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D
urante os últimos três dias,

a  União de Freguesias de

Celeirós, Aveleda e Vimiei-

ro esteve em festa com o re-

gresso das comemorações

do Dia da Freguesia. Além de uma mostra

do seu rico tecido associativo, o evento fi-

cou marcado por muitos momentos de

animação musical proporcionada por ar-

tistas da terra, mas também por nomes co-

nhecidos do panorama musical nacional,

como Victor Rodrigues e Jorge Amado.

A Festa da Freguesia’22 arrancou na

sexta-feira de manhã, feriado nacional,

com um desfile das entidades presentes

no evento. “Este desfile é um momento

simbólico, em que participam inúmeras

entidades que estão presentes no evento.

Esta é uma forma de mostrar a vitalidade

do nosso associativismo e também de

agradecermos a estas entidades a partici-

pação nesta Festa da Freguesia”, referiu

Carlos Guimarães, ao ‘Correio do Mi-

nho’.

O desfile formou-se junto à igreja paro-

quial de Celeirós, seguindo até ao recinto

da Festa, uma tenda gigante montada jun-

to às Piscinas de Celeirós.

O presidente da Junta de Freguesia

avançou que este ano a Festa reuniu 28

entidades de Celeirós, Aveleda e Vimieiro

que marcaram presentes com um stand,

onde divulgam aquilo que fazem.

Clubes desportivos, estabelecimentos de

ensino, comissões de festas, ranchos fol-

clóricos, escuteiros, guias, IPSS e outras

colectividades mostraram-se, assim, na

tenda montada junto às piscinas e por on-

de passaram milhares de pessoas ao longo

dos dias e noites desta grande festa.

“As pessoas estão muito entusiasmadas

com o regresso da Festa da Freguesia, que

não se realizava desde 2019 por causa da

pandemia”, lembrava Carlos Guimarães,

no arranque da Festa. De facto, a elevada

participação popular foi uma das marcas

deste grande evento que já deixou sauda-

des aos fregueses.

FESTA DA FREGUESIA’22
CELEIRÓS, AVELEDA E VIMIEIRO

Festa da Freguesia mostra 
vitalidade do associativismo

FESTA DA FREGUESIA’ 22 regressou em força, após dois anos de interregno, com a participação de 28 entidades de Celeirós,
Aveleda e Vimieiro que, durante três dias, divulgaram a sua actividade junto da comunidade.
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Certame decorreu e foi uma montra para as colectividades e associações da união de freguesias
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C
om o presidente da Junta de

Freguesia antevia, na abertu-

ra das festas, foi com muito

entusiasmo que a população

de Celeirós, Aveleda e Vi-

mieiro viveu a Festa da Freguesia’22.

“Esta e uma iniciativa muito boa para

animar as pessoas, mas também para unir

mais as freguesias desta União”, referiu

Carlos Araújo Vilaça, lembrando que “an-

tigamente havia muita rivalidade entre

colectividades e clubes, mas este conví-

vio ajudou a cimentar a união e a atenuar

as rivalidades”.

Morador em Aveleda, Carlos Vilaça fa-

lou ao ‘Correio do Minho’ no decorrer do

desfile que marcou a abertura da Festa da

Freguesia’22. “Vim ver a minha sobrinha

desfilar nos lobitos da Aveleda, mas tam-

bém para ver tudo o que se passa”, con-

tou, partilhando uma constatação: “Nota-

-se que há mais juventude a participar do

que nos outros anos. Antigamente quase

não se viam os jovens quando se faziam

estas coisas, mas este ano percebe-se que

estão cá muitos jovens e espero que assim

continue a ser a partir de agora”.

Também Teresa Gonçalves partilhou a

mesma opinião: “Pelo movimento nota-se

bem que há uma maior adesão do que nos

outros anos, talvez porque houve a para-

gem que nos foi imposta pela pandemia.

Mas o que mais salta à vista é que estão

muitos jovens envolvidos e é bonito de

ver”.

Teresa Gonçalves diz que “já na festa

que a Associação de Pais fez na escola se

notou uma elevada participação, o que

quer dizer que as pessoas estavam ansio-

sas por ter de volta estes momentos de

convívio”.

