com a participação da Banda Filarmónica da Associação Recreativa e 
Musical de Ceira, do Grupo de Teatro e do Grupo de Cordas Castiças do C.C.D.S. de São Frutuoso, do Coro Infantil da CELIUM e de 
Os Saltimbancos do Centro Popular de Trabalhadores do Sobral de Ceira. Para finalizar a noite tivemos a actuação da Escola de 
Concertinas da Lousã. Foram quatro dias cheios de emoções com a participação de uma grande freguesia que somos todos nós. 
Na edição anterior foi retratado o moleiro, este ano foi revivida a lavadeira, com o rio Ceira como fundo, o cascalho onde as 
lavadeiras colocavam a roupa a corar, o cortiço, a barrela e até a barraca de paus, canas e rama de salgueiros onde as lavadeiras 
pernoitavam e se protegiam das chuvas no Inverno e do sol intenso no Verão.   

(Sandra Gonçalves) 
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AS CONFERÊNCIAS VICENTINAS E O VOLUNTARIADO 

Se é verdade que nem sempre se faz a destrinça entre filantropia e caridade, parece plausível que o tentemos fazer para colocar 
cada coisa em seu lugar. Ambos os conceitos são nobres e deveriam merecer algum respeito, não só pelos que têm algumas 
responsabilidades não apenas na vida política mas por todos quantos se cruzam connosco nos caminhos, tantas vezes difíceis das 
nossas vidas. Se é verdade que o filantropo é capaz de doar os seus bens ou mesmo o seu saber em prol da sociedade, que tantas 
vezes lhe retribui com preitos de homenagem. títulos, louvores como forma de agradecimento  justamente merecidos, aquele que 
exerce a caridade e o faz mormente com sentido cristão, mais do que dar do seu tempo, dos seus bens materiais, dá-se a si próprio, 
vive permanentemente na preocupação de se aperfeiçoar moralmente e entrega-se sem qualquer alarde, tantas vezes durante uma 
vida sem esperar qualquer recompensa seja ela de que espécie for. Basta-lhe dar testemunho do amor infinito de Deus para com 
todos nós. 
  Na filosofia que é característica do vicentino, o que mais conta é o esforço feito para se aproximar dos valores evangélicos, do 
exemplo do “bom samaritano” vendo nos outros e fundamentalmente nos que precisam de ajuda sob qualquer aspecto, um irmão, 
um Cristo que sofre e cujo sofrimento precisa de ser mitigado. Defender estes valores numa época eivada de sentimentos menos 
nobres como seja o enriquecimento rápido e tantas vezes ilícito, o culto pelo bem estar pessoal, pela ambição do poder, pela 
ostentação ou pelo esbanjamento daquilo que faz falta a tantos outros, defender aqueles valores, dizíamos, é um dos grandes 
objectivos da doutrina social da Igreja e em particular das nossas Conferências Vicentinas.                          

     (JMM)  

FESTIVAL DO RANCHO FOLCLÓRICO DO CENTRO DE CONVÍVIO DO CARVALHO 

No dia 3 de Setembro o Rancho Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho realizou mais um festival de folclore. Contou com a 
presença do Rancho Folclórico as Fogaceiras de Santa Maria da Feira, do Rancho Típico de Miro Os Barqueiros do Mondego 
(Penacova) e do Rancho da Associação Cultural e Recreativa da Malhada Velha (Fundão). 

 
 

CEIRA BULL BUSTERS 

No dia 4 de Setembro realizou-se no Parque Eduardo VII, em Lisboa, a corrida do 2ª do Grande Prémio Red Bull. Esta corrida foi sem 
dúvida alguma, enriquecida com a participação de uma equipa da freguesia de Ceira “Ceira Bull Buster”. A equipa de Ceira adaptou 
o carro do filme “Caça Fantasmas”.  
Nesta corrida participaram 66 equipas, tendo a equipa de Ceira alcançado o 6º lugar, ficando um pouco aquém das expectativas da 
equipa, que ansiava um lugar no pódio. 
O carro levou cerca de um mês a ser construído, sendo composto por uma estrutura de ferro, revestido a esferovite e a pasta de 
papel. 
A equipa “Ceira Bull Besters”, constituída por quatro elementos (Francisco Longuinho, Marco Santos, Renato Santos e Ricardo 
Basílio), contou com ao apoio de muitos amigos na construção do carro e ainda com apoio da Junta de Freguesia de Ceira e de 
algumas empresas da freguesia.     

