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Palavras de abertura

O Executivo da Junta de Freguesia de Esgueira deseja a todos 
                                      os Esgueirenses um Feliz Natal e um próspero 2019

Esgueira Viva
Boletim Informativo

Dezembro 2018

Com a proximidade de mais um final de ano, coincidente com o primeiro ano deste segundo 
mandato do Executivo, é hora de fazermos um balanço do trabalho desenvolvido, em prol desta 
comunidade e do muito que queremos fazer. No decorrer deste ano de trabalho procuramos 
criar pontes entre todos os agentes da comunidade, possibilitando o envolvimento e o trabalho 
em parceria com as Associações, comunidade Escolar, Instituições e os Cidadãos em geral. 
Concretizamos e consolidamos algumas iniciativas e obras que perspetivámos para o nosso 
mandato, melhorando e dotando os nossos serviços com mais e melhores meios, de forma a 
satisfazerem as necessidades dos Esgueirenses, bem como a pro-atividade dos serviços da Junta 
de Freguesia. Destacamos, nesta 2ª edição do Boletim Informativo, algumas ações mais 
significativas da nossa atuação. Realçamos o reforço do apoio às Associações quer nível 
financeiro quer a nível logístico, continuando com a mesma disponibilidade para prosseguirmos 
juntos o caminho iniciado há cinco anos, incentivando e valorizando o que de melhor se faz em 
Esgueira no movimento associativo. 
O trabalho efetuado com os nossos Agrupamentos de Escolas, envolvendo a Comunidade 
Educativa e promovendo as atividades das nossas crianças e jovens da Freguesia, foi outra 
aposta ganha. Dando continuidade à política social desenvolvida pelo executivo, os serviços do 
nosso Gabinete de Apoio Social, nas diversas vertentes dos projetos existentes na Freguesia, 
contam agora com a presença de uma Técnica Social no terreno e da RLis, continuando o 
trabalho em rede que tem vindo a intensificar-se. 
Ao nível dos projetos em desenvolvimento e concretizados que aconteceram na Freguesia 
destacamos as obras de requalificação dos Cemitérios e no Centro Cultural de Esgueira que, há
muito, necessitavam de uma intervenção profunda. 

A requalificação da Fonte da Mina, no lugar das Agras do Norte no sentido de tornarmos aquele 
espaço, um ponto atrativo para o lazer e bem-estar. A implementação do saneamento no lugar 
das Agras do Norte que caminha a olhos vistos, para o seu términus. 
Numa política de proximidade com a comunidade, continuamos a participar em todas as 
atividades desenvolvidas pelos agentes culturais e sociais da Freguesia. 
A disponibilidade do executivo para atender todos os cidadãos, sem marcação prévia, é uma 
realidade. 
No âmbito cultural continuamos a valorizar a nossa Freguesia, promovendo os encontros e 
convívios entre os Esgueirenses, destacando a festa do Pôr do Sol no Cais da Ribeira de Esgueira, 
o passeio anual dos Idosos da freguesia, este ano visitando Fátima. 
Com o aproximar das Festividades Natalícias, convidamos todos a visitar o Mercadinho de Natal, 
com a chegada do Pai Natal, a realizar nos dias 7, 8 e 9 de Dezembro, no centro da Freguesia, 
onde pode adquirir aquela prenda de Natal original e provar as melhores iguarias Natalícias 
valorizando o comércio local e as nossas Associações.  Contamos também com todos para o 
nosso Concerto de Reis a realizar em Janeiro. Acompanhe toda a atividade da Junta de Freguesia 
de Esgueira na nossa página e no Facebook e consultando o Boletim Informativo. Disponha 
sempre de um espaço de comunicação pelo mail:  jfesgueira@gmail.com. 
Que este tempo de Natal seja tempo de paz e reconciliação e que o novo ano traga muitas 
alegrias e muita saúde. Conte connosco! Contamos com todos, para juntos continuarmos a fazer 
sempre mais e melhor por Esgueira. 



