
          
 
 

                                                 
 
 
 

 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TAVEIRO, AMEAL E ARZILA 

BOLETIM INFORMATIVO nº 1           junho de 2014 

 

 

 

Caros concidadãos, 

Meio ano passado sobre a nossa 
eleição para este grande desafio 
que é dirigir esta nova freguesia, 
resultante da agregação das 
Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila, torna-se necessário dar a 
conhecer a todos os cidadãos a real dimensão do novo território, 
quais as suas especificidades e as realidades e dificuldades 
encontradas. 
Neste sentido, foi decisão deste novo Executivo elaborar um 
Boletim da União de Freguesias que, de uma forma simples, clara e 
objetiva, pudesse informar todos os interessados das atividades que 
decorrem na freguesia, direta ou indiretamente, mas sempre em 
colaboração com todas as forças vivas do território que diariamente 
se esforçam para que o dia de amanhã possa ser uma realidade 
melhor. 
Sabemos as dificuldades, temos a noção de que vivemos tempos 
difíceis, pelo que a nossa atenção se deve concentrar em 
necessidades primárias e focarmo-nos no essencial da solidariedade 
e do altruísmo. Mas também temos que perceber que há muito mais 
para além das adversidades, que não se vencem as dificuldades com 
lamúrias, nem baixando a cabeça.  
Em suma, não há rosas sem espinhos, sei as dificuldades que me 
esperam nestes quatro anos,  mas não escondo nem tenho falsas 
humildades, para não reconhecer o orgulho que sinto, por ter sido 
eleito o primeiro Presidente da nossa União de Freguesias. 
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Situação da União de Freguesias e das Freguesias Extintas 
Quando o executivo desta União de Freguesias tomou posse no passado dia 
18/10/2013, já tinha conhecimento de algumas dificuldades que teria de enfrentar, 
além das normais no exercício das competências que lhe tinham sido atribuídas 
pelo resultado das eleições recentemente realizadas.  

Porém, dada a experiência dos seus elementos, a vontade de servir a sua 
honestidade e competência, avançaram para essa grande tarefa no sentido de 
tudo fazer para resolver os problemas que iam surgindo.  

Mas à medida que íamos avançando, vários e impensáveis problemas iam aparecendo. Como todos sabem, os problemas 
resolvem-se com saber, vontade e também com os meios indispensáveis às tarefas a executar.  

Como se vão apercebendo, os atributos acima indicados estão connosco, e tentamos cada dia desenvolvê-los ainda mais, 
mas os meios é que continuam muito escassos.  

Queremos dizer a todos que, logo de início e na transmissão de poderes, verificámos as contas enviadas ao Tribunal de 
Contas pelo executivo anterior da Junta de Taveiro e, paralelamente, foi-nos entregue uma listagem de faturas por pagar no 
valor aproximado de 74.000 euros. Posteriormente, a Câmara Municipal de Coimbra veio informar que nos estava a cativar 
uma verba de 20.000 euros, importância essa que tinha sido entregue ao executivo anterior em 2011, órgão este que nunca 
entregou a documentação probatório do valor gasto. Refira-se que esta verba se destinava a melhorias nas instalações 
ocupadas pela Cruz Vermelha.  

Também verificámos que o valor indicado em débito com as Águas de Coimbra não coincide com a verba indicada na relação 
de faturas atrás mencionadas, sendo superior a 3.000 euros.  

Ainda ao apurarmos o saldo que recebemos em 18/10/2013, verificámos uma diferença de cerca de 3.400 euros, também 
devido ao facto de haver cheques passados e em trânsito que não nos foram comunicados. Desta situação, demos 
conhecimento indireto ao Tribunal de Contas.  

Neste momento, em que ainda supomos que algo mais negativo se possa encontrar, estamos a receber com frequência 
notificações dos tribunais para pagar contas bastante atrasadas, e das quais destacamos a Carmo SA, A. Mariano Cortez, 
Prioridade, Soprem, … etc.  

Estas notificações trazem-nos também a grave surpresa que é a de juntar ao capital em dívida os juros de mora e as taxas 
judiciais, o que vai agravando ainda mais o nosso passivo, ou seja, o que nos pareciam 90 ou 100 mil euros de dívidas, 
pelo que vamos recebendo em relação a juros de mora, pode levar-nos a um passivo de mais 30 ou 40%. 
Só como exemplo, temos atualmente a decorrer uma injunção da empresa Carmo SA, em que estão já autorizados pelo 
tribunal a exercer uma penhora sobre as instalações e equipamentos da junta, em que a dívida que era de 8.500 
euros, devido aos juros e custos judiciais, já vai em 13.500 euros.  

