
Da preocupação à realidade  
Com três anos de mandato percorridos, e convencidos que o que resta vai 
continuar com a tranquilidade ganha, vamos lembrar o que nos leva ao título 
deste capítulo. 

Assim, quando iniciámos funções apoderaram-se de nós algumas 
preocupações pelos motivos que a generalidade da população já conhece 
sobejamente. Compromissos assumidos por regularizar, a dimensão da nossa 
Freguesia, o desconhecimento de problemas existentes e ainda outros 
motivos, originaram este estado de espírito, isto é, preocupação. Porém, feita 
uma análise profunda, com a experiência adquirida e uma vontade indomável 
de caminhar em frente, metemos mãos à obra. Deste modo, começamos a 
calcorrear a Freguesia e sem receio de desmentido dizemos que desde os 
habitantes dos Carregais até à Lameira de Cima, passando por Albergaria, 
Quinta das Cunhas, Reveles, Vila Pouca, Ameal, Arzila e Taveiro todos nos conhecem pela nossa presença e também pela 
resolução de alguns problemas que os afetavam. 

Temos consciência que há muito a fazer.... Mas lá iremos. 

As contas com os nossos credores antigos e modernos estão regularizadas, e em dia. As nossas escolas são visitadas com 
muita frequência e regularidade e sempre que solicitado, não havendo de momento grandes problemas para resolver. O 
nosso relacionamento com todas as coletividades é forte, profícuo e de excelência.  

A população em geral tem tido uma ação fantástica, colocando problemas que na esmagadora maioria são resolvidos, sendo 
que os trabalhadores da Junta têm sido o nosso maior apoio na resolução desses problemas. Fizemos obra em todos os 
locais da União de Freguesias, desde passeios a veletas, pinturas, muros de suporte, drenagens de águas e tapetes em várias 
ruas e caminhos. Organizámos e está em andamento para o próximo ano a FAGIC 2017, onde este ano integramos com 
grande êxito um Grande Prémio de Ciclismo que foi um sucesso e que nos trouxe muita gente à União de Freguesias.  

Temos um relacionamento muito bom com “toda” a Câmara Municipal de Coimbra, assim como com todas as instituições 
que connosco trabalham. Não faltamos a reuniões e damos sempre a nossa opinião, assumimos com todo o empenho a 
Presidência da Comissão Social da Freguesia onde tentamos resolver os problemas dos mais carenciados. Temos um 
exemplar relacionamento com todos os responsáveis locais da Igreja Católica e de outros Credos e respetivas irmandades e 
confrarias. Organizámos mais uma vez o Passeio Sénior que foi um enorme êxito. Não é um trabalho vistoso, mas é de uma 
necessidade enorme. Na área florestal de toda a Freguesia melhorámos caminhos, abrimos novas vias e podemos afirmar 
que em caso de acidente os nossos Bombeiros estão em condições de ir a qualquer lado. Colaborámos com a construção do 
Parque de Estacionamento nas traseiras do nosso Centro de Saúde. 

Estão expostos os motivos da nossa tranquilidade. 

A todos um Bom Natal, e um Novo Ano repleto de êxitos. 

Adelino Vilão / Paulo Costa 
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Editorial 

Caros concidadãos 

Passados que estão três anos deste mandato, muitas foram já as 
decisões e posições tomadas, muito trabalho já foi feito, pelo que o 
executivo da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila segue os 
seus objectivos na prossecução da melhoria da qualidade de vida das 
populações que representa. Iremos, contudo, continuar com uma 
gestão realista e responsável sem descurar a inovação e a realização de 
actividades que visam o desenvolvimento económico da Freguesia. 

A III FAGIC – Feira de Artesanato Gastronomia Indústria e Comércio, 
apesar da tenra idade, foi já um exemplo de sucesso que projecta a 
nossa União de Freguesias a nível Local e Nacional. Na edição deste ano 
de 2016 quase duplicámos o número de participantes, quer na vertente 
expositor quer nos visitantes, sendo atualmente este certame uma 
montra da vivacidade das coletividades e dos vários atores económicos 
e sociais da Freguesia.  

Queria neste espaço destacar também o processo de Orçamento 
Participativo da União de Freguesias que está agora na fase de arranque 
com a sua divulgação, salientando que este é um importante 
instrumento de aproximação da comunidade aos processos de decisão 
sobre os assuntos da Freguesia. O Orçamento Participativo é um 
instrumento de democracia participativa que permite aos cidadãos 
decidirem sobre uma parte do orçamento executado pela Junta de 
Freguesia de Taveiro, Ameal e Arzila.  

Destaco também a realização de várias obras em curso, que são as 
previstas para este ano, mas que por atraso de projetos e assinaturas 
tardias de protocolos por parte de outras instituições. Para 2017, como é 
minha prática, não faço promessas em vão mas comprometo-me a 
trabalhar diariamente para atender a todos os problemas dos Fregueses 
e continuar a promover o desenvolvimento da nossa Freguesia no seu todo. 

