
234 311 170 / 917 255 948 www.jf-esgueira.pt jfesgueira@gmail.com
esgueira.assembleia.freguesia@gmail.com

facebook.com/jf.Esgueira/

Palavras de abertura
Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira

Esgueira Viva
Boletim Informativo

Dezembro
2021

Esgueirenses

Esta 8ª edição do Boletim Informativo de 
Esgueira, integra o final do mandato au-
tárquico de 2017/2021 e inicia o mandato 
2021/2025, no seguimento dos resultados 
eleitorais do passado dia 26 de setembro, 
com a tomada de posse dos membros 
da Assembleia de Freguesia e do Execu-
tivo da Junta de Freguesia de Esgueira.

A vitória com expressiva maioria da Alian-
ça com Aveiro (coligação PSD, CDS, PPM), 
em Esgueira, conferiu-me, mais uma vez a 
honra de liderar uma equipa coesa, deter-
minada e motivada para juntos cumprir-
mos o programa eleitoral pelo qual fomos 
sufragados, passando, por isso, a ser o nosso 
programa de ação que queremos ver exe-
cutado. Legitimados para implementar as 
nossas linhas de ação sem nos desviarmos 
do fundamental que sãos os Esgueirenses 
e a promoção de Esgueira no contexto e 
órgãos nacionais, tudo faremos para não 
defraudar as espectativas bem como a 
confiança que em nós depositaram.

No período de tempo que separa o boletim 
de julho até este, apesar de continuarmos 
assombrados pela Pandemia da Covid 19 e 
de termos entrado num período de cam-
panha eleitoral, continuamos a gerir a Fre-
guesia de forma responsável e sustentável, 
participando e colaborando com todas as 
Ações e eventos das nossas Associações e 
Coletividades, bem como operacionaliza-
mos todos projetos do nosso Plano de Ati-
vidades e Orçamento de 2021.

Além de dinamizarmos e promover-
mos as atividades inerentes á “Acade-
mia Velhotes Ativos”, não conseguin-
do ainda este ano realizar o habitual 
Passeio de Idosos, devido à Pandemia,  

concretizámos no terreno os diferentes 
projetos que marcam o nosso plano e or-
çamento de 2021, como: o campo exterior 
de Basquetebol nas imediações do CPE, 
onde colocação das tabelas retiradas do 
parque da “Savecol”; implementámos o 
projeto de Compostagem Comunitária, 
na Horta Comunitária; construímos um 
Parque Infantil em Taboeira implemen-
tando-o numa zona que na sua envolvên-
cia terá um Parque de Lazer; recebemos 
o espetáculo de humor da Cultura Perto 
de Si,; não esquecendo os apoios na área 
de ação social.

O tempo natalício que vivemos é de ce-
lebração, celebrar Alegria da Vida, do 
Encontro da Família e dos Amigos, bem 
como de esperança de um Novo Ano 
cheio de Bênçãos Divinas, onde possa-
mos celebrar o Natal sem restrições com 
o nosso habitual Mercadinho de Natal, 
mais uma vez adiado.

A Todos os Esgueirenses reiteramos o 
nosso compromisso de juntos continuar-
mos, por mais quatro anos, a fazer sem-
pre Mais e Melhor por Esgueira e pelos 
Esgueirenses.

Contamos Consigo. Sabe que pode con-
tar Connosco.

Um  Santo e Feliz Natal 
e um Próspero 2022.

Reuniões Públicas

Últimas 3ªs feiras do mês

às 19h

Horário de Atendimento

2ª a 6ª das 09h às 17h

Apoio Social

2ª a 6ª das 09h às 17h

5ª das 14h30 às 17h 
(atendimento presencial)