  
 

CEIRA NO CEIRA 

A partir de um grupo de jovens da freguesia, surgiu a ideia de fazer um convívio no Açude da Boiça, sendo um magnífico espaço de 
lazer da Freguesia de Ceira. Com o entusiasmo criado, com a disponibilidade imediata da Junta de Freguesia e com a colaboração 
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das várias colectividades da freguesia, tínhamos o que era necessário para começar. O entusiasmo foi contagiante. Então dia 10 e 11 
de Setembro, realizou-se o CEIRA NO CEIRA, bastante participado pelas gentes de Ceira. Sabendo que somos extremamente ricos 
em cultura, tivemos abrilhantar o Açude da Boiça, a Banda Filarmónica da ARMC de Ceira, as Cordas Castiças de S. Frutuoso, o 
Rancho Típico Estrelas do Cabouco, o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira e os Saltimbancos do Grupo de Teatro de Sobral de 
Ceira. Contámos ainda com Associação de Pais da Escola das Vendas de Ceira, com o CCDS das Lagoas e com o Agrupamento de 
Escutas de Ceira, em toda a logística criada. Obrigado a todos os que colaboraram, de uma outra ou outra forma, para que este fim-
de-semana se realizasse. 
Foi uma iniciativa de sucesso, com a vontade de não ficarmos por aqui. Em 2012 teremos mais surpresas. Fiquem atentos. 

A organização 

 
 

 

OBRAS 

 Preparação do segundo canteiro no Cemitério do Carvalho, onde foi efectuada a primeira sepultura;  

 Pavimentação de duas ruas no Carvalho; 

 Intervenção na Rua de Tomar e na Rua do Apeadeiro (Ceira); 

 Pequeno arranjo na Rua do Calhoaço (Ceira); 

 Colocação de alcatrão no recinto da casa de Povo de Ceira; 

 Apoio à demolição do muro na Rua de Tomar (Ceira); 

 Construção de passeios na Rua de Tomar (Ceira); 

 Pavimentação com calçada na Rua do Apeadeiro (Ceira); 

 Recuperação da Capela do Santo Cristo (Ceira); 

 Construção de ramal de águas pluviais (S. Frutuoso); 

 Construção do canal das águas pluviais na Rua do Rio e na Rua da Roda (Boiça);  

 Construção do muro e alargamento da Rua do Canto do Jardim (Boiça); 

 Demolição de casa na Rua da Nossa Senhora da Saúde para alargamento da estrada (Cabouco). 
 
 OUTROS TRABALHOS 

 Preparação do espaço, montagem e desmontagem do palco para a festa do Emigrante (Cabouco), para a Ceirarte e para a festa 
“Ceira no Ceira”, no açude da Boiça; 

 Limpeza de Ruas e caminhos em todos os lugares da freguesia; 

 Limpeza de valetas e caixas de esgotos (Lagoas) 
 

CENTRO DE SAÚDE E JUNTA DE FREGUESIA 

Depois de alguns meses parados, as obras de construção da sede da Junta de Freguesia e do Centro de Saúde foram retomadas. Esta 
paragem deveu-se ao facto da empresa de construção civil inicial ter sido declarada insolvente e ter que ser feito uma cessão de 
posição contratual à empresa que actualmente se encontra a elaborar a obra, com as burocracias todas iminentes. 
A Câmara de Coimbra e a Junta de Freguesia esperam ter esta obra pronta durante o primeiro semestre do ano de 2012. 
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ESCOLA EB2,3 CEIRA 

