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suas capacidades e competências, mas que rapidamente se vieram a dissipar pelo reconhecimento da sua seriedade e
trabalho assente na sua capacidade e excelente relacionamento interpessoal.

Foi preciso marcar a diferença logo nas primeiras semanas. Acabar com vícios e mordomias instaladas, acabar com
despesas e gastos inúteis, redução de despesas supérfluas, controlo de todos os setores de atividade da instituição, em
suma, mostrar imediatamente que os novos eleitos traziam altos padrões de exigência no exercício dos cargos.

Chegou-se a acordo com trabalhadores para um melhor funcionamento, passaram-se às 35 horas. Está-se também a
recuperar capacidade de administração direta, com o investimento na aquisição e manutenção de máquinas, uma viatura e
outros equipamentos.

Quanto à dívida a fornecedores, que estrangulou o funcionamento da Freguesia nos primeiros tempos do mandato, ela era
no final de 2013 superior a 80 mil euros, somando ainda os juros, injunções e despesas de tribunal. Felizmente tudo se
pagou e resolveu e neste momento conseguimos passar para um saldo positivo e alguma saúde financeira.

Não o fizemos aumentando taxas, nem deixando a Freguesia sem ser limpa e tratada. Aliás, está até mais e sempre limpa,
dizem-no quase todos os habitantes e até os técnicos da CMC. Fizemo-lo sim, acabando com despesas supérfluas, por
exemplo milhares de euros em restaurantes. Algumas Freguesias terminaram o mandato anterior com muita dívida e pouca
obra, nós vamos terminar este mandato com nenhuma dívida e muita obra, como se pode ver por este Boletim!

Ampliámos os apoios e trabalhámos em parcerias com todas as Coletividades e Instituições tratando todas com o mesmo
empenho e com justiça. Neste contexto, resgatámos estas instituições e até a cultura do esquecimento da autarquia, tendo
como exemplo maior a organização conjunta da FAGIC.

Interviemos fortemente na área social, com a entreajuda e apoio dos vários elementos da Comissão Social que, localizaram,
identificaram e solucionaram muitos problemas existentes na nossa União de Freguesias, para isso contribuindo também o
Fundo de Emergência que por nós é gerido embora a cargo do Centro Paroquial. Queria neste contexto salientar o trabalho
das técnicas que desta comissão fazem parte, pois sem elas este trabalho não seria possível.

A Freguesia retomou hoje a sua credibilidade perante as pessoas e as instituições públicas e privadas e o peso da sua
intervenção política sobretudo em processos de exigência perante a administração central, como a GNR ou o Centro de
Saúde que conseguimos a sua continuidade no nosso território.

Trabalhámos com confiança também no futuro, conscientes dos enormes problemas que continuaremos a ter pela frente,
mas tendo provado que é com Trabalho, Competência e Honestidade de eleitos como nós que as autarquias estão ao serviço
da população.

Editorial

RECUPERAÇÃO DE UMA GESTÃO AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO

Recuperar o trabalho de uma autarquia arrancada a 12 anos de uma gestão ruinosa, não é tarefa
fácil. Mais ainda quando passamos a gerir uma agregação de três Freguesias e em que uma delas
era marcada pela confusão, pela anarquia de lideranças bicéfalas e por elevadíssimas dívidas a
fornecedores, esvaziada de valores e sem projetos para o futuro.

A dificuldade era ainda maior, porque por um lado a nossa vitória gerou enormes expetativas de
resolução imediata de muitos problemas; mas, por outro lado, porque estávamos em pleno
período de afastamento e dúvida quanto aos eleitos, essencialmente por desconhecimento das

Um bem-haja a todos
Jorge Mendes

AS FREGUESIAS DE TATAT VAVA EIRO AMEAL
Procurámos, dentro da nossa área de atuação e no que à Lei diz respeito, exercer o dever de fiscalização dos atos do poder
executivo e supervisionámos democraticamente as atividades da Junta de Freguesia. Apesar de a maior parte das decisões
do executivo serem políticas sem que a Assembleia de Freguesia possa interferir, as propostas apresentadas pelo
executivo, bem como todos os orçamentos e relatório de receita e despesa ou os planos plurianuais foram, depois de
discutidos e sugeridas algumas alterações – quase sempre aceites pela junta -, aprovados por unanimidade.

Conseguimos também assim, no meu entender, transmitir as nossas ideias ao executivo e, como não podia deixar de ser
num regime democrático, facilitar o seu trabalho.

Numa análise mais profunda, isto também é um indicador de que as ideias dos elementos que constituíram a Assembleia
de Freguesia e as do Executivo não foram assim tão díspares.

No que diz respeito ao trabalho do executivo, penso que teve um balanço bastante positivo. Foram feitas obras que eram
necessárias, o que já não se via há algum tempo, pagas algumas dívidas existentes, atividades sociais e recreativas nos
vários locais da União, dentro de uma estratégia para aproximar a pessoas e coletividades das ex-freguesias,
proporcionando uma maior e verdadeira união entre todos.

