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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE

Atividade mais relevante da Junta de Freguesia de Vila das Aves no
período compreendido entre setembro e dezembro de 2019
Em cada sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta deve
entregar, uma informação escrita sobre as atividades realizadas. Neste sentido, importa
levar ao conhecimento da Assembleia de Vila das Aves, na sua reunião ordinária de 14
de dezembro, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre
setembro e dezembro de 2019, destacando-se neste período, alguns pontos que aqui
seguem.
Informação: outubro a dezembro de 2019
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a) AMBIENTE
CONCELHO DE SANTO TIRSO COM O MAIOR NÚMERO DE ECO-ESCOLAS DE SEMPRE
O Dia das Bandeiras Verdes realizou-se, a 18 de outubro, no Pavilhão Multiusos de
Guimarães e Santo Tirso conquistou, este ano, o maior número de galardões de sempre,
ao ver distinguidas 20 escolas. Depois de no ano letivo anterior terem sido distinguidas
17 escolas, este é o maior número registado alguma vez no concelho.
As distinções foram para o Jardim de Infância das Fontainhas; as escolas básicas de Vila
das Aves, S. Tomé de Negrelos, Bom Nome, Quintão nº1, S. Martinho do Campo, Quelha,
Ribeira, Lage, Olival, Campinhos e Ponte; o Centro Escolar da Costa; as escolas
secundárias Tomaz Pelayo e D. Afonso Henriques; os colégios de Santa Teresa de Jesus
e de Lourdes; o Instituto Nun’Alvares; a Oficina – Escola Profissional do INA e a Escola
Profissional de Serviços de Cidenai.
Para além disso, o concelho passou a ter dois Eco-Agrupamentos. Ao Agrupamento de
Escolas de S. Martinho, que renovou o galardão, juntou-se o estreante Agrupamento D.
Afonso Henriques. Este aumento de galardoados vem comprovar o trabalho que está a
ser levado a cabo junto dos mais jovens ao nível da sensibilização para mudanças de
comportamentos. Desenvolver atividades que promovam a discussão de temas como os
resíduos, a água, e a própria energia são muito importantes porque têm repercussão
também nas suas famílias, que acabam por seguir o exemplo.
O Galardão Eco-Escolas é entregue no Dia das Bandeiras Verdes, altura em que é
reconhecido o trabalho de todos os que trabalharam para tornar a escola e a
comunidade onde se insere mais sustentáveis. A distinção é atribuída anualmente pela
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e pretende não só encorajar a adoção de
comportamentos como reconhecer o trabalho levado a cabo pelos estabelecimentos de
ensino no âmbito da educação ambiental e sustentabilidade.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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PROGRAMA ECO ESCOLAS
No âmbito do Programa Eco Escolas, no dia 22 de novembro, na Escola Básica de Vila
das Aves foi hasteada a bandeira do Eco Escolas, galardão que todas as escolas do
agrupamento orgulhosamente apresentam. Esta cerimónia contou com a participação
de várias individualidades. Nesse mesmo dia foi comemorado o dia da Floresta
Autóctone com a plantação de 3 sobreiros.
Mais uma participação da Junta de Freguesia. Somos uma freguesia verde.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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b) EDUCAÇÃO
FESTA DO DIPLOMA E DOS PRÉMIOS DE MÉRITO - AEDAH
No dia 11 de outubro, realizou-se a Festa do Diploma e dos Prémios de Mérito, na qual
estiveram presentes, além dos alunos com os respetivos diretores de turma,
professores, funcionários, pais e familiares.
Também esteve presente o presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Faria, que
procedeu à entrega de alguns diplomas e prémios de mérito.
Foi uma festa muito bonita, com muitas centenas de pessoas e, no final, como vem
sendo hábito, procedeu-se ao corte do bolo, terminando em ambiente festivo.
Parabéns aos finalistas e votos dos maiores sucessos e conquistas!