ENTRE PALAVRAS - No passado dia 25 de Fevereiro, decorreu na Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ceira um debate 
promovido entre os alunos da turma do 9º ano sobre o Emprego/Desemprego. O debate teve lugar na Biblioteca Escolar da Escola 
Básica do 2º e 3º Ciclos de Ceira. Quatro grupos apresentaram teorias, argumentos e algumas soluções para uma problemática cada 
vez mais actual e discutida no nosso quotidiano. 
Apesar de alguma falta de experiência, o debate foi proveitoso e serviu de base para iniciativas futuras… 
 

SARAU CULTURAL – Realizou-se na Escola Básica 2, 3 de Ceira um Sarau Cultural, tendo como objectivo mostrar o talento e 
empenho dos seus alunos nestas actividades. O objectivo foi reunir toda a comunidade escolar neste evento a fim de sensibilizar os 
alunos e respectiva comunidade para outras áreas do saber.  
Participação do 4º ano -  EB1 de Castelo Viegas “Meninos de todas as cores” – Professora Responsável Nádia Trindade. 
Dramatização “O alvorecer da humanidade”- alunos do 9ºA, e COJ - Responsáveis - Professoras Fernanda Castro e Georgina Pires 
Participação do 4º ano - EB1 de Torres do Mondego “Ritmos Scorpions; Dança tradicional russa Gimba Papaluska; Sereno frenesim 
do grupo Balbúrdia, acompanhado à flauta de Bisel” – Responsáveis: Professores das AEC de Expressão Plástica e Ensino da Música 
e Professora Maria da Paz  
Dramatização “Aventura do conhecimento – uma história de desencantar”- envolvimento de alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, 
professores responsáveis Carla Leite, Mafalda Oliveira e Gonçalo Silva 
Participação da EB1 de Torre de Bera “Melodias com flauta de Bisel”, responsáveis- Professora da AEC de Ensino da Música e da 
Professora Georgina Batista 
Coreografia – alunos do 7º ano, prof. responsável Helena Sampaio. 
Participação do 4º ano da EB1 de Vendas de Ceira “Poesia na Escola”, Professora responsável Graça Lopes. 
Dramatização “Falar verdade a mentir” – alunos do 8º Ano, professoras responsáveis Luísa Almeida e Teresa Lúcio. 
Coreografia “Loucos anos 20”- alunos do 9º A, professores responsáveis Georgina Pires, Pedro Iglésias, e Fernanda Castro. 
Encerramento do espectáculo “Hino da Escola”, alunos do 2º ciclo, professores responsáveis Alda Claro e José Firmino Soares. 
 

SEMANA DA SAÚDE - No âmbito do Projecto de Educação para a Saúde (PES) decorreu na Escola Básica 2, 3 de Ceira, a  Semana da 
Saúde, em Abril, em parceria com o Centro de Saúde Norton de Matos e a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 
Desenvolveram-se diversas actividades, visando a divulgação e promoção da Saúde e fomentar hábitos de vida saudável na 
comunidade educativa. 
Durante a semana desenvolveram-se várias sessões destinadas aos alunos dos 2º e 3ºciclos sobre diferentes temáticas, a saber: 
Alimentação Saudável, Actividade Física, Primeiros Socorros, Sexualidade Responsável, Violência no Namoro e Consumo de 
Substâncias Psicoactivas. 
 

ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO 2010/2011 – O agrupamento de escolas de Ceira realizou uma festa para todos os alunos e seus 
familiares. Festa esta que contou com muita animação e participação de todos os alunos do quinto ao nono ano, com as mais 
variadas actividades. De realçar o desfile dos fatos reciclados, actividade desenvolvida pelos alunos, professores e COJ, durante o 
ano lectivo, para participar na CEIRARTE e que teve grande sucesso. 
Esta foi uma festa que contou com a presença de representantes da Junta de Freguesias de Ceira, da Junta de Freguesia de Castelo 
Viegas e da Junta de Freguesia de Torres do Mondego, com os pais e muitos familiares dos alunos. Foi uma noite muito animada e 
de forte convívio. 