Antes Depois

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

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

Cemitério de Esgueira Cemitério de Taboeira

Fonte da MinaSaneamento
Agras do Norte

Muro de sustentação
de terras na rotunda da

 A25 Agras Norte
Alcatroamento

Durante o ano de 2018 a Junta de Freguesia de Esgueira efetuou diversos investimentos em 
obras, que o executivo considerou necessárias para a Freguesia. Tendo sido requalificado o 
cemitério de Esgueira desde a pavimentação ao empedramento de passeios, requalificação das 
casas de banho e do armazém de apoio ao serviço do cemitério, bem como a sua área verde e a 
capela mortuária, onde foi colocado um sistema de ar condicionado e um novo sistema de 
iluminação. O cemitério de Taboeira também foi alvo de intervenção nomeadamente a nível de 
pintura e limpezas diversas. O investimento nos dois cemitérios e respetivas capelas mortuárias, 
ronda os €60.000. 
Outra relevante intervenção foi a pintura e requalificação do Centro Cultural de Esgueira, 
edifício de importância relevante no contexto cultural e social da Freguesia. A requalificação da 
fonte e do jardim da Mina, no lugar das Agras do Norte, num investimento de €25.000, 
persistindo no propósito de criar novos espaços de lazer e contemplação da natureza na 
Freguesia de Esgueira. Foi mais um investimento deste Executivo em prol do bem estar físico da 
comunidade Esgueirense. A requalificação e construção de passeios são outra aposta de 
investimento, criando melhores condições de mobilidade aos nossos Esgueirenses. 
A obra de Implementação do Saneamento Básico nas Agras do Norte é também um 
investimento, que embora não sendo da responsabilidade económica da junta, custou à 
Autarquia um empenho, dedicação e esforço do qual nos orgulhamos. A concretização desta 
obra era um desejo antigo dos moradores das Agras do Norte,  bem como uma necessidade 
básica que faltava a esta zona do centro da Freguesia de Esgueira e da cidade de Aveiro. 

Obras em Esgueira



Festa do Pôr do Sol Academia Velhotes Ativos

Atividades da Junta de Freguesia

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

Horários do Cemitério:
8:30h-17h de 2ª a sábado; Dom. 8:30h-13h

1ª Feira da Bagageira

Magusto Comunitário

A contemplação do fantástico Pôr do Sol, no cais da Ribeira de Esgueira foi o mote da primeira 
Festa do Pôr do Sol na Freguesia. 
Esta Festa, veio para ficar. Sendo uma iniciativa da Junta de Freguesia de Esgueira, teve um 
objetivo social, colaborar com os Escuteiros Agrupamento 136 de Esgueira na sua angariação de 
fundos para a nova sede. Foi um evento que reuniu a comunidade Esgueirense em torno do seu 
Ex Líbris que são os nossos passadiços, juntando a bela paisagem da Ria com diversão. 

No passado mês de Outubro a Junta de Freguesia de Esgueira promoveu a 1ª Feira da Bagageira 
de Esgueira. Esta iniciativa foi muito acarinhada pelos Esgueirenses, contando com a 
participação de uma dezena de “Bagageiras” onde mostraram aquilo que tinham para oferecer.  
Este é um espaço que pretendemos continuar e dinamizar, no sentido dos Esgueirenses 
poderem usufruir de oportunidades únicas de negócio. 

A valorização da experiência daqueles que contribuíram para o  crescimento da sociedade, 
deve ser uma preocupação das Autarquias. Sendo a Junta de Freguesia de Esgueira, galardoada 
com o título Freguesia Amiga do Idoso, é nosso dever continuar a apostar nos projetos 
direcionados para esta faixa etária. A aposta na prática desportiva, como forma de combater o 
aparecimento de doenças nos mais velhos contribuindo para o seu bem estar, é um objetivo que 
a Junta de Freguesia de Esgueira continua a valorizar, promovendo a qualidade de vida daqueles 
que apostam no envelhecimento ativo na Freguesia. A celebração do Dia do Idoso, o passeio dos 
idosos e os Ateliers da “Academia dos Velhotes Ativos” direcionados para aqueles que gozam, 
agora, de tempo para novas aprendizagens, são formas de valorizar e de agradecimento para 
com aqueles que são a voz da experiência de uma sociedade. 

A Junta de Freguesia de Esgueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Joana 
promoveram, mais um ano, o Magusto Comunitário que juntando as duas comunidades contou 
com muita animação, castanhas e diversão. 



