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Editorial 

Caros concidadãos 

A Junta de Freguesia de Taveiro, Ameal e Arzila, faz de novo chegar a todos os 
nossos fregueses o seu Boletim Informativo, dando conta das principais actividades 
desenvolvidas ao longo do ano de 2018. Apesar das dificuldades normais que se 
fazem sentir no início de cada novo mandato, o Executivo da União de Freguesias 
não cruzou os braços e continuou, como tem sido seu apanágio, a desenvolver as 
suas atividades. Tivemos inicialmente problemas vários também com falta de 
trabalhadores, que fomos tentando ultrapassar mas que se viu, por exemplo, a sua 
necessidade nesta fase em que ao mesmo tempo tivemos a abertura de escolas, a 
destruição e sujidade total do Leslie e também o arranjo dos três cemitérios da 
União; um pequeno exemplo das dificuldades que por vezes temos de saber 
ultrapassar e que passam ao lado dos fregueses menos atentos. 
Mas de volta ao assunto das atividades que fomos desenvolvendo, estas foram bastante variadas, desde o apoio social, ao 
cultural, às comissões de festas, às coletividades, às escolas e a outros grupos da freguesia, tudo isto acoplado à continuação 
de investimentos de modo a valorizar e proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos os habitantes desta freguesia. 
Destacamos a nível sócio-cultural as nossas Jornadas Culturais, a grande V FAGIC e o apoio monetário às nossas 
Coletividades. O Passeio Sénior ao Fundão foi um grande momento de convívio entre os nossos séniores, tal como o Dia dos 
Avós. A nível das crianças e escolas, para além da sua manutenção, o apoio com as prendas de natal a todas as crianças e 
também o apoio aos prolongamentos, pagando esse serviço em todas as escolas da Freguesia. Em aspetos essencialmente 
de cariz social, destacamos o atendimento e acompanhamento feito pelas técnicas que connosco trabalham assim como a 
entrega de cabazes aos mais carenciados.  
No que a Investimento diz respeito, salientamos a substituição do telhado da junta, onde chovia por demais, a reposição de 
tapete na rua do Mártir e rua de Cima, muito recortadas e danificadas, o tapete 
betuminoso na rua da Barqueira, o arranjo urbano do centro de Taveiro que está 
em obra, estando já adjudicadas também a remodelação da rua de Condeixa em 
Arzila e todo o Piso da rua 25 Abril no Ameal. Encontram-se ainda em fase de 
aprovação de projeto e sendo obras de 2018, a construção de columbários nos 
cemitérios, o tapete da 2ª travessa da rua do outeiro, a remodelação da secretaria 
da Junta que tem as madeiras podres, etc.  
Salientamos ainda o acompanhamento que temos feito a outros processos que 
não sendo da nossa responsabilidade, são de muito interesse para a nossa 
população, como o são a GNR e a Saúde.  

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 2019! 

Com amizade, ao vosso dispor 
Jorge Mendes 
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Obras / Investimentos 
Caros amigos,  
Com a plena consciência que todos os assuntos continuaram a ser tratados, o 
facto de se ter realizado um ato eleitoral, implica alguma desaceleração na 
atividade normal de qualquer executivo, o que também nos aconteceu. 
Porém, e apesar de algumas situações adversas nomeadamente a falta de 
pessoal para trabalhar e não termos os projectos das obras por nós 
orçamentados, isto da responsabilidade técnica da Câmara Municipal de 
Coimbra que nos apoia na sua execução, não impediu de continuarmos a 
atividade em prol de toda a população. 
Assim, toda a estrutura e telhado da Sede da Junta em Taveiro são novas. 
Foi colocado um tapete novo em massa betuminosa desde o centro de Vila 
Pouca a Reveles (cerca de 3500 m2). 
Foi colocado tapete betuminoso na Rua da Barqueira (500 m2). 
Estão já a decorrer em Taveiro, as obras de requalificação do Largo João Ferreira Leite. 

Estando já concursada e adjudicada, está para se iniciar a requalificação total da 
Rua de Condeixa em Arzila. 
A Rua 25 de Abril no Ameal está para breve pois lançámos o concurso para a sua 
beneficiação, e os trabalhos já foram entregues a um empreiteiro. 
A tempestade Leslie provocou vários prejuízos a instalações que são património 
da União de Freguesias. Queremos informar que pela nossa parte, tudo fizemos 
para não sermos afetados por aquele fenómeno. 
Assim, todas as nossas escolas foram reparadas de modo a não parar o seu 
funcionamento e as habitações, propriedade da União, estão a ser reparadas e 
os inquilinos não tiveram de as abandonar. 
As infraestruturas desportivas e culturais estão a aguardar as comparticipações 
financeiras das entidades responsáveis, para a sua reposição completa. 

A limpeza de toda a área da freguesia faz-se com normalidade, embora reconhecendo alguns problemas pontuais.  
As nossas escolas têm merecido a nossa atenção e recebido todo o apoio solicitado, desde pequenas obras, lenha para 
aquecimento e até apoio monetário para as suas festas de Natal. 
Quanto a obras e procedimentos concursais, ainda estão para executar, 
referente a 2018: 

Remodelação do interior da sede de junta; 
Repavimentação do Beco Abel Fernandes Ribeiro 
Valetas na rua do Brasil em Arzila; 
Repavimentação da 2ª Travessa da rua do Outeiro; 
Ossários nos Cemitérios; 

O que ainda não aconteceu por não termos em nosso poder os competentes 
projetos, estes a efetuar pelos técnicos da Câmara Municipal de Coimbra.  

