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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE

Atividade mais relevante da Junta de Freguesia de Vila das Aves no
período compreendido entre abril e junho 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 19
de junho, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre
abril e junho de 2019, destacando-se neste período, alguns pontos que aqui seguem.
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a) EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE SÉNIOR EM ROTEIRO CULTURAL
Imbuídos na arte e na inspiração, os alunos da Universidade Sénior de Vila das Aves
visitaram, no passado dia 13 de abril, a Exposição "Memórias do Monte Castelo", a CasaMuseu Abel Salazar e a Exposição de Joana Vasconcelos, patente em Serralves.
Uma experiência muito gratificante e enriquecedora para todos.

MOSTRA DA EDUCAÇÃO
A Universidade Sénior de Vila das Aves marcou presença na Mostra da Educação
promovida pelo Município de Santo Tirso, que decorreu nos passados dias 9 e 10 de
maio na Fábrica de Santo Thyrso. Houve ainda a oportunidade para momentos musicais
e de poesia.
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b) 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.
JUNTA DE FREGUESIA PRESENTE NA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “JOSHUA BENOLIEL
– REPÓRTER PARLAMENTAR DE 1906 A 1924
Foi com muito gosto que a Junta de Freguesia esteve presente na inauguração da
exposição de fotografia de Joshua Benoliel, repórter parlamentar entre 1906-1924,
patente ao público no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves.
Uma exposição itinerante, organizada pela Divisão Museológica e para a Cidadania da
Assembleia da República, inaugurada no passado dia 3 de maio.
Considerado por muitos, o pai do fotojornalismo português, a exposição de Joshua
Benoliel reúne um conjunto de curiosos registos fotográficos da autoria deste repórter
parlamentar, com destaque para um período marcante da vida política nacional, entre
1906 e 1924.
Dos vários aspetos reportados nas fotos em exposição, destacou-se a figura de Anselmo
Braamcamp Freire, que exerceu funções como presidente da Assembleia Constituinte,
senador e presidente do senado. Foi como presidente da Assembleia Constituinte que
Braamcamp Freire, a 21 de agosto de 1911, promulga a primeira Constituição
Republicana.
Descendente de uma família judia, Joshua Benoliel nasceu em Lisboa, em 1873, e viveu
o período de transição entre a Monarquia e a República, permitindo-lhe fotografar
acontecimentos históricos importantes: os reinados de D. Carlos e D. Manuel II, a
Revolução Republicana de 1910, os primeiros Presidentes da República, as revoltas
monárquicas e a participação do corpo expedicionário português na Primeira Guerra
Mundial.
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25 DE ABRIL
Cumprir Abril é uma tarefa quotidiana de todos, por isso, na comemoração de mais um
aniversário da Revolução dos Cravos, e à semelhança do ano anterior, a Junta de
Freguesia de Vila de Aves assinalou os 45 anos desta importante data para os
portugueses, com uma singela mostra de cravos no interior da sede, por forma a
relembrar este dia, que marcou o ponto de viragem da nossa história e que pôs fim à
ditadura em Portugal.
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COMITIVA DE SAINT-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT DE VISITA A VILA DAS AVES
Vila das Aves recebeu, uma comitiva de Saint-Étienne-lès-Remiremont.
No âmbito das Geminações, várias famílias da nossa freguesia acolheram estes nossos
amigos franceses para uma troca de experiências, costumes e tradições.
De 31 de maio a 03 de junho, a delegação visitou várias empresas, instituições,
associações, de forma a conhecerem muitos dos equipamentos que fazem parte do
património histórico, religioso, cultural e turístico do concelho de Santo Tirso.
Depois de uma receção na Câmara Municipal de Santo Tirso, pelo Vereador da Cultura,
Tiago Araújo, a comitiva seguiu para a Quinta do Rio, para um encontro com as famílias
de acolhimento.
Aproveitando as grandiosas Festas da Vila, a equipa pode ainda desfrutar da animação
musical.
No dia 02 de junho, foi feita uma cerimónia protocolar, no salão nobre da Junta de
Freguesia, onde se reforçou o protocolo de geminação existente desde 1986, e que este
executivo pretende manter e reforçar, formalizando assim, de forma solene a relação
de amizade existente entre a Mairie de Saint-Étienne-Lès-Remiremont e Vila das Aves.
Os dias da visita terminaram com um convívio salutar na Universidade Sénior de Vila das
Aves.
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FESTAS DA VILA 2019
As magestosas Festas da Vila, este ano decorreram de 31 de maio a 02 de junho e com
a novidade da localização, em volta do Estádio do Desportivo das Aves.
Muito aplaudidas pelo público em geral, o programa de animação contou com desfiles
de moda, concertos de música, stand-up comedy, diversões, dança e Dj. O comércio
local e as associações pautaram-se nestas festividades com uma grandiosa presença, a
quem desde já agradecemos o contributo e colaboração, nas mesmas. O dia da criança,
não foi esquecido, através de insufláveis, de um water slide e da Festa da Espuma. O
escorrega aquático fez as delícias dos mais pequenos, que aproveitaram para se
refrescar num dia de muito calor, terminando com a Festa da Espma. A solidariedade
também marcou presença nestas festas, através de uma caminhada a reverter para a
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
O fogo de artifício marcou o encerramentos das Festas da Vila de 2019.
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DIA DA CRIANÇA – 01 JUNHO
WATER SLIDE

