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Editorial

Amigos Concidadãos

Ao escrever estas linhas, espero que todos vós se encon-
trem bem e que estejam a ultrapassar esta fase delicada 
e difícil das nossas vidas com o bem estar possível e 
muita saúde.

A Covid-19 e a Pandemia em que se traduziu, tirou-nos 
algumas liberdades em prol da vida. Temos vivido tempos 
difíceis e semanas de grande e intenso confinamento. 
Neste longo período, em que se mantivemos resguardados 
nos nossos lares, a Junta de Freguesia, nomeadamente 
as suas funcionárias e a sua Comissão Social, à qual 
presido, mantiveram-se disponíveis nos vários tipos de 
atendimento dos nossos serviços, minimizando desta 
forma o impacto que a crise económica e de saúde pública 
pudesse vir a ter nas pessoas e agregados familiares da 
nossa Freguesia.

Nas páginas seguintes desta informação, vamos descrever 
algumas ações e ofertas de serviços à população no 
sentido de procurar manter a saúde e bem-estar das 
pessoas nas várias linhas de necessidades, numa crise 
desta natureza.

Durante estes tempos, foram várias as iniciativas sus-
pensas ou canceladas por toda a União de Freguesias, 
desde as Jornadas Culturais à nossa excelente FAGIC da 
responsabilidade direta deste executivo, Foram ainda 
suspensas as Festas e Procissões das nossas terras, os 

Festivais de Folclore que estavam agendados em Maio, 
o aniversário da FUT, entre outros. Também o Teatro 
Loucomotiva esteve com os seus projetos suspensos, 
estando já a trabalhar, com apresentações programadas 
dentro de todas as normas de segurança. Mas quanto 
a todos estes nossos eventos, tanto a Junta como as 
coletividades, prometem a todos que voltaremos com 
muito mais força e mais querer a estas atividades de 
todos e para todos.

Apesar de tudo, este está surpreendentemente a ser um 
tempo de esperança e de concretizações na União de 
Freguesias, desde o aproximar da concretização de obras 
que não são da nossa competência, mas que reivindic-
amos há muito tempo com muito querer e saber, para as 
nossas gentes. São exemplo disso o Cemitério do Ameal 
em fase de protocolo para concurso, o Centro de Saúde 
que finalmente o edifício passou para o património da 
Câmara, ou até algumas pavimentações de vulto, para não 
falar na Ponte do Paço, a qual fez parte de quase todas as 
minhas intervenções públicas na Assembleia Municipal.

Por fim, deixo uma palavra de esperança e ânimo para o 
futuro, depois de algumas das semanas mais angustiantes 
e de incerteza que todos vivemos, face ao Coronavírus.

Juntos, continuamos a construir mais e melhor pela 
Freguesia de Taveiro, Ameal e Arzila.
Contamos consigo...Continue a contar connosco!

Um abraço amigo
Jorge Mendes

Reivindicações, Obras e Investimentos

Apesar da Pandemia, este tem sido e continuará a ser um 
ano de muito trabalho na União de Freguesias de Taveiro, 
Ameal e Arzila. Continuamos com aquela vontade e entu-
siasmo que nos trouxe até aqui, reivindicando as grandes 
obras e projetos que precisamos e que não são da nossa 
competência direta, executando as que nos competem, 
seja por investimento próprio ou por protocolos.

Continuamos a apoiar também monetariamente in-
stituições e coletividades da União de Freguesias que 
apesar desta paragem forçada nas suas manifestações 
culturais ou desportivas, mantém despesas correntes e 
outros compromissos.

Quanto a grandes projetos que temos vindo a reivindicar 
junto das entidades competentes, salientamos como 
concluídas as obras e melhoramentos no posto da GNR, 
por investimento do Município; a nova Ponte do Paço 
em fase de construção; a adaptação da casa da criança 
para substituir o Posto Médico, depois de em março a 
Câmara ter tomado posse do imóvel ao abrigo do Dec. 
Lei 106/2018; não esquecendo o superlotado cemitério 
do Ameal que reivindicamos há anos e cujo terreno foi 
adquirido há uma década para o efeito e que finalmente 
está pronto a concursar. Bem sabemos que são obras 
essencialmente da responsabilidade Municipal, mas 
que nos compete reivindicar com muita força, vontade 
e persistência, em defesa de toda a nossa população.

No que diz respeito a obras de manutenção e requalifi-
cação e pelos quais nós temos responsabilidade própria 
e direta, tem sido feito o programado e aquelas que os 
técnicos nos vão disponibilizando os projetos. Foram 
pavimentadas a rua da padaria no Ameal, o primeiro 
beco da rua Julio Araujo Vieira em Taveiro, 500 metros 
da ligação Ameal/Qta das Cunhas, ligações ao Redelo e 
Fontinha em Arzila, etc. 

Foi feita a cimentação e manutenção de valetas em 
várias ruas da União de Freguesias, está em execução a 
requalificação de passeios no Ameal e Arzila e em fase 
final de projeto a requalificação do passei na rua do 
Mártir em Vila Pouca. À semelhança do que foi feito no 
cemitério de Taveiro, estão também em concurso na 
fase de adjudicação, os ossários no cemitério do Ameal 
e no cemitério de Arzila.