Informação: outubro a dezembro de 2019
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VILA DAS AVES ARRANCOU NOVO ANO LETIVO
Está em funcionamento mais um ano letivo na universidade Sénior de Vila das Aves. O
programa foi apresentado no Salão Nobre da Junta de Freguesia, no passado dia 5 de
outubro, onde os alunos ficaram a conhecer o Plano de Atividades para 2019/2020.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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MAGUSTO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR
Novembro é o mês da castanha. Antes e depois do dia de S. Martinho, são vários os
magustos que se realizam.
A Universidade Sénior de Vila das Aves também não quis deixar passar em vão esta data.
Assim, no dia 15 de novembro, alunos e professores, juntaram-se para um convívio,
onde não faltou poesia, em jeito de homenagem ao falecido Fernandes Valente
Sobrinho e a Sophia de Mello Breyner. Poesias trazidas pelos poetas da terra João Filipe,
Afonso Bastos e pelo professor Luís Américo Fernandes.
Ao Magusto-Convívio juntou-se o Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Faria, e a
Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Santo Tirso, Sílvia Tavares.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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c) CULTURA
A Junta de Freguesia tem participado, sempre que possível, nas iniciativas que decorrem
em Vila das Aves. Tanto nos eventos que são promovidos pela Câmara Municipal de
Santo Tirso, como nos eventos que são organizados pelas Associações e Instituições
Locais e ainda pela própria Junta de Freguesia.
Pois é premissa desta Junta de Freguesia promover a cultura e os autores/artistas da
nossa freguesia.

FESTAS DE S. MIGUEL ARCANJO
Vila das Aves esteve em festa, uma vez mais, com a celebração das comemorações de S.
Miguel Arcanjo.
As festas em honra do padroeiro tiveram o seu epílogo no domingo, do passado dia 29
de setembro, com a realização da majestosa procissão, que encheu as ruas para a ver
passar.
A Junta de Freguesia de Vila das Aves e a Câmara Municipal de Santo Tirso marcaram
presença nesta festa litúrgica, que vai mantendo a sua tradição e ganhando mais
andores de ano para ano.
Parabéns a toda a organização por esta linda iniciativa.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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d) DESPORTO
APRESENTAÇÃO DA 4ª CORRIDA AVES EM MOVIMENTO – CASA DOS RECLAMOS
A apresentação oficial da 4ª Corrida Aves em Movimento – Casa dos Reclamos, realizouse no passado dia 12 de outubro.
O Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das Aves, encheu-se para dar a conhecer o
percurso desta prova de destaque local, concelhio e até nacional.
É com muito orgulho e agrado que esta Junta de Freguesia dá continuidade à corrida
“Aves em Movimento”, mantendo assim, a parceira com a Associação AA78 e com o
apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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4ª CORRIDA AVES EM MOVIMENTO – CASA DOS RECLAMOS
A Corrida Aves em Movimento – Casa dos Reclamos voltou às ruas de Vila das Aves, com
a sua quarta edição.
O evento organizado pela Associação Avense, em parceria com a Junta de Freguesia de
Vila das Aves e com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, pautou-se na manhã
do domingo, dia 20 de outubro, pelo enorme sucesso, participação e alegria. Na entrega
dos prémios estiveram o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Alberto Costa; a Vereadora do Desporto e vice-Presidente, Ana Maria Ferreira; o
Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria e em representação da
Casa dos Reclamos, Francisco Abreu.
Mais uma vez, esta prova emblemática, que ganha anualmente mais notoriedade e
atletas, superou todas as expectativas.
Parabéns aos vencedores. Parabéns a todos os participantes que, a correr ou a caminhar
se juntaram a nós. Parabéns aos expectadores. E muitos parabéns a toda a equipa
organizativa da prova.
Obrigado a todos os que prestaram apoio nesta iniciativa.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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GALA DO DESPORTO 2019
A Junta de Freguesia esteve presente na Gala do Desporto 2019, organizada pela Câmara
Municipal de Santo Tirso.
Uma grande celebração dedicada ao universo desportivo do nosso concelho. A primeira
edição da Gala do Deporto enalteceu todos aqueles que ao longo da época anterior
tiveram um papel preponderante no Desporto do Concelho de Santo Tirso.
Foi neste sentido que a Junta de Freguesia se associou ao evento para dar apoio a todos
os atletas da freguesia.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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MEGA AULA "UM OLHAR"
A Junta de Freguesia de Vila das Aves juntou-se à Mega-Aula "Um Olhar".
Muita adrenalina e energia foi sentida na manhã do domingo do dia 17 de novembro,
no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves, através do espírito desportivo.
Parabéns prof. Simão por mais um evento de sucesso.
É gratificante ver todo o seu trabalho de forma bem conseguida, com muito carinho à
mistura.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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e) SOLIDARIEDADE SOCIAL
CONDOLÊNCIAS AO POETA FERNANDES VALENTE SOBRINHO
A Junta de Freguesia de Vila das Aves, vem por este meio endereçar as mais sentidas
condolências à família do poeta Fernandes Valente Sobrinho.
Aos 90 anos, o diretor do Lordelo Jornal, pseudónimo de José Mendes Fernandes Silva,
faleceu a 7 de novembro, no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.
O "Poeta", como era sobejamente conhecido, foi um dos principais impulsionadores da
imprensa regional. Membro da direção da Instituição Prof. Luís Machado - Cultura e
Recreio, foi enquanto poeta que se destacou com a publicação de vários livros e com
inúmeros prémios, o último dos quais o 1º lugar no Concurso de Quadras do Jornal de
Notícias.
Vila das Aves ficou assim mais pobre, com a perda desta figura de destaque!