FESTA DA ESPUMA

CAMINHA SOLIDÁRIA A REVERTER PARA A LIGA CONTRA O CANCRO – 03 JUNHO
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c) DESPORTO
A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES DISTINGUIU ATLETAS POR MÉRITO
DESPORTIVO
A Junta de Freguesia realizou, no passado dia 17 de maio, uma cerimónia de
homenagem aos atletas, dirigentes e staff, que têm dado cartas a nível desportivo, e que
muito têm contribuído para o desenvolvimento da nossa freguesia. O reconhecimento
estendeu-se:
À Equipa Principal de Futebol do Clube Desportivo das Aves, pela sua manutenção na
1ª Liga;
À Equipa Sub-23 do Clube Desportivo das Aves, campeã nacional da 1ª edição da Liga
Revelação;
À Equipa de Voleibol Feminino, pela subida à I Divisão Nacional;
E à Equipa Sénior da Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe,
pela conquista da Taça da Prova Extra da AFAST.
Para nós, Junta de Freguesia foi uma honra receber estes atletas no Salão Nobre. A
Junta de Freguesia não podia deixar passar em vão este feito. Por isso, decidiu distinguilos e dizer que é um orgulho, poder elogiar o seu espírito de sacrifício, bem como
enaltecer todo o trabalho desenvolvido por todas as equipas. Os resultados
testemunham esse mesmo trabalho e esforço dos clubes e dos atletas.
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CÂMARA HOMENAGEOU SUB-23 DO CLUBE DESPORTIVO DAS AVES
A equipa sub-23 do Clube Desportivo das Aves foi recebida, nos Paços do Concelho. A
Câmara de Santo Tirso distinguiu os atletas pela recente conquista da Liga Revelação.
Durante o discurso que antecedeu a entrega de medalhas aos atletas, a Câmara
Municipal de Santo Tirso, mostrou ser um orgulho para o concelho a sagração da equipa
sub-23 do Clube Desportivo das Aves como campeã nacional, salientando que o clube,
através dos feitos desportivos, tem sido um grande embaixador do Município.
Já o presidente do Clube Desportivo das Aves, Armando Silva elogiou o espírito de
sacrifício dos atletas e o trabalho desenvolvido por toda a equipa técnica, sublinhando
que nos quatro anos de parceria entre clube e SAD não se cansam de fazer história.
No total, a Câmara Municipal de Santo Tirso atribuiu 53 medalhas, distinguindo atletas,
equipa técnica e direção. Foi ainda entregue ao presidente da SAD, Wei Zao, uma salva
comemorativa.
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A equipa sub-23 do Clube Desportivo das Aves sagrou-se campeã nacional da primeira
edição da Liga Revelação no último jogo da jornada, dia 1 de maio, depois de ter
empatado em casa do Sporting de Braga.
A Junta de Freguesia de Vila das Aves associou-se a esta iniciativa, marcando presença,
na mesma.