TM: 912 417 730 

Loja Social

3ª das 10h às 12h

Horário Cemiterial

Esgueira 

2ª a sáb. das 08h às 17h

dom. das 08 às 13h

Taboeira

2ª a sáb. das 08h às 17h

dom. das 08 às 13h



Serviço de Apoio Social:
4.ª e 5.ª feira: Gabinete Social da Junta

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

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

Horários do Cemitério:
2.ª a sábado; 8h30-17h | Dom.: 8h30-13h
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Queridos Esgueirenses:
É com muito gosto que vejo este salão nobre, 
ícone da democracia Esgueirense cheio de 
calor e força anímica, sentindo assim e uma 
vez mais, a força e o entusiasmo para continuar 
esta Caminhada iniciada há 16 anos nesta sala, 
oito desses anos na nobre função de oposição e 
os últimos oito anos como Presidente da Junta 
de Freguesia de Esgueira, trabalhando com 
todos na Construção de uma Esgueira mais 
forte, mais próspera e mais moderna, capaz 
de responder e corresponder aos desafios que 
o futuro nos reserva.
Sejam todos bem-vindos a esta que é a vossa casa!
As minhas primeiras palavras vão para os Es-
gueirenses que exerceram o seu direito de 
voto de forma consciente e cívica, no passado 
dia 26 de setembro.
Saúdo todos sem exceção, os que votaram e 
os que não votaram nesta maioria.
Aos que votaram, agradeço a confiança, o ca-
rinho e a esperança que na Equipa “Aliança 
com Aveiro” depositaram, assegurando desde 
já que tudo faremos para não defraudar as vos-
sas espectativas no rigoroso cumprimento dos 
objetivos a que nos propomos e pelos quais 
fomos sufragados.
Aos que não votaram nesta Coligação ou se 
abstiveram, respeitaremos a vossa opção, asse-
gurando que continuaremos a trabalhar com 
todos e para todos os Esgueirenses.
Aos Candidatos de outras forças políticas que 
connosco disputaram esta eleição, o meu pro-
fundo respeito e reconhecimento. O sistema 
democrático tem a feliz particularidade de po-
dermos transmitir e debater ideias, durante a 
intensidade da campanha eleitoral, por
vezes exagerada de inflamada, mas colocando 
a palavra final nas mãos do Povo, que no dia 
da eleição decide.
Os Esgueirenses votaram e decidiram, mais 
uma vez, dar o voto de confiança á equipa 
“Aliança com Aveiro”, que me orgulho de li-
derar há oito anos, agora com uma maioria 
absoluta que muita nos honra e que servirá, 
seguramente, de estímulo, força e responsabi-
lidade acrescida para continuarmos cada um 
de nós, a fazer todos os dias, Mais e Melhor por 
Esgueira, pelas suas Associações, Instituições 
e Coletividades ou seja por todos os Esguei-
renses. O resultado histórico das eleições de 
26 de setembro, resultará obrigatoriamente, 
em mais responsabilidade e obrigatoriedade 
de fazer bem. Governar com consensos será 
sempre o meu, o nosso propósito.
É com imenso orgulho, humildade e profundo 
sentido de missão que hoje tomo posse neste 
cargo, por mais quatro anos, os últimos como 
Presidente da Junta de Freguesia de Esgueira, 
por imperativo legal. Assim, uma palavra de 
gratidão aos Esgueirenses pelo privilégio que 
me concederam de ter sido e continuar a ser a 
Presidente desta Freguesia à beira ria plantada, 
a Presidente de todos os Esgueirenses, durante 
os últimos oito anos e os próximos quatro anos.
Da minha parte e enquanto Presidente de 
todos os Esgueirenses, contarão sempre com 
a minha total dedicação, disponibilidade, 
lealdade, honestidade e empenho pessoal 
no exercício das minhas funções.
Contem comigo para continuar a ser a porta 
voz dos Esgueirenses nos diversos fóruns, con-
celhios ou nacionais, para acolher as vossas 
propostas e as vossas críticas construtivas, 
sempre em prol do melhor para a nossa Terra.
Permitam-me, antes de mais e neste momen-
to deixar uma palavra e um agradecimento 
especial e sentido ao Presidente da Assem-
bleia de Freguesia cessante, Pedro Pinto. Co-
nhecemo-nos nesta vida política e nesta casa 
há 16 anos. Com respeito mútuo, tolerância, 
humildade, transparência e honestidade, de-
batemos ideias de forma democrática e digna. 