Associações

Associação Desportiva de Taboeira

Palavras do Presidente da Assembleia

Telf: 234 311 170  jfesgueira@gmail.com

Boas Festas
Tlm: 917 255 948

E foi assim que tudo começou…  
Esta associação começou com a carolice de várias pessoas que, pelo seu gosto pelo desporto, 
começaram a formar uma equipa local de jogadores amadores para se divertirem e passarem o 
tempo livre a fazerem o que mais gostavam, jogar à bola. O local de jogo era no antigo campo 
de pasto localizado perto do rio Vouga, na chamada “Quinta da Condessa” de Taboeira, onde 
durante os fins de semana se realizavam torneios e as chamadas “Patuscadas” para aqueles que 
gostam de passar um fim de semana diferente. Com o passar dos tempos os jovens da localidade 
de Taboeira, alguns deles filhos de jogadores amadores, gostavam também de dar os seus 
pontapés na “redondinha”, e assim a formação da AD de Taboeira - Associação Desportiva de 
Taboeira, aparecia como entidade desportiva e amadora. Com a participação em campeonatos 
distritais nas camadas juvenis, foi preciso muita força de vontade e carisma por parte de alguns 
dos primeiros fundadores da AD Taboeira, vencer as dificuldades dos primeiros tempos. 
Depois da construção de um campo apropriado e instalações para os atletas então a AD Taboeira 
foi crescendo gradualmente passo a passo e com apoios da Junta de Freguesia de Esgueira, 
Câmara Municipal de Aveiro, algumas empresas, instituições e pessoas individuais, foi 
caminhando para atingir o nível onde, hoje, se encontra. Estar desde 1974 ao serviço do 
desporto, cultura e ter contribuído para o desenvolvimento de jovens atletas de vários escalões 
etários, a AD Taboeira encontra-se numa posição de que se pode orgulhar dentro do distrito de 
Aveiro. Sendo atualmente uma Instituição de Utilidade Pública e Escola de Formação de jovens 
atletas, a AD Taboeira tem à sua responsabilidade mais de 400 atletas desde os 4 aos 19 anos. 
Os feitos das equipas têm caminhado, de forma responsável para o sucesso da AD Taboeira que 
conta no seu portefólio com várias equipas Campeãs Distritais e a subida histórica ao Nacional 
da equipa de Iniciados na época 2000/2001 da equipa Juvenis na época 2015/2016. Na época 
2009/2010 a equipa de Iniciados conseguiu mais uma grande conquista ao alcançar a 2ª Fase do 
Campeonato Nacional onde estiveram presentes as 16 melhores equipas nacionais. Ficam aqui 
então alguns traços gerais dos feitos desta Associação que muito tem contribuído para o 
desenvolvimento tanto a nível amador como académico de jovens atletas do Concelho de 
Aveiro. A aposta na concentração, por parte da autarquia, do Complexo Desportivo de Taboeira, 
foi mais uma forma de poderem colaborar com o ADT na concretização de um grande objetivo 
que é formar bem os jovens no desporto em Esgueira e no distrito de Aveiro. 
Parabéns ADT. 

O Executivo da Junta de Freguesia de Esgueira, continua a apostar na colaboração estreita e 
empenhada com as nossas Associações, considerando que o Movimento Associativo
Esgueirense é fundamental no desenvolvimento social, cultural e comunitário da Freguesia. 
Tendo em conta toda a dinâmica associativa e a sua importância no contexto social, local e 
nacional, o Executivo da Junta de Freguesia distribui no ano de 2018 o valor de cerca de €80.000 
em apoios às Associações Esgueirenses. Esta é uma forma de agradecermos e ajudarmos aqueles 
que contribuem, de forma altruísta, pelo progresso Social da Freguesia de Esgueira.   
Obrigada. Seguimos juntos este caminho de fazermos sempre mais e melhor pela nossa 
Freguesia. 

Caros Esgueirenses: 
 
Com o encerrar de mais um ano, encerra-se também um ano de grandes atitudes políticas, 
na nossa Freguesia. 
Importa olhar para trás e perceber o caminho percorrido, as metas e os objetivos alcançados 
para o bem de todos que é também o da nossa Freguesia. O grande valor partidário que possuem 
os eleitos na nossa Assembleia de Freguesia, a forma afincada com que defendem os valores da 
Freguesia e dos Esgueirenses, sem nunca colidirem com os princípios, os ideais  e a vontade de 
estarem na vida pública. É sem dúvida um motivo de orgulho para quem preside os trabalhos. 
Olhando em frente e acreditando num próximo ano, de novos feitos para a Freguesia com 
diálogo, saber estar, saber ouvir. Será possível, termos uma Freguesia cada vez mais plural, 
aberta para o Futuro. Sejamos capazes de saber estar, para conseguir saber fazer. 
Votos de um Santo e Feliz Natal, com um 2019 carregado de energia positiva. 
O Presidente da Assembleia de Freguesia de Esgueira. 