Para esta moradora em Celeirós, a Festa

da Freguesia’22 tem “um cartaz especta-

cular”, para além de envolver as colecti-

vidades da União de Freguesias. São da-

dos que contribuíram para o sucesso da

iniciativa, mas para Teresa Gonçalves a

grande explicação para o sucesso do

evento está “nesta Junta e na paróquia,

que trabalham muito bem”.

“Temos um presidente de Junta novo e

ele cativou muito os jovens. Vem cheio de

força e vontade de fazer coisas, além de

que é uma pessoa muito acessível, que fa-

la com toda a gente e que que conhece

bem as associações. Isso tudo contribui

para unir a população”, referiu, enquanto

via o filho mais novo desfilar com os Es-

cuteiros de Celeirós.

Manuela Faria, residente em Celeirós,

também considera que estava “a fazer fal-

ta este convívio e uma dinâmica que foi

interrompida pela Covid-19”. 

“Nota-se que as pessoas estão ansiosas

pelo entretenimento e esta festa é uma

oportunidade para que se voltem a diver-

tir e convivam entre si”, acrescentou.

Manuela é vice-presidente do Centro

Social da Paróquia de Celeirós e nessa

qualidade destaca também a importância

da festa para o tecido associativo que tem

aqui oportunidade não só para “mostrar a

sua actividade”, mas também para anga-

riar alguns fundos através das vendas nos

stands instalados na tenda gigante, junto

às piscinas.
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Evento reforça
a união da população

ALÉM do entusiasmo pelo regresso da Festa da Freguesia’22, os populares destacam que este é um evento que cimenta a união
entre as populações e colectividades de Celeirós, Aveleda e Vimieiro. Destacam ainda a elevada participação da juventude.
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Concerto de Victor Rodrigues foi um dos pontos altos do evento e juntou uma multidão
DR

Tenda onde decorreu o evento teve sempre muito movimento da população
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Caminhada decorreu ontem de manhã e mobilizou participantes de todas as idades

A
Festa da Freguesia’22 teve
também uma componente
solidária dinamizada pela
ARPIVE - Lar de Celeirós.
Tratou-se de uma caminha-

da, realizada ontem de manhã e que teve
excelente adesão por parte da população.

Os 550 kits vendidos com a inscrição na
caminhada esgotaram, sendo que houve
muitas pessoas a adquirir o kit, por 2,50
euros, apenas com o objectivo de ajudar a
instituição. “A adesão da população foi
muito boa”, constatou Manuel Vilaça, ao
‘Correio do Minho’. O presidente da Di-
recção referiu que esta foi a primeira ca-
minhada solidária promovida pelo Lar de
Celeirós, “uma ideia dada por alguns só-
cios” e que se revelou um sucesso.

Para concretizar a iniciativa, o Lar con-
tou com o apoio da Junta de Freguesia em
termos logísticos, mas também na elabo-

ração dos kits: “A Junta de Freguesia pa-
gou o estampado das t-shirts, que foram
oferecidas pela Escola de Condução de
Celeirós. Já a água para os participantes
foi oferecida pelo Intermarché”.

Manuel Vilaça explicou que a iniciativa
permitiu angariar algum dinheiro para o
Lar, embora o grande objectivo fosse di-
vulgar o trabalho da instituição que, nos
últimos três anos ganhou novo dinamis-
mo. “Felizmente, estão a inscrever-se ca-
da vez mais sócios, num sinal de que re-
conhecem o trabalho que esta equipa está
a fazer”, acrescentou.

Actualmente, a ARPIVE conta com 40
residentes em lar, 23 utentes com serviço
de apoio domiciliário e 22 em centro de
dia. Em lista de espera para o lar estão
cerca de 30 pessoas.

A instituição vai iniciar, no dia 18, obras
na cozinha, um investimento que era ur-

gente e que vai custar 64 mil euros. En-
quanto decorrerem as obras, vai ser usada
a cozinha da paróquia. Outro investimen-
to necessário é um elevador monta-car-
gas, um investimento de 15 mil euros,
existindo a promessa do Município de
Braga de ajudar a pagar esta despesa.

Entre os participantes na caminhada en-
contramos uma glória do atletismo nacio-
nal, Albertina Machado. “Eu não podia
faltar a este evento, até porque sou natural
de Celeirós”, contou a atleta, elogiando a
iniciativa por aliar a componente solidá-

ria à actividade física.
Morador em Celeirós, Manuel Barroso

também faz desporto com regularidade,
nomeadamente caminhadas e ciclismo.
“Hoje estou cá para ajudar o Lar, pois é
uma causa que devemos apoiar”, contou.