Divergimos muitas vezes, mas chegá-
mos a consensos, defendendo sem-
pre, cada um à sua maneira, o melhor 
para a nossa Freguesia, evidenciando 
que apesar das divergências político-
-partidárias, é sempre possível cons-
truirmos pontes ao invés de muros, 
quando em causa está o supra inte-
resse da Freguesia que amamos e 
dos seus Cidadãos. Continuaremos 
a contar com a sua sensibilidade e 
perspicácia enquanto esgueirense e 
cidadãos atento, na construção de 
uma comunidade mais equilibrada 
e equitativa.
Uma palavra de gratidão e admiração 
profunda, nesta hora, ao meu Amigo e Cole-
ga de executivo, Sr. Hernâni Oliveira, que nos 
acompanha há oito anos nesta nobre missão 
enquanto executivo, mas que nesta vida de 
cidadania ativa, leva pelo menos 4 décadas. 
Obrigada querido Colega pelo exemplo de 
honestidade, lealdade, altruísmo e compa-
nheirismo, bem como por todos os contri-
butos que deixa na política ativa e no movi-
mento associativo da Freguesia de Esgueira 
e do concelho de Aveiro. A forma altruísta e 
empenhada com que assume, sempre, todos 
os desafios, são seguramente predicados que 
não esquecerei e que Esgueira não esquecerá. 
Ainda assim, saiba que continuaremos a con-
tar consigo e com as suas recomendações e 
intervenções sempre assertivas.
Ao Pedro Pinto e ao Colega do Executivo Sr. 
Hernâni Oliveira, que por razões de ordem pes-
soal não nos acompanharão neste mandato, 
desejo as maiores felicidades pessoais e pro-
fissionais. Nas vossas Pessoas, permitam-me 
que gradeça a todos os membros da
Assembleia de Freguesia de Esgueira cessante, 
bem como a todos os Cidadãos que deixa-
ram o seu legado cívico e político através da 
sua participação ativa, desde 1997, nos órgãos 
da Freguesia de Esgueira. Não podendo, con-
tudo, deixar um lamento sobre alguns com-
portamentos menos propositados e pouco 
construtivos que aconteceram no decorrer do 
exercício do mandato anterior, que em nada 
dignificou o órgão nem a democracia. Ainda 
assim, louvo o sentido de responsabilidade 
assumido por Alguns, que não permitiu que 
descalabros acontecessem. Em democracia 
não pode nem deve valer tudo! Todos esta-
mos com um único propósito, dar o melhor 
que podemos e sabemos em prol do que 
acreditamos.
Em meu nome e em nome de Esgueira, muito 
obrigada.
E porque este é também o momento, per-
mitam-me uma palavra de gratidão a toda a 
minha Família que ao longo destes meus 16 
anos de participação cívica, têm sido o pilar 
e o equilíbrio de todo o meu trabalho e de-
dicação, abdicando muitas vezes da minha 
presença física em prol dos Esgueirenses: ao 
meu Marido, à minha Filha, Neto e Genro, aos 
meus Pais e Irmã, Sobrinha e Cunhado fica o 
meu sentido obrigado, pela força que sempre 
encontrei em cada um de Vocês no decorrer 
deste caminho.
Sei que com o vosso apoio e com as bênçãos 
divinas, continuarei este trabalho por mais 
quatro anos sempre em prol do melhor para 
Esgueira.
O dia é de festa, a festa da democracia, que 
muitos apesar de se apelidarem de democrá-
ticos têm dificuldade em entender. Ir a votos é 
muito mais que disputar um, lugar, é disputar 
ideias, ouvir o povo, aceitar as críticas e assumir 
resultados com respeito e responsabilidade. 
Respeito pelos resultados eleitorais e pelos 
outros candidatos. O Povo ainda é, sempre, 
quem mais ordena, e isso foi