 
 

ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO 2011/2012 – Na abertura do ano escolar foi entregue, pela Junta de Freguesia de Ceira, 
material escolar no valor de 25,00€. A atribuição deste prémio contempla todos os alunos do quarto ano da Escola de Vendas de 
Ceira que prossigam os seus estudos na escola EB 2,3 de Ceira. De referir que esta iniciativa também é seguida pelas Juntas de 
Freguesia de Castelo Viegas e Torres do Mondego.  
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ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS MÉRITO E DE VALOR - Realizou-se mais uma cerimónia de entrega dos prémios de Mérito e excelência, 
no passado dia 28 de Outubro, pelas 21h e 30m, na Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ceira. Esta cerimónia tinha como 
objetivo distinguir os alunos que no ano transato se destacaram pelo alcance dos seus resultados escolares (Prémios de Excelência)  
mas também pelo desenvolvimento de capacidades e atitudes exemplares de superação de dificuldades (Prémios de Valor), visando 
também, para além da homenagem, o incentivo à obtenção do mérito,  por parte de todos os alunos deste Agrupamento de Escolas.  
A cerimónia contou com as atuações musicais dos alunos das escolas do 1º ciclo deste Agrupamento e a  representação de uma 
peça de teatro levada à cena pelo Grupo de Teatro do Sobral de Ceira.    
Para que seja possível continuar a atribuir estes prémios, o Agrupamento de Escolas de Ceira,  continua a contar com o apoio das 
Associações de Pais da EB1 de Vendas de Ceira, de Almalaguês e da Escola EB 2,3 de Ceira. As Juntas de Freguesia de Ceira, de 
Castelo Viegas, de Torres do Mondego e de Almalaguês quiseram também associar-se atribuindo prémios aos alunos que mais se 
distinguiram nas respetivas freguesias.  
Realizada pelo terceiro ano consecutivo esta cerimónia teve grande adesão por parte de toda a comunidade educativa. 
Na escola Vendas de Ceira o prémio cívico foi atribuído à aluna Ana Rita da Cruz Costa e o prémio de mérito foi atribuído a dois 
alunos, ao Duarte Miguel Silva Rodrigues e ao Rogério Filipa Baptista Amaral. Uma vez que o aluno do prémio de mérito do ano 
lectivo 2009/2010 se manteve na escola EB2, 3 de Ceira, o seu prémio foi duplicado. 
Relativamente ao prémio do melhor aluno do 9º ano, este ano não foi atribuído, uma vez que não houve qualquer aluno que 
cumprisse os critérios estabelecidos. 

 
    

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS NA ESCOLA BÁSICA 2,3 DE CEIRA - Como vem sendo hábito, mais uma vez se encontra aberta ao público 
uma exposição de presépios, na Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Ceira.  
Os presépios foram elaborados pelos alunos dos 5º e 6º anos de escolaridade e têm como tema “O Natal no Mundo”. Destacam-se 
pela sua originalidade temática e a criatividade dos alunos na sua elaboração. 
Este foi um projeto concebido e dinamizado pelos professores de Educação Visual e Tecnológica que o desenvolveram durante as 
suas atividades letivas. O produto final mostrou ser possível continuar a tradição, de forma diferente, mas respeitando o seu valor 
ideológico. 
Convidam-se todos quantos queiram apreciar estas pequenas obras de arte a visitarem a exposição. 
 

PRESÉPIOS DE NATAL - presépios executados pelos alunos do 5º e 6º ano, nas aulas de EVT 

 
 

ESTAÇÃO DE CORREIOS 

A estação de correios de Ceira vai encerrar as suas actuais instalações na primeira quinzena de Janeiro. Os serviços prestados pela 
estação dos CTT passam, a partir do dia 15 de Janeiro, a ser prestados pela Junta de Freguesia de Ceira, prestando assim mais um 
serviço a toda a população que os CTT queriam terminar.  
 

