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Editorial

VOTOS SINCEROS DE BOAS FESTAS E UM SANTO NATAL

Apesar dos números que diariamente nos entram casa 
dentro, e que nos preocupam a todos, desde os números 
de infetados pela pandemia ao dos óbitos provocados 
pelo maldito vírus, mas também, os do desemprego e 
das contas que são ainda mais difíceis de pagar neste 
contexto, vejo com muita satisfação a união e compro-
misso na nossa população local, quer na forma como vai 
cumprindo as regras da DGS, quer nas várias formas de 
entreajuda que se tem registado na nossa comunidade. 

É de salientar a importância que tem tido, nestes mo-
mentos difíceis, o apoio da Junta de Freguesia, que 
nunca deixou de estar presente e nunca fechou portas 
à população, permitindo informar e apoiar as pessoas, 
nomeadamente pessoas e instituições que se encontraram 

na primeira linha de ajuda do combate a esta Pandemia. 
A sua missão, e a do seu Presidente, consiste em estar 
próxima da comunidade em geral, principalmente da 
população mais necessitada e, seja para que assunto for, 
a sua sensibilidade é transversal. Ainda neste contexto 
e neste ano difícil quero referir e enaltecer a intensa 
atividade dos nossos assistentes operacionais, nomeada-
mente das nossas assistentes técnicas na disponibilidade 
e no apoio às nossas instituições, e à nossa população.

É incrível como um pequeno vírus nos deixa tanto 
tempo amputados de coisas tão importantes como a 
cultura, o lazer, o bem-estar. Este foi um ano em que 
infelizmente neste sentido, muito deixamos de fazer, 
Festivais de Folclore, Concertos, Jornadas Culturais, a 
nossa emblemática FAGIC, etc, e que tanto ajudava às 
despesas das coletividades, as quais tentamos compensar 
e ajudar, com reforço na atribuição de verbas, no sentido 
de minimizar as suas dificuldades atuais.

Têm sido meses desafiantes, mas a força e o trabalho 
das nossas gentes e das instituições tem ajudado a 
ultrapassar muitos dos obstáculos. O trabalho da junta 
intensificou-se no dia-dia, no apoio e resposta à solic-
itação das pessoas, às limpezas e manutenções de ruas, 
escolas e outros.

As obras continuam a acontecer por toda a freguesia, 
umas de protocolo com a Câmara (com um ano de atra-
so), muitas outras por iniciativa, projeto e pagamento 
exclusivamente pela Junta, como pode ver noutra pági-
na deste boletim. Também nas reivindicações a outras 
instituições, temos conseguido levar a água ao moinho 
e temos como exemplo o cemitério do Ameal, que já foi 
por nós adjudicado à empresa construtora, a iluminação 
entre Ameal e Vila Pouca já está com autorização na EDP, 
também a Pavimentação da Rua Júlio Araújo Vieira em 
Taveiro e a rua dos Combatentes em Vila Pouca fazem 
parte de um concurso público já aberto pelo Município.

Juntos, continuamos a construir mais e melhor pelas 
nossas Freguesias e suas populações. Contamos consi-
go... Continue a contar connosco!

Um abraço amigo
Jorge Mendes

Obras, Investimentos e Reivindicações

Pese embora a pandemia que assola o mundo inteiro e 
nos continua a dar imensas preocupações e trabalho, 
o Executivo da União de Freguesia continua com a 
orientação que sempre nos norteou. Temos dado re-
sposta eficaz às solicitações e necessidades que nos 
vão surgindo. As nossas escolas, no seu todo, as cole-
tividades, a população em geral, têm visto resolvidos 
os seus problemas, dentro das nossas possibilidades, 
com todos os meios ao nosso alcance, incluindo o apoio 
financeiro prestado aos agregados familiares carencia-
dos e as coletividades.