II ESPECIAL SPRINT VILA DAS AVES - APRESENTAÇÃO
Decorreu no passado dia 1 de maio, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das
Aves, a apresentação da II Especial Sprint Vila Das Aves 2019.
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II ESPECIAL SPRINT VILA DAS AVES 2019 – PROVA
Depois do sucesso do ano anterior, o Especial Sprint voltou a Vila das Aves para acelerar
os corações dos amantes deste desporto de quatro rodas. O dia decorreu com muita
adrenalina, tendo muita adesão por parte da população.
Acresce referir que é nossa intenção, mantermos este tipo de iniciativas que só ajudam
a trazer na atração turística e desenvolvimento do comércio local.
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d) COESÃO SOCIAL
ANDANTE CHEGOU ÀS ESTAÇÕES DE COMBOIOS DE SANTO TIRSO E VILA DAS AVES
O sistema Andante chegou no dia 1 de maio, às estações ferroviárias de Santo Tirso e de
Vila das Aves, através da CP.
A medida está inserida no âmbito da criação do passe único para a Área Metropolitana
do Porto, permitindo também a compra de títulos ocasionais.
Os passageiros da CP que utilizem as estações de comboios de Santo Tirso e de Vila das
Aves para se deslocarem a um dos outros 16 municípios da Área Metropolitana do Porto
já podem fazê-lo com o Andante. O sistema começou a funcionar a 1 de maio, neste
meio de transporte, podendo os utentes optar pela aquisição de títulos ocasionais, ou o
passe único de assinatura mensal.
A entrada em vigor na CP, em concreto nas estações ferroviárias de Santo Tirso e de Vila
das Aves, coincide com a implementação do passe único no Município de Santo Tirso,
nomeadamente nos operadores Arriva, Landim e Pacense.
O passe único está dividido em duas modalidades. O Andante 3Z, que custa 30 euros por
mês, é destinado a viagens dentro do Município de Santo Tirso, ou até três zonas
contíguas. Já o Andante Metropolitano tem um custo de 40 euros e serve para viagens
entre os 17 municípios da Área Metropolitana do Porto, designadamente Santo Tirso,
Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto,
Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra,
Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
O passe único ou o cartão andante pode ser adquirido no Espaço do Munícipe, de
segunda a quinta-feira entre as 9h00 e as 17h30 e à sexta-feira entre as 9h00 e as 14h00.
Após a aquisição do suporte físico pela primeira vez, o passe pode ser carregado nas
lojas payshop ou no multibanco.
A taxa de descontos dos tarifários sociais continua a manter-se em vigor, agora aplicada
sobre os valores da tarifa normal (30 ou 40 euros), ou seja, 25, 50 e 60 por cento de
desconto para grupos específicos.
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VISITA PASCAL
A Paróquia de Vila das Aves mantém bem viva a tradição do Compasso Pascal, que mais
um ano percorreu todas as artérias da freguesia, anunciando a ressurreição de Jesus
Cristo.
A Junta de Freguesia abriu as portas do Salão Nobre para receber a visita pascal.
Obrigado ao Pároco da Freguesia, Sr. Padre Fernando e seus acompanhantes por este
momento religioso e de extrema importância.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO LOCAL PARA DESEMPREGADOS
A partir deste mês de junho, a Junta de Freguesia de Vila das Aves passa a ter ao serviço
da população um Gabinete de Inserção Profissional (GIP).
Neste novo serviço é assegurado o atendimento aos fregueses que pretendem requerer
o subsídio de desemprego e que, até agora, tinham de se deslocar a Santo Tirso. Este
serviço de proximidade, resultado da colaboração entre o Instituto do Emprego e
Formação e Profissional (IEFP) e a Junta de Freguesia.
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Desta forma, o GIP de Vila das Aves passa, assim, a disponibilizar de mais um serviço,
para além das suas funções enquanto estrutura de apoio à procura de emprego e à
formação que acompanha jovens e adultos no seu percurso de inserção ou reinserção
no mercado de trabalho, nomeadamente: divulgação de ofertas de trabalho,
encaminhamento