Informação: outubro a dezembro de 2019
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f) DESENVOLVIMENTO LOCAL
VISITA AO COMPLEXO DESPORTIVO DE RINGE
O Complexo Desportivo de Ringe, tem balneários renovados. Com cerca de 400 sócios,
a Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe tem mais de 150 atletas,
125 dos quais federados que jogam nas modalidades de futebol e futsal.
A Câmara Municipal de Santo Tirso, através do Presidente e da Vereadora do Desporto,
fez uma visita de trabalho ao local.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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g) OBRAS
PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE INDUSTRIAL DA BARCA CONCLUÍDA
A Rua Parque Industrial da Barca, em Vila das Aves, está pavimentada e dotada de todas
as infraestruturas de drenagem de águas pluviais e telecomunicações. Numa visita ao
local, realizada a 19 de outubro, pelos presidentes da Câmara de Santo Tirso, Alberto
Costa, e da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, assinalou-se a conclusão
destas obras de grande a importância de requalificação, não só porque permitem o
acesso condigno às habitações, como dá melhores condições às empresas instaladas
nesta zona empresarial, que empregam cerca de 150 colaboradores.
Estão em causa duas questões importantes que caracterizam a política da Câmara
Municipal de Santo Tirso: por um lado, a obra está inserida num plano mais amplo, que
diz respeito à infraestruturação e beneficiação das Zonas Empresariais e, por um outro,
prossegue-se a intenção de se acabar com as ruas em terra.
O investimento ascende a 150 mil euros e resulta de um processo no qual o diálogo com
a junta de freguesia foi fundamental.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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PARQUE DO VERDEAL AVANÇA NO PRÓXIMO ANO
Está dado mais um passo na concretização da obra de requalificação da Quinta do
Verdeal, na freguesia de Vila das Aves. O projeto está concluído e a Câmara Municipal
de Santo Tirso avançou com a candidatura a fundos comunitários. Um investimento de
1,8 milhões de euros que, irá arrancar no segundo semestre do próximo ano. Agora que
o projeto está concluído, iniciaram os procedimentos administrativos com vista à sua
execução. O primeiro foi candidatar a obra a fundos comunitários, o segundo é abrir o
concurso público já no início de 2020.
O futuro Parque do Verdeal localiza-se nas margens do rio Vizela, num total de 43 500
metros quadrados, englobando terrenos localizados na freguesia de Vila das Aves,
margem direita, na freguesia de São Tomé de Negrelos, margem esquerda.
Trata-se de mais um pulmão verde no Município de Santo Tirso que irá dar forma a um
anseio antigo e legítimo da população. É um projeto que vai, finalmente, sair do papel e
transformar aquela área junto ao rio Vizela num espaço de lazer de qualidade. É mais
uma obra na área do desenvolvimento sustentável do Município, criando condições de
qualidade de vida para quem aqui vive e para quem visita o concelho.
Num investimento de 1,8 milhões de euros, cerca de 500 mil a financiar por fundos
comunitários, o concurso público irá ser aberto dentro a breve prazo. De acordo com a
calendarização prevista, o concurso público iniciará logo no princípio do ano. Ao mesmo
tempo, aguarda-se o visto, obrigatório, do Tribunal de Contas, na expectativa de se
poder ter obra no terreno no primeiro semestre de 2020.
O futuro Parque do Verdeal irá desenvolver-se entre a estação de comboio e o rio Vizela,
do lado de Vila das Aves. Na margem esquerda, freguesia de São Tomé de Negrelos, a
área de intervenção desenvolve-se no espaço entre a Rua do Espírito Santo - Estrada
Nacional 105 e o rio Vizela.
A proposta do novo Parque do Verdeal pretende satisfazer um programa que assenta
nos seguintes objetivos: conceber uma estrutura verde de acesso público, multiusos,
diversa e inclusiva; promover a conectividade natural e social; estimular a biodiversidade
local pela preservação e plantação de núcleos de árvores (maioritariamente autóctones)
resilientes e inspiradores para boas práticas de gestão florestal; ligar as freguesias de

