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Foi um regresso em grande. De-
pois de dois anos de ausência 
devido às restrições da pande-
mia, as festas em honra de São 
Lourenço, na freguesia de Ce-
leirós, proporcionaram cinco 
dias recheados de animação mu-
sical, num programa onde se 
destacaram os tradicionais actos 
religiosos, com a Missa Solene 
e a Procissão como pontos altos 
das comemorações.  

“Começámos em Janeiro a 
pensar na programação, na altu-
ra ainda havia muito medo por 
causa da Covid-19 e a ideia foi 
retardando, depois a Páscoa já 
saiu, assim como os Passos de 
Celeirós, e com estas duas festas 
religiosas vimos que não ia re-
troceder e, a partir de Maio, co-
meçámos a preparar o programa 
e a recolher fundos. Demos a 
volta à freguesia e o povo foi 

muito generoso, deu para perce-
ber que estão com fome destas 
festinhas e de sair de casa. Fo-
mos vendo o montante dado pe-

los donativos e à medida que fo-
mos atingindo mais dinheiro 
conseguimos um programa mais 
ambicioso”, contou ao Correio 

do Minho Carlos Alberto, res-
ponsável pela Comissão de Fes-
tas, destacando a importância 
deste momento para a freguesia.  

“A Festa de São Lourenço foi 
durante muitos anos a primeira 
festa, é o padroeiro da freguesia, 
mas, quando se dá um passo 
maior do que a perna, porque já 
tivemos cá os Anjos e o Tony 
Carreira, há uns 20 anos, a festa  
afundou-se e acabou. Ficou 
muitos anos sem se realizar e, 
em 2010, retomámos, fizemos 
um triénio e depois nunca mais 
se festejou o São Lourenço. Vol-
támos agora em força e tem sido 
espectacular, foi muito partici-
pativa por parte da população”, 
sublinhou Carlos Alberto, elo-
giando o envolvimento do  Pa-
dre Pedro na organização.  

“Está há um ano na paróquia e 
foi uma bênção, pela sua juven-
tude é diferente e ajuda muito. É 
uma excelente pessoa, tem dado 
um apoio enorme”, enalteceu o 
responsável, apelando ainda ao  
envolvimento de mais gente da 
freguesia para ajudar na Comis-
são de Festas. 

Festas em honra de São Lourenço 
regressaram em grande 

CELEIRÓS voltou a receber as festividades em honra de São Lourenço, depois de dois anos de interregno fruto da pandemia. 
Foram cinco dias recheados de animação, numa programação que esteve a ser preparada desde Janeiro pela Comissão de Festas.

ROSA SANTOS 

Procissão em honra de São Lourenço foi um dos pontos altos do programa de festas em Celeirós
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De 6 a 10 de Agosto  
Programa recheado de animação 

De 6 a 10 de Agosto, a programação das Festas em honra de São Lourenço, 
em Celeirós, apresentaram um programa recheado de animação, desde sar-
dinhada, um bazar, actuação do grupo Amigos das Concertinas de Celeirós, 
grupo musical AM Show e Rancho ‘Semear Alegria’. Festividades encerra-
ram com a habitual sessão de fogo de artifício.
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As festas em honra de São Lou-
renço mobilizaram Celeirós, 
mas o presidente da União de 
Freguesias de Celeirós, Aveleda 
e Vimieiro, Carlos Guimarães, 
espera um envolvimento ainda 
maior no futuro, tendo em vista 
manter a tradição do Santo Pa-
droeiro da freguesia. 

“Temos uma Comissão de Fes-
tas muito empenhada, que este-
ve a trabalhar mesmo em pande-
mia e, em 2020, canalizou o 
dinheiro angariado para as obras 
de beneficiação da Igreja e para 
a iluminação LED.  Este ano, re-
gressa mais em força, tentando 
mobilizar toda a freguesia, mas 
está muita gente de férias, por 
ser início do mês de Agosto, não 
é a melhor altura para a realiza-
ção das festas”, lamentou o au-
tarca, lembrando que a festa re-
ligiosa “é uma forma de 
mobilização da própria fregue-
sia”.  

“Já houve anos em que se con-
seguiu fazer algo diferente e fo-
ram três anos fantásticos, em 
que até tivemos cá os Anjos e o 
Tony Carreira, já lá vão para aí 
20 anos. Foi uma Comissão de 
Festas que colocou o patamar 
mais elevado e depois, nos anos 
seguintes, a festa caiu um pou-

co. As pessoas tiveram medo de 
pegar na festa, porque não é fá-
cil arranjar pessoas para se uni-
rem em prol da festa, é preciso ir 
bater à porta da freguesia para 
angariar fundos e mobilizar as 
pessoas. E são pessoas já com 
alguma idade que não querem 
deixar morrer a celebração. Este 
ano, conseguiram mobilizar e 
tornar a festa melhor”, frisou 
Carlos Guimarães, deixando o 
apelo. 

“Gostaria que a mobilização 
da freguesia ainda fosse maior, 

estamos a falar de um dia de se-
mana e em período de férias, 
mas trata-se de festejar a festa 
no próprio dia, não faz sentido 
festejar antes ou depois. Se apa-
recer mais gente, quantos mais 
formos menos trabalho dá a ca-
da um”, referiu o presidente da 
União de Freguesias, destacan-
do a “dinâmica fantástica” dedi-
cada pelo Padre Pedro, que 
cumpre o primeiro ano na paró-
quia, e agradecendo “todas as 
ofertas e donativos para a Co-
missão de Festas fazer a festa”.

“Gostaria que a 
mobilização da freguesia 

ainda fosse maior” 
PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS elogia trabalho da Comissão de 
Festas e apela a uma maior mobilização de Celeirós para manter a tradição. 
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Carlos Alberto e Carlos Guimarães
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