CABAZ DE NATAL 

 

A Junta de Freguesia de Ceira contemplou este ano 60 famílias da freguesia de Ceira com o seu Cabaz de 
Natal. 
Os seus critérios de selecção são muito simples, a escolha destas famílias assenta essencialmente em dois 
juízos: 
1 – na lista de pessoas apoiadas pelas instituições de solidariedade da freguesia; 
2– numa reunião elaborada pelo executivo, com pessoas da sua equipa de trabalho, onde estão 
representados os nove lugares da freguesia e onde são analisados as famílias apoiadas pelas instituições, 
outras famílias que não são apoiadas pelas referidas instituições e  ainda pessoas que vivem sozinhas sem 
qualquer  apoio de familiares. 
Este ano a Junta de Freguesia decidiu reforçar o Cabaz de Natal e aquecer mais um pouco o Natal destas 
famílias. Para além da tradicional ceia de Natal, o bacalhau, as batatas, o azeite e o bolo-rei, 
acrescentámos também a este cabaz uma broinha doce, uma taça de marmelada e um frasco de mel. 
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  CONVÍVIO SÉNIOR 

No dia 17 de Dezembro a Junta de Freguesia de Ceira proporcionou mais um convívio sénior para todas as pessoas com mais de 65 
anos da freguesia de Ceira. Este evento contou com cerca de 220 seniores vindos de todos os lugares da freguesia de Ceira e muita 
animação. Durante a manhã foi celebrada a missa, pelo Padre Pedro, na capela da Nossa Senhora dos Remédios, no lugar do 
Carvalho. Seguiu-se a actuação do Grupo Folclórico do Centro de Convívio do Carvalho no adro da Capela.  
Depois do almoço assistiu-se ao magnífico concerto do Grupo das Cordas Castiças do Centro Cultural, Desportivo e Social de S. 
Frutuoso, com todos os seniores a ficarem maravilhados com a actuação deste grupo da nossa freguesia. 
Para finalizar a tarde, podemos assistir à actuação do Grupo de Fados “Coimbra Menina e Moça”, espectáculo este oferecido pela 
Câmara Municipal de Coimbra. 
Mais uma vez foram entregues prémios aos dois seniores mais velhos presentes neste convívio, tendo sido contemplados os 
mesmos do ano anterior, o Sr. Arménio Dias Videira do lugar da Tapada e a Sra. Isabel de Assunção Pereira do lugar do Cabouco.  

 
 

 

 
 

ÁRVORE DE NATAL SOLIDÁRIA 

Com meia dúzia de anos, podemos dizer que em boa hora os Escuteiros de Ceira, tomaram em mãos mais uma iniciativa, desta vez 
tendo as crianças como destino.  
Começou, como quase todos os projetos solidários, com muita timidez mas com uma forte vontade de anonimamente poder 
contribuir para a alegria das nossas crianças. 
Um simples enfeite colocado na árvore de Natal, com um nome fictício, que serve unicamente para identificar o sexo, e como uma 
idade que é real, são o mote para esta iniciativa. A resposta passa por uma prenda que será destinada a uma criança cujo rosto é 
desconhecido de quem contribui. 
Fiel aos princípios esta iniciativa vai conseguindo resistir, mesmo com as dificuldades da generalidade das famílias, e 
proporcionando um Natal diferente a algumas crianças da nossa freguesia. 
Infelizmente, quando a demografia apresenta números preocupantes de nascimentos, as crianças sinalizadas para esta iniciativa 
têm vindo a aumentar, o que nos deve levar a pensar com alargar o âmbito de colaboração, para poder satisfazer todas as 
necessidades. 
A iniciativa tem ficado restringida a uma pequena franja da freguesia, ou seja mais propriamente os participantes nas eucaristias de 
Ceira realizadas no início de Dezembro o que, como se depreende, é bastante limitativa. Este será certamente um dos pontos a 
avaliar e repensar como poder alargar o âmbito, pois estamos convictos que continuaremos a ter respostas muito positivas. 
Neste Natal estão a ser contempladas cerca de 60 crianças, cujas idades vão até aos 13 anos, mas estamos cientes que haverá 
muitas mais com necessidades, mas cuja informação é desconhecida nos nossos canais de informação. 
Consideramos que é maravilhoso poder contribuir para proporcionar alegria, e porque não dizer minorar dificuldades às crianças, 
sem sabermos de quem se trata, pois para todos os que contribuem são anónimas. 
Pela nossa parte fica o compromisso de tentar melhorar esta “nobre” iniciativa, podendo até alargá-la… 
Bem-haja a todos os que colaboram.                                                   (Escuteiros de Ceira)  