Informação: outubro a dezembro de 2019
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Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos com novo atravessamento do rio Vizela,
estimulando a requalificação urbana nas interfaces do parque.
O projeto irá, por isso, envolver a criação de passeios pedonais e cicláveis e espaços
multiusos. Serão criados largos, com oportunidades dos visitantes se sentarem, e uma
ponte-passadiço que facilitará a junção dos dois lados do rio.

Informação: outubro a dezembro de 2019
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Plano Anual Atividades, Orçamento e PPI de 2020

1 - Introdução
Dando cumprimento aos normativos emanados na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º da Lei
75/13 de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação
da Assembleia de Freguesia as opções do Plano e a proposta do Orçamento.
Preparamos o Orçamento de 2020 com empenho e serenidade. Continuamos com vontade
e energia de querer ir mais longe e com a irreverência de quem quer, sempre, o melhor para
esta freguesia.
Assim sendo, o executivo da Junta de Freguesia apresenta aqui o seu Plano de Atividades,
o Orçamento para 2020 e o seu Plano Plurianual de Investimentos.
Os presentes documentos continuam a versar não só o que foi apresentado aos Avenses no
Programa Eleitoral de 2017, mas também dar seguimento aos projetos já iniciados e
compromissos assumidos.
O executivo pretende continuar a atuar, com dedicação e determinação sobre a resolução
dos problemas que a população de Vila das Aves apresenta.
Trabalhamos em prol de um melhor serviço público à população, ambicionando sempre a
qualidade e o atendimento de excelência aos cidadãos.
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2 – Missão, Visão e Valores
Missão:

A Junta de Freguesia de Vila das Aves tem como missão, melhorar a prestação de serviços
à população, numa ótica de satisfação das necessidades materiais, culturais e da melhoria
das condições de vida dos seus utentes, através de processos que visem um serviço público
isento, imparcial e justo, recorrendo a métodos inovadores e eficazes.
Pretendemos representar os legítimos interesses dos nossos fregueses, executar as
deliberações da Assembleia de Freguesia relativamente às suas competências e administrar
racionalmente o orçamento que lhe está atribuído, atendendo às necessidades coletivas e
em conformidade com o compromisso eleitoral.

Visão:

Organização do legitimado poder que confira o exercício da democracia e que comporte as
sinergias dos demais poderes. Melhorar a prestação dos serviços, de forma contínua e
integrada, procurando a valorização dos seus habitantes, dos equipamentos e dos espaços
da freguesia.