Neste período de tempo, mantivemos os espaços pú-
blicos limpos, nomeadamente ruas, jardins, passeios e 
cemitérios,
dando ainda ajuda a outras instituições como a EB 2-3 
ou a Igreja nessa mesma manutenção e limpeza.

De salientar que finalmente, por cedência do espaço por 
parte do proprietário, estamos a alargar a Rua Vladímiro 
dos Santos no local do estrangulamento que põe em 
perigo a circulação na referida via e que foi deixado à 
época por falta de entendimento com os proprietários.

Por fim, dizer que infelizmente este ano não iremos 
realizar a nossa Feira de Artesanato Gastronomia In-
dustria e Comércio, ex-libris da nossa Freguesia e suas 
Coletividades, mas fica a promessa de uma grande 
FAGIC em 2021, como uma grande festa e feira livre 
para todos, no sentido de recuperarmos a nossa alegria 
e bem-estar coletivo.

O Executivo da União de Freguesias
Jorge Mendes / Adelino Vilão / Clara Almeida
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Os últimos meses têm sido de confinamento, de nos 
mantermos nas nossas casas e sobretudo, de cautelas 
redobradas em cada saída. 

O Coronavírus obrigou-nos a parar e a pensar, cortou-nos 
as voltas, mas não nos cortou a vontade de viver e muito 
menos a vida, que tem de continuar com mais força e 
querer em cada um de nós. Assim o quisemos e fizemos 
desde os Carregais à Quinta das Cunhas, passando por 
Taveiro, Arzila, Reveles, Ameal e Vila Pouca, onde todos 
procuraram e fizeram com que a sua vida continuasse com 
muita vontade e alegria de viver, independentemente do 
quão difícil estes tempos se tenham tornado para todos!
A nossa União de Freguesias e o seu executivo, na procura 
de ajudar a ultrapassar esta Pandemia, dinamizou nos 

últimos meses inúmeras iniciativas, projetos e linhas de 
apoio, em colaboração com alguns parceiros e com a 
população em geral: desde apelos públicos ao confina-
mento, à distribuição de EPI, inclusivamente ao Centro 
de Saúde, à compra de 3000 máscaras cirúrgicas que 
distribuímos, ao apoio a trabalhos escolares e a idosos.

Conheça agora algumas iniciativas que ainda pode con-
tinuar a usufruir na medida certa, para sua segurança e 
bem-estar.

De salientar que sobre o Covid-19, não tivemos nenhum 
apoio de qualquer instituição, nem técnico, nem mone-
tário, nem em materiais. Tudo foi feito e adquirido por 
nós, pela nossa Freguesia.

Nestes tempos de angústia, em que o sentimento de in-
certeza pairou um pouco por todos nós, sem sabermos o 
que podíamos e devíamos fazer, se podíamos ou não sair 
para trabalhar ou, até, para ir comprar bens essenciais.

Temos a certeza que de uma ou outra forma este senti-
mento nos invadiu a todos e é nestes momentos difíceis 
da vida que se tem a perceção de quem está disposto 
a lutar pela comunidade e por todos nós, não com fait 
divers e palpites de conjuntura, mas com vontade, ações 
e trabalho em prol dos outros, essencialmente dos mais 
desfavorecidos.

Orgulhamo-nos da forma séria e responsável como a nossa 
comunidade cumpriu com as diretivas das autoridades em 
geral, tendo também cumprido o recolhimento na altura 
certa, assegurando desta forma que a vida se manteve 

alterada o mínimo possível, e sem grandes problemas 
de saúde na nossa população.

A todos os que ajudaram e trabalharam com empenho 
e dedicação para que assim fosse e pela certeza nos va-
lores que mostraram ter na altura certa, o nosso muito 
obrigado, não esquecendo os funcionários da junta que 
se mantiveram nos seus postos, mesmo com algumas 
condicionantes naturais devido á conjuntura.

Muita coragem, ânimo e confiança. Juntos vamos ultra-
passar esta fase difícil!

O Presidente da Junta
Jorge Mendes

Nesta altura da pandemia, as pessoas não tinham 
acesso a máscaras nem a outros equipamentos de 
proteção, nem o próprio Centro de Saúde, para o 
qual também adquirimos alguns materiais e até ter-
mómetros.

Adquirimos cerca de 3000 máscaras, luvas e viseiras 
que distribuímos pelos comerciantes que estavam de 
portas abertas na altura.

Desinfeção de Ruas e Lugares com hipoclorito de sódio. 
Adotamos mais esta medida, necessária e recomenda-
da à época, com indicação do produto pelas entidades 
responsáveis e agradecemos desde já a todos os que 
nos ajudaram nesta iniciativa.
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Aprovámos linhas de apoio, no sentido de ajudar as 
famílias que nesta fase tenham mais dificuldades,
podendo ajudar em rendas, água, bens alimentares 
ou outros. Contacte a Junta.

Porque a pandemia não acabou e para que possamos 
continuar protegidos e a proteger o próximo, adquiri-
mos máscaras sociais, que estão a ser distribuídas aos 
cidadãos, solicite a sua.