Em abono da verdade, informamos que as ex-Juntas de Freguesia de Arzila e Ameal apresentaram as suas contas de uma 
forma real, ambas com saldos controlados e positivos. Não estamos perante uma catástrofe, mas sim com uma gigantesca 
tarefa a cumprir em prol de todos os habitantes desta vasta área que compõe a União das Freguesias.  

Vamos trabalhar e lutar para tentar resolver todos os problemas que forem surgindo, mas pedimos que nos ajudem 
compreendendo as nossas grandes dificuldades, onde por vezes (poucas) tivemos de dizer não.  

Um forte abraço para todos, com especial relevo para aqueles que nos tem mostrado a sua solidariedade.  
 

Adelino de Almeida Vilão / Paulo Jorge Leal Costa 
 

 

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS DA UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE TAVEIRO, AMEAL E ARZILA 

 

EXECUTIVO  
TAVEIRO – QUARTA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00 

AMEAL – QUINTA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00 
ARZILA – QUINTA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00 

VILA POUCA – TERÇA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00 
 

LOJA SOCIAL 
QUINTA-FEIRA E SÁBADO DAS 18H00 ÀS 20H0 

SECRETARIA 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

9H00 / 13H00 – 14H00 / 17H00 
 

CEMITÉRIOS 
SEXTA-FEIRA DAS 8H30 ÀS 17H30/19H00(inverno/verão)

SÁBADO DAS 8H30 ÀS 17H30/19H00(inverno/verão)
DOMINGOS E FERIADOS DAS 9H00 ÀS 12H30 

 

 



 

Assembleia de Freguesia 
 

Caros habitantes de Taveiro, Ameal e Arzila: 

Como é do vosso conhecimento, sou o Presidente da Assembleia da União de Freguesias de 
Taveiro, Ameal e Arzila. Exercer este cargo, tem sido uma experiência nova e gratificante, 
constituindo para mim uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. 

A Assembleia de Freguesia é um órgão deliberativo e é o órgão autárquico “democrático por 
excelência”. Na verdade, na Assembleia de Freguesia tem assento os representantes dos diversos 
partidos políticos que foram eleitos nas últimas eleições autárquicas. É um local de debate, de 
discussão e de confronto político, feito dentro dos parâmetros da boa educação e do respeito 
democrático. O papel do Presidente da Mesa da Assembleia, é precisamente o de dirigir os 
trabalhos da Assembleia, zelando pela manutenção da disciplina, e usando os poderes que a lei lhe confere, nomeadamente 
o Regimento da Assembleia. 

As dificuldades financeiras, económicas e humanas são, como todos sabem, enormes. Por isso, temos procurado dar todas as 
condições ao executivo, dentro dos limites democráticos, trabalhando em parceria, para que possam exercer da melhor 
forma as suas funções públicas, sempre em prol da nossa população. 

Como Presidente da Assembleia de Freguesia podem os fregueses de Taveiro, Ameal e Arzila, ter a absoluta certeza de que 
exercerei as funções com Lealdade, Isenção, Equilíbrio, Equidistância, Objetividade e Bom Senso, na condução dos trabalhos 
da Assembleia de Freguesia, e fá-lo-ei sempre ao serviço dos interesses dos nossos habitantes, nunca descurando os deveres 
de que os deputados da Assembleia de Freguesia estão incumbidos, entre eles o dever de fiscalização dos atos do poder 
executivo. 

É também minha intenção aproximar a Assembleia de Freguesia das pessoas, ter uma relação mais perto com todos e para 
isso, foi criado um email (maf.jtaa@gmail.com) através do qual todos os interessados podem pedir esclarecimentos, enviar 
sugestões, fazer críticas, … e, desde que seja feito de uma forma construtiva e para o bem da nossa população, serão todas 
respondidas dentro do que é possível. 

Para terminar, faço um apelo a todos para que compareçam nas Assembleias de Freguesia. As sessões são públicas, e existe 
um período denominado “período antes da ordem do dia”, destinado à intervenção do público, onde as pessoas podem 
apresentar problemas, sugestões e obter informações sobre a atividade da Junta de Freguesia. 

Saudações Autárquicas 
Vladimiro Santos Andrade 

 
 
Protocolos com a CMC e outras Obras  
 

Dentro do que vem sendo habitual, são celebrados protocolos de delegação de competências entre as freguesias e a CMC, 
protocolos esses que são estabelecidos em várias áreas. 

Na área das Obras, estes protocolos são anuais; no entanto, este ano seremos muito prejudicados pelo entendimento do Sr. 
Presidente da Câmara em cortar todas as verbas de anos anteriores para obras que não foram realizadas. De salientar que o 
executivo da anterior freguesia de Taveiro tinha um total de 33.942 Euros, para obras em 2013, perdidos na totalidade porque 
nenhuma obra proposta foi executada, o que se lamenta profundamente. 