algo que nas eleições autárquicas de 26 de 
setembro último, os Esgueirenses quiseram 
deixar bem claro. Por isso uma palavra de Fe-
licitação a todos os eleitos que hoje tomam 
posse, fazendo votos para que, juntos, nos pró-
ximos quatro anos, com respeito, tolerância e 
dignidade, possamos dignificar o cargo para o 
qual fomos eleitos, construindo pontes e ultra-
passando divergências politiqueiras, para um 
efetivo desenvolvimento económico, social e 
cultural da Freguesia de Esgueira.
À mesa da Assembleia de Freguesia de Es-
gueira, presidida agora pelo companheiro Rui 
Duarte, desejo as maiores felicidades no exer-
cício das nobres funções para que foram elei-
tos, dignificando o órgão num trabalho profí-
cuo em prol de Esgueira e dos Esgueirenses. 
Sei que de forma democrática e responsável, 
juntos, conseguiremos todos construir consen-
sos com um objetivo coletivo e único, alcançar 
o melhor para Esgueira.
Conto com todos!
Esta Candidatura foi uma candidatura de es-
forço, dedicação, empenho e União. Somos 
uma equipa dinâmica, multifacetada, hetero-
génea, idónea e coesa, a experiência de uns, a 
jovialidade e a irreverencia de outros são predi-
cados que os Esgueirenses já nos reconhecem, 
no trabalho desenvolvido ao longo destes oito 
anos, e que queremos continuar a colocar ao 
serviço da Comunidade. Sempre com Dina-
mismo, Competência e Alma Esgueirense, 
sem nunca nos desviarmos do foco a que nos 
propusemos, de Fazer sempre Mais e Melhor 
pela nossa Terra!
Este momento, marca o arranque de mais um 
ciclo autárquico, impondo-se por isso que olhe-
mos para o passado perspetivando o futuro.
Mais do que nunca o papel das Juntas de Fre-
guesia, face à proximidade com os cidadãos 
e ao seu trabalho diário no terreno, é crucial e 
fundamental na construção de uma sociedade 
melhor e mais equitativa.
A descentralização será, pois, o grande desafio 
deste mandato com especial atenção para a 
forma como o governo da nação irá trabalhar 
este dossiê.
A Freguesia de Esgueira está hoje, mais e me-
lhor preparada do que há oito anos, quer a nível 
de recursos humanos como de equipamentos, 
para aceitar Delegações de Competências e 
outras responsabilidades oriundas do processo 
de Descentralização. Contudo, seremos uma 
voz ativa e reivindicativa no que a este dossiê 
diz respeito e tudo faremos para assumirmos 
as nossas responsabilidades de forma a garan-
tir a sustentabilidade financeira da freguesia. 
Não aceitaremos qualquer processo inerente 
à atribuição de novas responsabilidades nesta 
área, sem a certeza do respetivo envelope finan-
ceiro. O Governo Central não pode continuar a 
delegar competências nas Freguesias, esque-
cendo-se que este exercício requer obrigato-
riamente um conjunto de recursos financeiros 
e humanos para os quais as Juntas não estão 
preparadas. Já chega o que vivemos no que 
ao Covid diz respeito, esperando até hoje pela 
ressecção dos valores gastos.
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Urbanismo 
e Cidadania

Projetos Sociais

A população de Esgueira conferiu-nos mais 
uma vez um mandato de quatro anos. Cabe-
-nos agora a responsabilidade de honrar esse 
voto de confiança e continuar a pôr mãos à 
obra, arregaçar, sempre, as mangas e cum-
prir o nosso programa, colocando sempre à 
frente os interesses da Freguesia e dos seu Ci-
dadãos. Todos somos necessários nesta tarefa. 
Só todos juntos e unindo sinergias é possível 
continuarmos a construir uma Freguesia mais 
forte, mais solidária e mais dinâmica.
Sabemos da importância que o trabalho de 
cooperação e proximidade com a Câmara Mu-
nicipal de Aveiro tem no desenvolvimento da 
nossa Freguesia, por isso tudo faremos para, 
em estreita parceria e não a reboque da Câ-
mara Municipal de Aveiro, continuar a defen-
der o melhor para a nossa Terra.
Esgueira, não é mais a mesma que há oito 
anos e nem será mais a mesma daqui a qua-
tro anos. Honrando o passado mas motivados 
na construção de um futuro mais promissor 
e ambicioso para os nossos Netos, contamos 
com o empenho de Todos: do nosso vibran-
te Movimento Associativo e Coletividades, a 
quem queremos continuar a apoiar com dig-
nidade e transparência, dignificando sem-
pre o nome de Esgueira e da sua cultura; o 
nosso tecido empresarial, fundamental no 
desenvolvimento económica e social da Fre-
guesia; os nossos Agrupamentos de Escolas, 
imprescindíveis no desen-
volvimento intelectual e 
educacional dos nossos 
Jovens; o nosso grupo de 
Voluntários, disponíveis e 
imprescindíveis na área 
de intervenção social; os 
nossos Funcionários que 
são a cara e os obreiros 
do nosso trabalho diário 
e por fim e com relevan-
te importância contamos 
com os Esgueirenses , na 
sua relação estreita com 
os serviços da Junta de Freguesia que que-
remos continuar a melhorar, para melhor 
servirmos a todos. Continuamos juntos na 
construção de uma Esgueira melhor a cada 
Dia, sempre determinados, a trabalhar com 
competência e alma Esgueirense.
Queremos continuar uma gestão próxima, 
rigorosa, transparente e participada que tão 
bem nos carateriza. Com Reuniões Públicas e 
Assembleias participadas, bem como com a 
disponibilidade diária do executivo para ouvir 
todos os Cidadãos.
Fomos e somos ambiciosos no nosso Projeto, 
seremos também ambiciosos na sua concre-
tização. Não nos pouparemos a esforços para 
executar o nosso programa.
Os últimos oito anos de mandato autárquico, 
trouxeram a Esgueira, um investimento nunca 
antes visto, bem como tudo o que a Freguesia 
e os Esgueirenses aspiravam há décadas: um 
Centro de Saúde; Cemitérios requalificados 
e geridos pela Junta de Freguesia com Salas 