 

Adelino Vilão 



Freguesia Solidária 

Comissão Social de Freguesia 

 

A União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila, contempla diversas 
medidas diretas de auxílio às pessoas, concebidas especialmente 
através da Comissão Social de Freguesia. O Fundo de Emergência 
Social (FES) é um dos apoios importantes que é prestado aos 
agregados familiares. Este é um apoio de natureza excecional e 
temporário a atribuir a agregados familiares carenciados em situação 
de emergência habitacional grave e/ou situação de carência 
económica emergente. No ano de 2018, foram apoiadas duas dezenas 
de agregados familiares, através do FES em diferentes áreas, saúde, 
bens e serviços de primeira necessidade, apoio na habitação entre 
outros. 

Outra ação que se  insere na política social de apoio às famílias 
desenvolvida pela Comissão Social de Freguesia é a entrega de 
géneros alimentares, pelo que, à semelhança de anos anteriores, no 
Natal de 2018, iremos de igual modo, apoiar a população carenciada através da entrega de cabazes de natal, tendo como 
objetivo dar a estas famílias um natal mais digno e feliz. No Natal de 2017 foram entregues 50 cabazes de natal a agregados 
familiares da nossa União de Freguesias. 

Clara Almeida 

 

 

 

Passeio Sénior /Dia dos Avós 

 

A União de Freguesia de Taveiro, Ameal e Arzila, promoveu no dia 16 
de setembro, um passeio com a população sénior desta União de 
Freguesias a Castelejos, no Fundão.  
Esta atividade teve como público-alvo os fregueses com idade igual 
ou superior a 60 anos a residir na União de Freguesias. Esta atividade 
propociona a visita a locais de interesse turístico, cultural, a 
população sénior e fomenta espaços de convívio e interação entre 
idosos das várias localidades da União de Freguesias minimizando o 
isolamento social. No presente ano contámos com a participação de 
270 pessoas, das diferentes localidades da União de Freguesias. 

As comemorações do Dia Mundial dos Avós da União de Freguesias 
foi assinalada no passado dia 26 de julho, teve lugar no Parque de 
Merendas desta União, em parceria com o Centro Social e Paroquial 
de Taveiro. Reuniram-se todos os avós que se inscreveram na 
atividade, para um almoço partilhado/convívio, com animação de um grupo musical. 

O programa decorreu ao longo de toda a tarde e teve como principal objetivo prestar homenagem e apreço a todos os avós 
desta União de Freguesias, bem como juntar avós e netos neste dia comemorativo para confraternizar em conjunto e 
valorizar a importância dos avós na vida dos filhos e netos. 

 

 

 

 

Formação/Informação 

Cedência de Instalações 

Neste contexto, tem esta União de Freguesias sido ativa e 
proactiva no sentido de trazer à nossa freguesia oportunidades de 
formação nas várias áreas possíveis. Tem também feito com que 
nos sejam transmitidos em sessões informativas e de 
esclarecimento, a nós e à população em geral, conhecimentos em 
várias áreas pelas autoridades competentes, nomeadamente a 
GNR, os técnicos de saúde e até instituições como as centrais 
sindicais. No plano de formação pessoal, temos trazido à Freguesia 
várias oportunidades em áreas tão diversificadas como a 
Agricultura, o Inglês, a condução de máquinas ou até Novas 
Oportunidades no sentido de complementar as nossas formações 

académicas quer até ao 9º Ano, quer mesmo a finalização do 12ºAno. É neste sentido, que na procura do serviço publico e de 
proximidade, iremos continuar a fazer por ter ao dispor dos nossos concidadãos a oportunidade de novos conhecimentos. 

 

Espaço Cultural 

V FAGIC/Coletividades 

  

No contexto cultural da freguesia, a oferta é essencialmente prestado 
pelas coletividades, por vezes com o apoio e colaboração do executivo da 
União de Freguesias. Estas parcerias são também no aspeto logístico, mas 
essencialmente com a contribuição monetária desta Instituição. Para além 
destes apoios, há eventos da responsabilidade da Junta em que também 
as coletividades apoiam e se interligam como as Jornadas Culturais, o dia 
dos avós e a FAGIC. Do que atrás foi descrito, salientamos a FAGIC como o 
evento mais representativo da colaboração e trabalho profícuo de todas 
as coletividades e deste Executivo. Este evento, tem trazido à União de 
Freguesias um crescendo de visitantes que este ano se aproximou dos 
8.000 no total dos 4 dias. Bem sabemos e não escondemos o impacto 
direto que o evento tem nos cofres da Freguesia, mas também sabemos e 
nos regozijamos com a certeza de que estes valores se refletem nos 
proveitos das coletividades, seguramente em dobro, valores esses que 
ajudam a manter o trabalho e orçamento anual que as mesmas tem de assegurar para as suas iniciativas e disponibilidade de 
oferta cultural das mesmas. Deixar ainda um apontamento final sobre o grande prémio de ciclismo, prova que fazendo parte 
do calendário nacional trás às nossas terras gente de todo o país e é também uma forma de unir a freguesia, pois desta 
forma, vamos nós “visitar” as pessoas que por razões várias não nos podem visitar a nós enquanto FAGIC.  

 

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS DAS FREGUESIAS DE TAVEIRO, AMEAL E ARZILA 

  
 EXECUTIVO   SECRETARIA  
 TAVEIRO – QUARTA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00  TAVEIRO – SEGUNDA A SEXTA - 9H / 13H – 14H / 17H  
 AMEAL – QUINTA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00  AMEAL – QUINTA-FEIRA DAS - 14H00 ÀS 17H00   
 ARZILA – QUINTA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00  ARZILA – QUARTA-FEIRA DAS - 14H00 ÀS 17H00  
 VILA POUCA – TERÇA-FEIRA DAS 21H00 ÀS 22H00  VILA POUCA - TERÇA-FEIRA DAS - 14H00 ÀS 17H00  

           
 
 