Tentámos ainda recuperar algum desse valor, executando de imediato algumas obras como o tapete da rua da fonte, o que 
não conseguimos, pois essa obra terá de ser incluída no total de 2014, também esse reduzido em cerca de 19.000 Euros, 
verba essa atribuída ao protocolo de limpezas do 4º trimestre de 2013, que também não nos foi pago. 

Face ao exposto, não será fácil que as pessoas se sintam satisfeitas, mas tudo faremos para que de um ou outro modo 
possamos colmatar estas dificuldades, propondo entre outras as seguintes ações:  

Iniciar o melhoramento da venda ambulante em Taveiro (mercadinho), Parque Geriátrico em Ameal, troço de passeio em 
Arzila, alargamento dos cemitérios de Ameal e de Taveiro, melhoramentos no Jardim de Vila Pouca, Tapete da rua da Fonte 
em Reveles/Taveiro (em obra), acompanhamento das obras do parque infantil e jardim de Taveiro. 

Pela lei 75/2013, os restantes protocolos (Limpezas, escolas e funcionamento), terão de ser negociados e assinados para todo 
o mandato, estando em fase de aprovação pela Assembleia de Freguesia. 
 

 

 

 

Associativismo, Desporto e Cultura 
 

O movimento associativo é, em si mesmo, essencial para o 
desenvolvimento das freguesias. 

Na nossa União de Freguesias, o associativismo tem uma grande 
representatividade, como facilmente se depreende pela quantidade de 
clubes, associações, comissões, grupos e outras formas de união em 
torno do objetivo de servir alguém ou o bem comum. 

Procurámos logo no início deste mandato, reunir com associações e 
clubes, procurando estabelecer parcerias e entreajuda, no sentido de 
apoio contínuo e recíproco, assim como uma comunicação que permita 
um melhor serviço às populações. 

Estas parcerias já foram bem conseguidas nas Jornadas Culturais, 
esperando que continuem profícuas na organização da "Festa da União 
de Freguesias” em Setembro. 

Dentro das possibilidades, iremos apoiar as iniciativas que visem promover o bem-estar das pessoas e populações, pois 
entendemos que assim podemos ter uma freguesia mais desenvolvida. 

 
 
Comissão Social de Freguesia 
 

A Comissão Social da União de Freguesias, parceira do Concelho Local de Ação 
Social de Coimbra, é composta por todas as coletividades e instituições da União 
de Freguesias e por outras a ela ligadas e presidida pelo Presidente da Junta. 

Quando vivemos tempos difíceis, como aqueles que estamos a viver, é natural que 
a nossa atenção se volte para aquilo que é mais primário e imediato, e é também 
neste contexto que este tipo de comissões sociais assume uma importância mais 
relevante.   

Tendo por base todo o trabalho que já tinha sido conseguido nas comissões 
anteriores de Taveiro e Ameal, 
aliado ao apoio social e solidário que 
também já era feito em Arzila, 
temos conseguido dar resposta às 
necessidades mais prementes com 
que nos temos deparado nestes 
últimos meses. Não queria também 
deixar de dar ênfase ao sentido de 
entreajuda e trabalho coletivo desta 
comissão, já bem demonstrado 
nomeadamente na organização dos 
cabazes de bens alimentares e 
outros, distribuídos pelo Natal. 

De salientar ainda o esforço dos técnicos e respetivas instituições, que quase de 
uma forma pioneira, fazem atendimento semanal nas instalações da união de 
freguesias, em Taveiro, Vila Pouca, Ameal e Arzila. 
 

União das Freguesias de Taveiro, 
Ameal e Arzila 

Câmara Municipal de Coimbra 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Centro Social e Paroquial de Taveiro 
Instituto de Segurança Social 
Agrupamento de Escolas Coimbra 

Oeste 
Guarda Nacional Republicana 
Centro de Saúde São Martinho do 

Bispo 
Associação Nacional de Apoio a 

Jovens 
Memórias e Gentes Associação 

Humanitária 
Centro Social Polivalente de Vila 

Pouca 
Centro Social Ameal Solidário 
Grupo Sócio Caritativo de Arzila 
Associação Recreativa Desportiva 

Ameal 
Grupo Sócio Caritativo de Taveiro 
Associação Taveiro Comvida 
Juventude Desportiva Recreativa 

Arzila 

 ATENDIMENTO SOCIAL 
 

TAVEIRO – TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DAS 15H00 ÀS 17H00 
AMEAL – 3º QUARTA-FEIRA DO MÊS DAS 15H00 ÀS 17H00 
ARZILA - 4º QUARTA-FEIRA DO MÊS DAS 15H00 ÀS 17H00  

VILA POUCA - 1º QUARTA-FEIRA DO MÊS DAS 15H00 ÀS 17H00 

 
 