Valores:

Rigor na gestão, equidade, solidariedade, proximidade, democracia, transparência e
ponderação nos processos de decisão.
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3 – Objetivos estratégicos
É objetivo desta Junta de Freguesia, cumprir com o Plano de Atividades e com os projetos
incluídos no Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2017/2021 previstos nas
Grandes Opções do Plano e Orçamento, designadamente nas seguintes áreas:






Emissão de documentos administrativos e licenças;
Gestão de Cemitérios;
Gestão da Feira e Mercado;
Gestão e dinamização de eventos culturais e desportivos;
Prestação de Serviços de retaguarda, designadamente no âmbito da coesão social e
educação.

4 - Áreas de atuação e intervenção
Para a prossecução dos objetivos estratégicos que se pretendem alcançar, o executivo da
Junta de Freguesia definiu como eixo prioritário as seguintes áreas de atuação e intervenção
para o próximo ano:



Gestão da Junta de Freguesia, Obras e Espaços Públicos;



Educação, Cultura e Associativismo, Turismo e Gestão do Pessoal;



Desporto e Lazer, Ambiente e Urbanismo;



Juventude, Saúde e Bem-Estar;



Coesão Social, Emprego, Desenvolvimento Económico e Universidade Sénior.
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5 - Organograma

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES
Executivo | Áreas de Intervenção

Sónia Martins
Secretária

Pedro Paraty

Filipa Coelho

Tesoureiro
Vogal

Educação, Cultura e
Associativismo,
Turismo e Gestão
do Pessoal

Desporto e Lazer,
Ambiente e
Urbanismo

Juventude, Saúde
e Bem-Estar

Noémia Gouveia
Vogal
Coesão Social,
Emprego,
Desenvolvimento
Económico e
Universidade
Sénior
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6 – Plano Anual de Atividades
Para o ano de 2020, decidimos compilar um conjunto de iniciativas e ações, as quais se
dividem em oito áreas temáticas. O nosso Plano Anual de Atividades (PAA) elenca-se da
seguinte forma:
6.1 – COESÃO SOCIAL


Promover e apoiar iniciativas de cariz solidário e social;



Continuar a referenciar junto da Câmara Municipal de Santo Tirso as famílias que
necessitam de apoio de bens e produtos alimentares no âmbito “Zero Desperdício”;



Sinalizar situações que devam ser abrangidas pelo “Programa SOS Casa”;



Dinamizar e promover o projeto da Universidade Sénior;



Continuidade do protocolo com a Segurança Social para a existência do balcão de
atendimento na Junta de Freguesia;



Continuidade do protocolo com o IEFP para a existência do balcão de atendimento
do GIP na Junta de Freguesia.

6.2 - EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO


Manutenção de ações de formação na Junta de Freguesia;



Valorizar e potenciar o comércio tradicional e produtores locais, com a realização de
iniciativas que promovam a divulgação e a atração turística;



Realizar

sessões

de

auscultação

à

população

para

apresentação

de

projetos/propostas, para o desenvolvimento local.
6.3 – AMBIENTE E URBANISMO

Melhorar vias, passeios e jardins da freguesia;



Colocar mobiliário urbano em diversos jardins da freguesia;



Continuar a reforçar a sinalização e segurança rodoviária;



Garantir a manutenção e limpeza dos espaços públicos;



Criar parques infantis em locais onde não existam;

Plano Anual Atividades, Orçamento e PPI de 2020
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6.4 – DESPORTO E LAZER


Organizar e promover atividades físicas ao ar livre e eventos desportivos, em parceria
com Associações Desportivas, Recreativas e Culturais da freguesia;



Apoiar os atletas, associações e clubes desportivos de Vila das Aves;



Continuar e assegurar a edição da corrida “Aves em Movimento”, consoante protocolo
estabelecido;



Continuidade da prova de Rally Sprint e Orientação Urbana de Vila das Aves;

6.5 - SAÚDE E BEM ESTAR


Articular com entidades locais ações para a promoção da saúde e hábitos de vida
saudáveis;