Também Manuel Pinha se associou à
iniciativa: “Eu já costuma fazer caminha-
das, mas sozinho. Esta, em concreto, es-
tou a participar pela causa que é. O meu
pai está no Lar, onde é muito bem tratado.
É um lar com todas as condições”.

Quem se estreou nas caminhadas foi
Joaquim Ribeiro. Com “71 anos e meio”,
este morador de Celeirós juntou-se à ini-
ciativa “por solidariedade”, confessando,
no início, que não sabia se iria aguentar
os 10 Km de percurso, mas lembrando
que “o importante é participar e ajudar es-
tas causas que precisam do nosso apoio”,
disse.
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Lar de Celeirós promoveu
caminhada solidária

NO ÂMBITO da Festa da Freguesia’22, a ARPIVE - Lar de Celeirós promoveu uma caminhada solidária ontem de manhã.
Iniciativa divulgou a actividade da instituição e permitiu angariar algumas verbas. Os 550 kits preparados esgotaram.

Carlos Guimarães também partici-
pou na caminhada, realçando que
acolheu de bom grado o desafio do
Lar para realizar esta caminhada. “É
uma iniciativa muito importante”.
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EM CIMA: Manuel Barroso e Joaquim
Ribeiro, com a atleta Albertina Machado

EM BAIXO: Veríssimo Silva (tesoureiro 
do Lar), Manuel Vilaça (presidente do Lar) 
e Manuel Pinha 
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Presidente da Câmara, Ricardo Rio,  visitou todos os stands do certame

O presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio,

visitou a Festa da Freguesia 
de Celeirós, Aveleda e Vimieiro.

Para Ricardo Rio, esta é 
“uma iniciativa importante 

para reforçar o espírito 
de comunidade e mostrar 
a vitalidade e dinamismo 

das associações e instituições
locais”. Realçou ainda que a

iniciativa, que reúne as
associações e instituições locais,
demonstra toda a sua “dinâmica

e vitalidade, num momento
importante para a população”. DR

Apesar da agenda preenchida, Ricardo Rio fez questão de visitar evento

“
Em meu nome e de todo o execu-
tivo, só posso dizer que estamos
de coração cheio. Todas as nos-
sas melhores expectativas foram
superadas. A adesão da popula-

ção foi fenomenal em todos os momen-
tos”. É este o balanço que Carlos Guima-
rães, presidente da Junta da União de
Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimiei-
ro, faz sobre este retomar da Festa da Fre-
guesia. O autarca referiu que também as
associações “estão encantadas” com a
forma como decorreu o evento, que teve
muita adesão da população. “Todos os
stands esgotaram o que tinham para ven-
der. Só temos de estar gratos a todas, às
associações e colectividade que participa-
ram e à população de Celeirós, Aveleda e

Vimieiro por ter participado em todos os
momentos desta grande festa”, acrescen-
tou. Carlos Guimarães considera que foi
uma boa ideia arrancar este evento com a
realização do desfile. “Foi um momento
diferente, que envolveu as associações e
colectividades e que permitiu não só di-
vulgar a Festa, mas que também cativou a
população”.

Esta iniciativa serviu ainda para reforçar
os laços que unem as três localidades, co-
mo reconheceu Carlos Guimarães. “A
mensagem que eu deixei é de que nós so-
mos uma freguesia, cada localidade com
a sua identidade própria, mas unidas num
mesmo espírito que é trabalhar em prol de
toda a população, com toda a população a
ser tratada de forma igualitária”.
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“Todas as expectativas
foram superadas”

PRESIDENTE da Junta não escondeu a emoção ao revelar que os membros do executivo autárquico estavam “de coração cheio”
com a “fenomenal adesão da população” à Festa da Freguesia’22, certame que também recebeu a visita de Ricardo Rio.

CELEIRÓS 
tlf. 253 672 330

MAZAGÃO - Aveleda 
tlf. 253 674 052

LOMAR
tlf. 253 193 709

BRAGA - Avenida da Liberdade
tlf. 253 213 524 tlm. 916 646 567
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Concerto de Jorge Amado, ontem à tarde, marcou o encerramento da iniciativa
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