Mortuárias com mais dignidade; moderniza-
ção dos serviços administrativos, tornando-os 
mais inclusivos; valorização do património 
imobiliário da Junta e consequentemente 
melhoria das condições de trabalho dos Co-
laboradores (novo armazém dos serviços ge-
rais); espaços verdes, de desporto e de lazer 
com melhor qualidade e diferenciadores no 
contexto concelhio e nacional, como o caso 
do nosso Parque Aventura da Fonte do Meio; 
Horta Comunitária; requalificação de Escolas; 
uma requalificação urbana com foco em todos 
os Lugares da Freguesia, Centro urbano e Cen-
tro Histórico (em curso); obras estruturante no 
âmbito da mobilidade, como a abertura da 
Avenida D. António Francisco dos Santos; a 
construção da Rotunda do Solar das Estátuas; 
a requalificação da Rua João Casal e Rua dos 
Ervideiros bem como toda a Zona Industrial 
(em curso); construção da Rotunda do Viaduto 
de Esgueira e requalificação do mesmo(em 
curso); as Festas Quinhentistas; não descu-
rando as respostas Sociais disponibilizadas 
através do nosso gabinete de Ação Social, são 
alguns, entre muitos, projetos concretizados 
ou em vias de concretização no terreno, que 
pela sua importância para Esgueira e para os 
Esgueirenses, nos motivam enquanto equipa, 
a continuar o trabalho iniciado há oito anos 
em prol de Esgueira.
A situação pandémica que vivemos nos úl-

timos dois anos 
da Covid19, trou-
xe um sabor 
amargo à nossa 
gestão autár-
quica, desafio 
que abraçamos 
com resiliência 
no seu combate 
e na nossa ges-
tão diária, mas 
que suspendeu 
e adiou muitos 
projetos e ações 

que queremos ver agora desenvolvidos na Fre-
guesia. Convictos de que só juntos consegui-
remos vencer esta luta, prosseguimos atentos 
e persistentes, neste combate!
Início, pois, para este novo desafio e missão, 
para mais quatro anos, com energia e motiva-
ção renovada e redobrada, de alma e coração, 
na certeza que com a colaboração e ajuda de 
todos: desta Assembleia, dos Esgueirenses, 
das Associações e Coletividades, da Câmara 
Municipal de Aveiro liderada pelo Engº Ribau 
Esteves, dos Agrupamentos de Escolas e teci-
do empresarial da Freguesia,
continuaremos a trazer para Esgueira, mais e 
melhores projectos inovadores, mais cultura 
e arte, mais investimento, logo mais emprego 
e mais progresso, que associados a um con-
junto de obras estruturantes que estão pla-
neadas, como por exemplo a restruturação e 
modernização administrativa da Freguesia, a 
ampliação e ligação do Parque Aventura Fonte 
do Meio com a ligação pedonal ao Centro 

Histórico de Esgueira e ao Cais da Ribeira; a 
requalificação da urbanização do Olho de 
Água com principal incidência na resolução 
do passivo do parque desportivo ali existente; 
o apoio à criação de um Núcleo museológico 
de arte fúnebre; a criação de laboratórios de 
conhecimento tecnológico a implementar no 
edifício e zona envolvente da Escola das Car-
dadeiras; implementação das Festas Quinhen-
tistas, no contexto cultural Municipal; a criação 
de um espaço cívico e cultural integrado no 
centro da freguesia, entre outros, constituirão 
motivação acrescida
e diferenciadora para aqueles que nos visitam 
ou escolhem Esgueira para viver.
O sucesso de todo o nosso trabalho, está na 
proximidade diária com os Esgueirenses, num 
trabalho de Equipa, na sua União, Dedicação, 
Dinamismo, Competência e Alma que quere-
mos dar continuidade neste mandato.
Só com o apoio, empenho, trabalho e resi-
liência de todos, Assembleia de Freguesia, 
Associações, Câmara Municipal de Aveiro, 
Colaboradores da Junta e Esgueirenses aten-
tos e disponíveis, foi e é possível continuar a 
construir uma Freguesia melhor, uma Esgueira 
mais moderna, uma Esgueira diferente. Por 
isso queremos e vamos continuar a contar 
com Todos.
Termino agradecendo desde já a todos Aque-
les que aceitaram o desafio de me acompa-
nharem para mais quatro anos de dedicação 
e empenho neste arrojado projeto para Es-
gueira, agradecendo aos nossos colaboradores 
pelo trabalho e dedicação, bem como a todos 
queles que acreditaram em Nós e no nosso 
projeto realista, honesto e exequível.