para

medidas

de

apoio

ao

emprego,

qualificação

e

empreendedorismo e controlo da apresentação periódica dos beneficiários das
prestações de desemprego.

e) OBRAS
CÂMARA REQUALIFICA RUA DO PARQUE INDUSTRIAL DA BARCA EM VILA DAS AVES
A Câmara Municipal de Santo Tirso e a Junta de Freguesia de Vila das Aves, assinalaram
no dia 24 de abril, o arranque da requalificação da Rua do Parque Industrial da Barca.
O investimento, de cerca de 150 mil euros, faz parte do plano municipal de
pavimentação de ruas em terra.
Esta é uma obra importante na medida em que, para além de vir facilitar os acessos às
habitações locais, vem beneficiar o acesso às empresas que se encontram nesta zona
industrial da Barca.
A obra reveste-se de especial relevância por se inserir num plano mais vasto,
identificado como uma das prioridades do mandato, que tem como objetivo acabar com
as ruas em terra batida no concelho.
A requalificação da Rua do Parque Industrial da Barca vai abranger a construção de
infraestruturas subterrâneas de telecomunicações, a melhoria da drenagem das águas
pluviais e a pavimentação do piso, até então de terra batida.
A obra tem uma duração prevista de três meses, num investimento que ronda os 150
mil euros.
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REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOS CORREIOS
Está em curso a requalificação do Largo dos Correios, em Vila das Aves, numa obra que
dá seguimento à política de melhoria da qualidade de vida urbana, implementada pela
Câmara Municipal de Santo Tirso.
Depois da “nova” Ponte do Espírito Santo, que une as freguesias de Vila das Aves e S.
Tomé de Negrelos, e da requalificação da Rua Silva Araújo, surge agora esta obra, que
prevê a melhoria do pavimento, das zonas de circulação pedonal e a beneficiação de
drenagem de águas pluviais.

CONCLUÍDAS AS OBRAS NA RUA DO LONGAL E RUA PROF. MÁRIO FIGUEIREDO
A Câmara Municipal de Santo Tirso, assinalou no dia 16 de abril, a conclusão das
intervenções na Rua do Longal e Rua Prof. Mário Figueiredo, na freguesia de Vila das
Aves. As obras acabaram por resolver um grave problema de drenagem das águas
pluviais, num investimento que rondou os 200 mil euros.
Era uma intervenção há muito reivindicada pela população devido, essencialmente, aos
graves problemas de escoamento das águas pluviais, e que vem melhorar os acessos a
toda esta zona envolvente, quer da Escola do Bom Nome quer do pavilhão do Clube
Desportivo das Aves.
Intervenções como esta são importantes para conseguir pôr em marcha o plano de
mobilidade e requalificação dos espaços públicos, um dos pilares orientadores da
política municipal para este mandato.
Integradas no plano municipal de requalificação das vias do concelho, as intervenções
na Rua do Longal e Rua Prof. Mário Figueiredo permitiram melhorar as condições de
drenagem de águas pluviais nos arruamentos, criar novas zonas de circulação pedonal,
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novas infraestruturas de telecomunicações e eletricidade, bem como a reposição de
todo o pavimento em cubos.

Informação: abril a junho de 2019