No que se refere as obras, como se pode verificar não 
paramos, tendo-se pavimentado a rua Vladimiro dos San-
tos, em Taveiro, pintou-se na totalidade os três cemitérios 
da União de Freguesia, reparou-se completamente os 
parques infantis, dotando-os de segurança de acordo 
com a legislação em vigor; efetuou-se a cimentação de 
centenas de metros de valetas; substitui-se as janelas e 
portas da Escola Básica do Ameal para alumínio (sendo 
que esta obra deveria ser da inteira responsabilidade 
da Câmara Municipal de Coimbra). Foram também con-
struídos os ossários, nos cemitérios do Ameal e de Arzila; 
foi adquirido um contentor WC móvel para o parque de 
merendas em Taveiro, sendo o mesmo retirado na época 
de inverno, guardado nas instalações do armazém da 
Junta de Freguesia e realocado no verão.

Atualmente, encontram-se ainda, adjudicadas as seguintes 
obras, para serem realizadas logo que exista disponi-
bilidade da parte dos empreiteiros, seguramente nos 
próximos 30 dias: Rua da Fontinha (Arzila), Rua da Figueira 
da Foz (Arzila), Rua do Outeiro (Ameal), Rua do Pinheiro 
(Vila Pouca), a Quinta de Reveles e a construção dos pas-
seios em Vila Pouca, encontrando-se ainda, adjudicado 
a obra de alargamento do cemitério do Ameal. No que 
diz respeito as funções da Junta de Freguesia, há ainda a 
referir a nossa preocupação em manter sempre limpas 
as ruas, jardins, cemitérios e outros espaços públicos, 
mesmo com parcos recursos humanos.

Por executar, encontram-se ainda as obras do protoco-
lo com a Câmara Municipal de Coimbra referentes ao 
ano de 2020, para as quais ainda não há projeto, até a 
presente data.

É importante referir que nos congratulamos com a inau-
guração da nova ponte do Passo, obra da responsabili-
dade da Câmara Municipal de Coimbra em conjunto com 
a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, entidades 
que saudamos, Sem esquecer os anos de reivindicação 
e pressão por parte da União de Freguesias para que a 
obra se realizasse. Esperamos agora que o Centro de 
Saúde seja uma breve realidade, que possa dar uma 
resposta de proximidade a população.

O Executivo da União de Freguesias
Adelino Vilão / Clara Almeida
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Este momento de pandemia que vivemos desencadeou 
sentimentos de união e de solidariedade que muito 
ajudaram a ultrapassar momentos de amargura, tristeza 
e preocupação. Foram dias difíceis, difíceis de esquecer as 
dificuldades económicas, a ausência da família, o receio 
da doença, o cansaço físico e psicológico. As relações 
familiares e de proximidade ganharam particular relevo, 
assim como as associações locais. Também as juntas de 
freguesia, através das comissões sociais, e em particular a 
comissão social da União de freguesias de Taveiro, Ameal 
e Arzila, mobilizaram esforços financeiros e humanos, no 
apoio a cerca de 50 agregados familiares que se viram 
privados dos seus rendimentos, para fazer face a desp-
esas inadiáveis, como medicação, água, luz, rendas de 
casa, ou mesmo ajuda alimentar.

Tempos difíceis e adversos: fecharam Centros de Dia, 
ATL´s, fecharam escolas e muitas famílias tiveram de se 
ajustar às circunstâncias do momento e cada vez mais 
a máscara, o álcool gel e a lavagem das mãos fizeram 
parte da rotina diária numa luta contra o Covi19. O dis-
tanciamento social é o mais difícil de cumprir quando 
somos um povo de cumprimentos com beijos e apertos 
de mãos… tudo é importante em prol de um bem comum, 
o bem-estar de Todos, essencialmente protegendo os 
grupos de risco, a saúde pública. E mesmo sem darmos 
conta, este ano passou e chegou Dezembro… 

Apesar de tudo o que nos é exigido é bom que cada um 
de nós reflicta no que este período nos trouxe de bom. 