Exemplo disso é o sucesso que foi a FAGIC, organizada pela Junta de Freguesia com o apoio das coletividades.

Quanto a mim, foi uma experiência nova e gratificante, mas também uma honra e um enorme privilégio ter sido o Primeiro
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila.

Presidi nestes quatro anos, um grupo de trabalho fantástico, que se pautou por uma postura de seriedade, respeito mútuo
e que soube manter a amizade. Com diferentes fações políticas, intervieram e questionaram sempre que assim o
entenderam, tendo por base do seu trabalho as ideias democráticas, cujo objetivo final foi o interesse público, o interesse
da nossa população.

Conheci muitas pessoas, inteirei-me mais profundamente dos meandros da vida política, e tentei mediar o melhor que
podia e sabia, a discussão de ideias entre os membros da Assembleia de Freguesia e do Executivo da Junta de Freguesia.

Mais poderia ter sido feito, claro que sim! Quando o objetivo são as pessoas, as populações e a criação de melhores
condições de vida para todos, há sempre muito mais a fazer. Mas isto é um ciclo que não termina aqui.

Desejo sinceramente que quem nos vier substituir, continue a pensar e a colocar as suas ideias em prática se isso trouxer
vantagens para todos os que vivem e fazem parte da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila, independentemente
da sua proveniência e convicção política.

Obrigado pela oportunidade que me foi dada para servir o interesse público. Estou e estarei sempre ao dispor para
apresentar as minhas ideias e ajudar no que for necessário, se assim o entenderem.

Bem-haja a todos.

Vladimiro Santos Andrade
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia
União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila

Caros Concidadãos de Taveiro, Carregais, Ameal, Vila Pouca do Campo e Arzila

Passados que estão quatro anos e a chegar quase ao fim esta Legislatura, permitam-me que
Vos transmita algumas ideias e factos.

A Assembleia de Freguesia é um órgão deliberativo por natureza, sendo as suas funções um
pouco limitadas.
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Organização das Maias e
Jornadas Culturais

FAGIC
Grande Feira Anual

Séniores de toda a Freguesia
no Gerês

Entrega de Cabazes de 
Natal

Interligação com Empreendedores
Comércio e Industria

Inauguração do Mercado
Taveiro

Grande Prémio Ciclismo
da União de Freguesias

Atuação da FUT
Vila Pouca

Encontros de Magia
nas Escolas

Passeio Sénior
Sr.ª da Agonia

Participação no Torneio
Jorge Lemos

Apoio às Famílias
na Páscoa

Representámos a Autarquia 
em vários locais e eventos

Apoio à Formação 
Instalações da Junta

Apoio à Cultura
(Imagem da FAGIC)

Outras atividades
Reflexo do nosso bom relacionamento Institucional e pessoal

Bairro dos Veigas
Taveiro

Escadaria cemitério
Ameal

Tapete na Rua de Condeixa
Arzila

Rua do Zambujeiro
Vila Pouca

Rua da Azorra
Ameal

Rua de S. Pedro
Qta das Cunhas

Estrada do Redelo
Arzila

Tapete na “Rua do Rancho”
Taveiro

Apoio à construção do Parque 
Centro de Saúde

Muro do Ribeiro
Ameal 1ª fase

“Parque” Campo de Futebol
Arzila

Requalificação do Parque Infantil
Taveiro

Acesso à ETAR
Vila Pouca

Abertura e Manutenção 
de Estradas Florestais

Manutenção do Largo da Junta
Taveiro

Obras realizadas
Olhamos para a Freguesia como um todo 



Parque do Cemitério
Taveiro/Reveles

Passeio na Rua de Coimbra e Condeixa
Arzila

Rua da Vila Nova
Ameal

Construção de Valetas 
Reveles

Rua do Canto Grande
Taveiro

Limpeza e Manutenção
de todos os  Parques e Jardins

Beco do Pinheiro
Arzila

Beco do  “Mártir”
V. Pouca

Alargamento para Jazigos
Taveiro

Muro Suporte de Estrada
B. Unidos – Vila Pouca

Rua da Fonte
Arzila

Intervenção na Rua da Fontinha
Arzila

Cobertura na EB1
Taveiro

Vedação do J. Infantil
Ameal

Bairro Novo
Taveiro

Obras realizadas
Gerimos com rigor e saber…

Tapete em Santa Eufémia
Taveiro

Cont. da Rua do Pedregaço
Estrada do Monte - Ameal

Valetas Rua Fig.  da Foz e Aveiro
Arzila

Rua do Aleixo (em execução)
Vila Pouca

Apoio a Obras da Igreja 
Todas as da Freguesia

Rua do Outeiro e Travessas
Taveiro

Tapete na Quinta da Boavista
Vila Pouca

Passeios na Rua Vladimiro Santos
Taveiro

Rua Miguel Torga
Tapete - Ameal

AS IMAGENS FALAM POR SI
EM SÍNTESE:

Temos plena consciência de que muito há ainda para fazer.