Seguimos juntos!
Esgueira pode contar comigo!

Esgueira pode contar connosco!
Nós contamos com os Esgueirenses!

Mesa da Assembleia de Freguesia



Associação Cultural de Artistas de Esgueira

COVID-19

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

MÁSCARAS

1º

TROCAR A MÁSCARA 
QUANDO ESTIVER 
HÚMIDA

LAVAR AS MÃOS 
ANTES DE 
COLOCAR

1º 1º

 LAVAR AS MÃOS 
ANTES DE REMOVER

4º

LAVAR AS MÃOS

Verificar o lado correto a 
colocar voltado para a 
cara (ex: na máscara 
cirúrgica lado branco, 
com arame para cima)

VER A POSIÇÃO 
CORRETA

2º

3º

COLOCAR A MÁSCARA 
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

2º

RETIRAR A MÁSCARA 
PELOS ATILHOS/
/ELÁSTICOS

4º

AJUSTAR AO ROSTO
Do nariz até abaixo 
do queixo

5º

NÃO TER A MÁSCARA 
COM A BOCA OU 
COM O NARIZ 
DESPROTEGIDOS

3º

NÃO TOCAR 
NOS OLHOS, FACE 
OU MÁSCARA
Se o fizer, lavar as mãos 
de seguida

3º

DESCARTAR EM 
CONTENTOR DE RESÍDUOS
SEM TOCAR NA PARTE 
DA FRENTE DA MÁSCARA

COMO
REMOVER

COMO
COLOCAR

DURANTE
O USO

TRANSPORTE E LIMPEZA
DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS

1.   Manter e transportar as máscaras em invólucro fechado, 
respirável, limpo e seco.

2.   Caso utilize máscara comunitária, deve confirmar que esta é 
certificada. 

3.   Lavar e secar, após cada utilização, seguindo as indicações do 
fabricante.

4.   Verificar nas indicações do fabricante o número máximo de 
utilizações.

2º

NÃO RETIRAR
A MÁSCARA PARA
TOSSIR OU ESPIRRAR

ºc

Lave frequentemente as mãos com água 
e sabão ou use uma solução à base de 
álcool

Quando espirrar ou tossir, tape o nariz e 
a boca com um lenço de papel ou com o 
braço. Deite o lenço no lixo

DISTANCIAMENTO SOCIAL

HIGIENE DAS MÃOS

ETIQUETA RESPIRATÓRIA

Mantenha a distância de segurança das 
outras pessoas de 1,5 - 2 metros

TOSSE FEBRE DIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

SE TIVER ALGUM DOS
SEGUINTES SINTOMAS:

#SEJAUMAGENTEDESAUDEPUBLICA
#ESTAMOSON
#UMCONSELHODADGS

A Associação Cultural dos Artistas de Esgueira foi fundada em 13-11-1990, 
por doze associados em Escritura Pública.

A sua principal finalidade era de ensinar às populações os seus ofícios por 
meio de formações e divulgá-los por meio de exposições.

Conta com mais de cem exposições em pouco por todo lado em Portugal.

Atualmente tem 50 alunos e 62 sócios.

Conta com cinco formadores em áreas de cerâmica, olaria, azulejo em relevo 
e liso, pintura em diversos materiais, madeira, vidro, porcelana etc., bordados 
à máquina e à mão, arraiolos corte e costura e artes plástica, com alunos 
de todas as idades.

Pela cerâmica, olaria e azulejo já passaram para além de alunos portugue-
ses, da Croácia, Brasil, Japão, Inglaterra, Rússia, Alemanha, Timor Leste e 
atualmente Espanha.

Foi-lhe atribuído em 1994 o prémio “OS AVEIROS”.

O presidente, 

Fernando Carvalho

Associações

Cidadania

PROTEJA-SE!

234 311 170 / 917 255 948 www.jf-esgueira.pt jfesgueira@gmail.com
esgueira.assembleia.freguesia@gmail.com

facebook.com/jf.Esgueira/