Em nome do Executivo da Junta de Freguesia, e em meu nome pessoal, desejo a todos um Santo e Feliz Natal e um Bom 
Ano de 2017  

Um amigo sempre ao vosso dispor, 

Jorge Mendes 

 

Rua Professor Guilherme Tomé, 3045 – 503 Coimbra; Contribuinte: 510840434; Telefone: 239 983289 – 239 985582; Fax- 239 984926; Telem – 962568813 

                              



Coletividades/Instituições Solidárias 

A Era da Solidariedade 
 

Todos os dias se fala em solidariedade, em ser solidário, em ajudar os 
outros de forma desinteressada. Fala-se e faz-se, ou não? 

Será real? Ou cada vez mais nos servimos deste conceito muito 
importante para obter resultados? 

Quando nos batem à porta, nos telefonam, nos apelam na televisão 
para ajudarmos causas sociais, não nos lembramos muitas vezes se 
será verdade ou alguém nos quer enganar? Quantas vezes ao darmos 
o nosso contributo, pensamos: dou, é por uma boa causa, não sei se 
lá chega, mas fico com a minha consciência tranquila. 

E as associações com mais ou menos caracter solidário, não pensam 
primeiro em si e só depois nos outros? Quantas vezes se pensa nos 
“nossos associados” e não nos “necessitados”? Quantas vezes 
apenas pensamos no que conseguimos e não no que distribuímos? 

Estamos perto do Natal, época de solidariedade por excelência, pensemos em ter espirito solidário, não em solidariedade. 
Para mim, solidariedade é para os outros ser solidário é de mim para os outros. 

Não temos falta de solidariedade, temos é falta de espirito solidário.  

Votos de um feliz Natal, com uma prenda - conseguir arrancar um sorriso a quem tanto precisa, seja “ele” quem for. 

Fernando Pimentel 

 

 

Passeio Sénior  
 

Tendo sido identificada como lacuna do passado, em que as pessoas 
tinham alguma dificuldade em se deslocar e conhecer outras terras, 
outros costumes e outras gentes, as freguesias passaram a ter nos 
seus planos de ação alguns passeios e viagens para os séniores das 
suas freguesias. Na continuidade deste bom hábito, foi mais uma vez 
realizado o passeio sénior da União de Freguesias, desta vez à bela 
cidade de Viana do Castelo e às suas tradicionais festas da Senhora 
da Agonia, onde tivemos um acolhimento especial, pelo que 
registamos o empenho e trabalho prestado pela Sr.ª Vereadora da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, que esteve sempre ao nosso 
dispor e que como todos viram nos arranjou lugar para os sete 
autocarros, no centro da cidade, sem qualquer problema. 

Neste passeio foram cerca de trezentas pessoas que se inscreveram 
e participaram neste evento foi muito agradável, correu muito bem 
e foi mais um dia de convívio, partilha, de amizade e mais um passo importante no relacionamento das nossas populações e 
da freguesia como um todo, o que nos leva a encarar a viagem do próximo ano ainda com mais entusiasmo. 

 

 

 

União de Freguesias de Taveiro Ameal e Arzila  

Instituição de bem, reconhecida com crédito total e geral 
Dando continuidade ao nosso trabalho e tendo por base os princípios de que a Junta é pessoa de bem, honrando 
compromissos negados por outros, foi com muito esforço que este Executivo ao fim de três anos, conseguiu resolver 
problemas e injunções em tribunal, negociando com advogados e empresas, faseando dívidas. Estando neste momento 
numa fase final de resolução destes grandes problemas herdados. Na senda, desta forma de gerir com competência e 
seriedade, foram pagas dívidas neste período às seguintes entidades e empresas: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltam alguns pequenos acertos que estão a ser equacionados e tratados, que estarão resolvidos até final de 2016, o que nos 
fará finalmente respirar de alívio quanto a esta herança. 
 
 
 

Álvaro Mariano Cortez & Filho, Lda 

Agro Mondego, Lda 

Aires Catarino Costa 

A. M. Domingues, Lda 

A. J. Carvalho, Lda 

Carmo, S. A. 

Cavaleiro & Abreu, Lda 

Centroquimica, Lda 

Cooperativa Agrícola de Coimbra 

Coimfor, Lda 

Clickart Publicidade, Lda 

Diário de Coimbra 

Diário As Beiras 

Electro Gás de Taveiro, Lda 

Extintel, Lda 

Francisco Peixoto, Lda 

Isabel Cristina Casaleiro Malva 

Jaime Lopes Cardoso, Lda 

Jardim de Sabores, Lda 

Joaquim Fernando M. Oliveira, Lda 

José Manuel Monteiro Simões, Lda 

Jorge Manuel Sousa Rodrigues, Lda 

Lugrade, S. A. 

 

 

3 LM, Lda 

Macobispo, Lda 

Manuel Gomes Plácido 

Manuquimica, Lda 

Malvitorno, Lda 

NCH Portugal 

Nestlé Waters S. A. 

N. F. Pegado, Lda 

Pães & Bolos, Lda 

Pantone 4, Lda 

Prink, Lda 

Prio Energy 

Prioridade, S. A. 

Recauchutagem Taveirense, Lda 

Silvino Lima Couceiro, Lda 

Sistévora, Lda 

SMASC 

Soprem, Lda 

Sociedade de Rolamentos, S. A. 

Toldocoimbra, Lda 

Topgim, Lda 

Valdemar Lima Ferreira 

Zélia Maria Almeida Fonseca 

 

 

 

 