Muitas vezes estivemos próximos dos nossos familiares, 
de amigos, mas não tínhamos tempo. Agora que temos 
mais tempo, não podemos, ou não devemos! É importante 
que se enfeitem as casas, que haja luz e que no coração 
de cada um de nós possamos acreditar que para o ano 
o Natal será diferente, mais intenso e mais brilhante! 
Tudo servirá para que a mensagem de Amor, de Afeto e 
de Família não se percam. Que se ofereçam mensagens 
aos pais, aos avós, mensagens de esperança para que 
sintam os abraços que tanta falta nos fazem.

É sem dúvida diferente este Natal, mas temos telefones, 
internet, temos comerciantes que fazem entregas… tudo 
é importante para que não esqueçamos os que amamos 
e não se sintam sós! Dependerá de cada um de nós faz-
er deste Natal “único” e cada um de nós possa fazer a 
diferença e em segurança quebrar distâncias… que seja 
um ponto de viragem, uma luz ao fundo do túnel no 
ano que se avizinha e que seja de união depois de tanto 
tempo “separados”! 

Todos os anos haverá Dezembro, mas este ano é sem 
dúvida diferente de todos os outros Dezembros… 
Feliz Natal!

Teresa Felizardo
Assistente Social da Associação Taveirocomvida membro 
executivo da Comissão Social da União de freguesias 
de Taveiro, Ameal e Arzila
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2020, foi um ano que ficará na história e na memória 
de todos nós pelos piores motivos, devido à situação de 
emergência de saúde pública provocada pela doença 
Covid-19, basta olhar os números de infetados e mor-
tos por todo o mundo. Por esta razão, o Decreto n.º 
14-A/2020, de 18 de março, determinou o 1º estado de 
emergência do ano em Portugal, situação que exigiu 
a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter 
urgente de restrição de direitos e liberdade, incidindo, 
designadamente, sobre a matéria da circulação na via 
pública, regulando a prossecução de tarefas e funções 
essenciais à sobrevivência, as deslocações por motivos 
de saúde, o funcionamento da sociedade em geral, bem 
como outras regras sobejamente conhecidas.

No âmbito do combate à Pandemia Covid-19, a União 
de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila e o seu exec-
utivo, adotou uma série de medidas com vista a ajudar 
as instituições e comunidade em geral a ultrapassar 
algumas dificuldades nesta fase tão complicada, no-
meadamente:

• Criação de um fundo de emergência de 10.000€ 
para reforço de material de limpeza, desinfeção 
e EPIS

• Criação de um fundo de emergência de 5.000€ 
para atribuir à Comissão Social se necessário.

• Limpeza e desinfeção de espaços públicos de 
maior utilização e ocupação pela população.

• Isenção de algumas Taxas.
• Compra e entrega de alguns Equipamentos e 

termómetros ao Centro de Saúde.

• Aquisição e entrega de Viseiras e Máscaras de 
proteção pelos comerciantes e restauração.

• Aquisição de 2.500 Máscaras Sociais para a pop-
ulação que as solicitar (aina há na Junta-oferta)

• Distribuição de 5.000 Máscaras Cirúrgicas feita 
nos comércios e Junta.

• Aquisição de 15.000 Máscaras a distribuir com 
este boletim, em packs de 10 por alojamento.

• Reorganização da Junta para que fosse possível 
manter os serviços à população.

• Criação de cartazes informativos e de sensibi-
lização.

• Tomadas medidas para utilização e visitas aos 
cemitérios com segurança.

• Disponibilidade e apoio para aceder a bens es-
senciais (Farmácia, Bens Alimentares, etc)

• 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, mediante apreciação técnica.

Continuamos a disponibilizar máscaras à população, ou 
qualquer outro apoio necessário, na Junta de Freguesia.

Muita coragem, ânimo e confiança. Protegendo-nos, 
juntos vamos ultrapassar esta fase difícil!

O Presidente da Junta
Jorge Mendes