Realizar de ações de sensibilização e esclarecimento, na área da saúde, junto da
comunidade (workshops/feiras de saúde);



Promover de ações de recolha de sangue;



Caminhada de solidariedade a reverter para a Liga Contra o Cancro;



Organizar rastreios gratuitos em diversas áreas da saúde, em cooperação com
entidades locais/nacionais;

6.6 - EDUCAÇÃO E JUVENTUDE


Continuidade do protocolo com o Entre Margens para a promoção do Banco de Livros;



Premiar os alunos da nossa freguesia com mérito e excelência;



Cooperar e colaborar com as Escolas e Associações de Pais e Encarregados de
Educação;



Incentivar intercâmbios para jovens no âmbito das geminações;



Organizar o Festival de Verão – música, cinema, teatro.
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6.7 - CULTURA E ASSOCIATIVISMO


Potenciar a criação de um Conselho Associativo Avense que integre associações e
outras instituições da freguesia, com o objetivo de promover intercâmbios, agenda
comum e parcerias entre si, potenciando públicos e maximizando recursos;



Manter a proximidade da Junta de Freguesia com o Centro Cultural Municipal de Vila
das Aves, na dinamização de ações de leitura, exposições e espetáculos;



Continuidade na cedência de espaços da freguesia a associações com sede em Vila
das Aves, sob a apresentação de projetos de interesse e valor para a comunidade;



Colaborar com as diversas comissões de festas e apoiar as associações da freguesia
que promovem a cultura (tradições, música, folclore, teatro, dança e cinema);



Manter o protocolo com a associação dos ex-combatentes para um espaço de
atendimento nas instalações da Junta de Freguesia.



Dinamizar, potenciar e promover as Festas da Vila;



Promover nova edição da feira de comércio e gastronomia local;



Organizar e impulsionar o “Aves em Natal”;



Encontro de ex-Combatentes do Ultramar Português (15 junho);



Acolher iniciativas e atividades com a Geminação entre Vila das Aves e Saint-

Étienne-lès-Remiremont.
6.8 – GESTÃO DA JUNTA DE FREGUESIA


Flexibilizar o horário de atendimento ao público;



Continuidade da aplicação “Juntar a Junta” para maior proximidade com o cidadão;



Atualização do site da Junta de Freguesia e maior presença no mundo digital;



Garantir serviços de proximidade a todos os cidadãos e agilizar processos
burocráticos;



Investir em equipamentos técnicos, de manutenção e formação para os funcionários
e colaboradores da Junta de Freguesia;



Estimular laços entre Vila das Aves e Saint-Étienne-lès-Remiremont.



Manter parcerias com entidades locais para acolhimento de estágios profissionais na
Junta de Freguesia.
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7 – Orçamento
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8 – Plano Plurianual de Investimentos
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9 - Conclusão

Perante a apresentação deste documento, apraz-nos salvaguardar que alguns projetos
incluídos neste Plano Anual de Atividades (PAA), só terão exequibilidade se houver
financiamento.
Renovamos o apelo para a união de esforços das forças vivas da freguesia para que a
promoção e integração de todas as variáveis do crescimento sustentável de Vila das Aves
seja uma realidade e não apenas retórica política.
Só existindo uma união de esforços e estabelecendo laços de cooperação, entre os vários
atores locais e a sua respetiva participação, permitirá que este órgão executivo trabalhe em
prol da melhoria das condições de vida da população, assegurando assim, o
desenvolvimento da comunidade de Vila das Aves.
O rigor orçamental e financeiro são fatores primordiais nos quais os elementos deste órgão
executivo se reveem. No entanto, estes são vistos como um desafio e não impeditivos de
levar a cabo o projeto vertido neste documento. Na certeza, porém, está sempre primeiro a
garantia da sustentabilidade da autarquia no sentido de honrar os compromissos desta Junta.
É neste contexto, que submetemos a apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia
o orçamento e plano de atividades para o ano 2020, na expetativa de que mereçam, dos
seus elementos, uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da
autarquia.
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