Encontrámos muitas dificuldades em iniciar a nossa fase de obras, em virtude da extensão da nova freguesia, das
necessidades inventariadas e especialmente a parte financeira, que como todos sabem se encontrava em má situação
face às dívidas que nos foram transmitidas pelo executivo da Junta de Freguesia de Taveiro.

Existem críticas que dizem que pouco fizemos, mas na verdade se olharem no seu todo para o que está realizado e se
documenta neste boletim, para além de outras tantas pequenas intervenções, confirmarão e dirão o que nós
afirmamos, “FIZEMOS OBRA”.

Quanto às verbas recebidas, elas têm algum significado, foi preciso muita luta e competência para que as mesmas nos
fossem atribuídas.

Porém, ainda ficaram abaixo do que era expectável somando as verbas que cada Junta recebia individualmente em anos
anteriores.

Gerimos bem, de forma igual pelas localidades da União, com competência, trabalho e honestidade.

ESTAMOS ORGULHOSOS DO QUE FIZÉMOS.

Adelino Vilão / Paulo Costa

Obras realizadas
Confirmamos necessidades e fizemos a pensar nas pessoas



Obras realizadas
As imagens falam por si

Rua da Fonte
Taveiro/Reveles

Passeio Arzila
1.ª Fase

Passeio R. Principal
Ameal

Caminho Paralelo
Reveles

Construção de valetas
Carregais e outros

Instalação elétrica
Jardim V. Pouca

Construção do Mercado
Taveiro

Passeio da Rua de Condeixa
Arzila

Muro do Pedregaço
Ameal

Compra de palco novo
Taveiro

Colocação de Tapete
Rua Guilherme Tomé

Exigimos  repavimentação
junto ao Parque Mondego

Pintura dos três cemitérios
da Freguesia

Passeio Arzila
2.ª Fase

Vila Pouca
Cobertura da Capela Dinamização da

Comissão Social
Apoio a vários tipos de grupos

da Freguesia
Apoiámos as Iniciativas 

da EB 2,3 de Taveiro

Apoio à Formação 
Agrícola

Apoio de Emergência Social
Freguesia

Apoio às escolas em transporte e outras 
atividades como festas e prendas

Aquisição 
de Carrinha

Aquisição 
De Várias Máquinas

Implementação do Orçamento 
Participativo

As Comissões Sociais de Freguesia de duas das freguesias agora agregadas, quer da extinta Freguesia de Taveiro, quer da de Ameal
foram criadas em 2010. Para estas comissões, foram convidadas as forças vivas locais de cada uma delas.
Em 2013, com a agregação das freguesias em União de Freguesias, também as comissões de freguesia se fundiram numa
só, passando a designar-se por Comissão Social da União de Freguesias Taveiro, Ameal e Arzila. Com esta união alargou-se o leque de
Parceiros e áreas de intervenção social. Atualmente é constituída pelos seguintes Parceiros: União de Freguesias, Centro Social
Paroquial de Taveiro, Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Memorias e Gentes, Agrupamento Escolas Coimbra Oeste, Centro Saúde
São Martinho do Bispo, Segurança Social, Grupo Socio Caritativo de Taveiro, Grupo Socio Caritativo de Arzila, CMC (Rede Social),
ARDA, Centro Social Ameal Solidário, Centro Social Polivalente de Vila Pouca do Campo, , Associação Taveirocomvida, JDRA,
ANAJovem e a GNR.
Esta Comissão reúne periodicamente, os Elementos da Comissão Alargada reúnem três vezes ao ano e os Técnicos da Comissão
Restrita reúnem de dois em dois meses. A Comissão Social conta com Técnicas Sociais que fazem atendimentos, acompanhamento e
encaminhamento das situações sociais. Após o atendimento social, os agregados familiares são devidamente encaminhados, em
função das suas necessidades.

Esta Comissão tem ao seu dispor desde 2015 o Fundo de Emergência Social, através do qual
tem sido possível apoiar agregados familiares com carência económica, nomeadamente em
serviços de primeira necessidade, bens alimentares, ajudas técnicas, apoio em medicação,
pequenas obras por deficiência e rendas de casa. Com base neste projecto, nos últimos tês
anos foram feitos cerca de 40 Apoios de Emergência.
A Comissão Social tem atribuído também a famílias carenciadas Cabazes de Páscoa e Natal,
constituídos por alimentos vários de primeira necessidade, tendo nestas incitativas sido
apoiada pela Junta de Freguesia, Estabelecimentos locais, pela Cruz Vermelha e pelos cidadãos
em geral que para eles contribuem. Quer pelo Natal, quer pela Páscoa, têm sido distribuídos
Cabazes a cerca de 50 Famílias.

Comissão Social de Freguesia

COMISSÃO SOCIAL DA UNIÃO DE FREGUESIAS TAVEIRO, AMEAL E ARZILA

Outras atividades
Preocupamo-nos e ajudamos pessoas em toda a União de Freguesias


