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Festas Quinhentistas

As Festas Quinhentistas de Esgueira ocupam já um lugar de 
destaque nas tradicionais festividades da freguesia. Promovi-
das pela Junta de Freguesia e com o apoio e parceria de 
diversas entidades e associações procuram reavivar a identi-
dade de Esgueira e das suas gentes, sensibilizando a popula-
ção em geral para a celebração de uma comunidade viva e 
dinâmica com um passado de séculos.
As festas decorreram no centro da freguesia com cortejos, 
animações de rua, atuações de vários Grupos e com a partici-
pação de muitas Associações que dinamizaram igualmente 
as “tasquinhas medievais” que tanto deliciaram quem teve a 
oportunidade de experimentar.
Para além dos trajes à época e as animações que agradaram 
quem, por esta altura, visitou Esgueira, este também foi o 
momento para solenemente a�rmar, no presente, os perga-
minhos passados e os projetos futuros para a freguesia.
Estas Festas Quinhentistas integraram, ainda, a Sessão Solene 
no dia 8 de junho com a presença de destacadas individuali-
dades, do Executivo da Junta e do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro que se associou a estas festividades.

Promover um ponto de encontro entre a população , as 
associações e os eleitos locais é, através desta iniciativa, 
mais uma forma de cimentar o espírito de comunidade 
para que os cidadãos se sintam partícipes de um 
presente comum, partilhando a alegria patente durante 
este evento.

Serviço de Apoio Social,
4ª e 5ª feira Gabinete Social da Junta de Freguesia

Banco do Tempo Esgueira-Aveiro 
Junta de Freguesia, 9h-17h



Esgueira é notícia

Horários da J. F. Esgueira: 
 9-17h de 2ª a 6ª feira.

Horários do Cemitério: 
8.30h – 18h de 2ª a sábado; Dom. 8.30h – 13h

No passado dia 1 de julho foi inaugurada a Via Ecológica 
Ciclável que liga a Ponte de S. João a Vilarinho, passando 
pelo Cais da Ribeira de Esgueira e por toda a frente-ria de 
Mataduços. Os passadiços são a atual atração da Freguesia 
de Esgueira.

O investimento nesta nova via de fruição paisagística sobre 
a Ria de Aveiro é uma aposta de valorização no aglomerado 
urbano de Mataduços bem como num espaço de encontro 
de pessoas, tendo como mote a fruição das mais belas 
paisagens da Freguesia.

A entrar em tempo de férias e terminadas as épocas 
desportivas a freguesia de Esgueira tem todos os motivos 
para dar os parabéns aos clubes e escolas de desporto. Só 
com muito esforço se alcançam grandes feitos e o despor-
to em Esgueira conseguiu muitos. Assim, damos os 
parabéns ao CPE pela excelente época desportiva que 
levou a equipa sénior masculina à Liga e a feminina 
consagrando-se campeã. 

Os nossos parabéns também ao ADT e à Casa do Povo 
pela excelente época e resultados alcançados, assim 
como à EGA pelas excelentes participações nos diversos 
torneios e campeonatos em que participaram. Esgueira 
foi uma freguesia vencedora no desporto na época 
2017/2018. Parabéns a todos!



Ginástica

Fisioterapia Ateliers artísticas Coro

Hidroginástica

Sendo a freguesia de Esgueira, das maiores do 
concelho de Aveiro, possui dentro de si um forte 
movimento associativo que dá vida, alegria e 
dinâmica à comunidade.
Desde o âmbito desportivo, cultural e artístico 
temos em Esgueira exemplos de grande altruísmo 
social em prol de uma comunidade mais viva e 
ativa.
Obrigado a todos os que fazem andar estes proje-
tos com paixão e determinação. 

O Banco de Tempo de Esgueira foi an�trião do 
encontro de Primavera do Banco de Tempo Nacional. 
Foi um momento belo de partilha, encontro e convívio 
dos membros participantes. 
Foram dois dias de muito empenho e dedicação que 
se traduziram em muita participação e amizade. Com 
o contributo de todos foi possível uma partilha 
riquíssima de saberes e experiências. 
O melhor que podes dar de Ti é o teu Tempo! 
Obrigada a todos.

Movimentos Associativos

Atividades Séniores

Banco de Tempo

Dia 26 de Julho celebrámos em Comunidade e na 
Academia Velhotes Ativos, o Dia dos Avós com muita 
animação e partilha. 
Foi um momento de encontro onde acima de tudo se 
celebrou o Amor incondicional daqueles que tudo 
dão pelos seus netos. 

Dia dos Avós

Academia Velhotes Ativos


