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DATA DA SESSÃO: 21 de dezembro de 2018---------------------------------------------------------LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia ----------------------------------------PRESIDIU: Jorge Emanuel Oliveira Machado----------------------------------------------------------SECRETARIARAM: Ana Luísa Faria e Silva Salgado Santos e António Alberto Castro--------Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS:------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Emanuel Oliveira Machado - Presente------------------------------------------------------------Hélder Ernesto Oliveira Gomes – Presente--------------------------------------------------------------Ana Luísa Faria e Silva Salgado Santos – Presente-----------------------------------------------------António Alberto Castro Gouveia - Presente--------------------------------------------------------------Paulo Alexandre Machado Pinheiro - Presente----------------------------------------------------------Maria Celeste Gonçalves Pinheiro Monteiro - Presente------------------------------------------------André Manuel Gonçalves Martins - Presente-----------------------------------------------------------Elisabete da Cunha Roque Faria – Faltou----------------------------------------------------------------António Agostinho Pinheiro da Costa - Presente--------------------------------------------------------António Adalberto Alves Carneiro - Presente-----------------------------------------------------------Maria Henriqueta Cerqueira P. Gomes Alves - Presente ----------------------------------------------Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista – Presente --------------------------------------------------------Nuno Renato Sá Sampaio - Presente -----------------------------------------------------------------------HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 21,30 horas ----------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 23,00 horas -----------------------------------------
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--Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte uma
horas e trinta minutos, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu em sessão
ordinária a Assembleia de Freguesia de Vila das Aves, com a seguinte ordem de
trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------I- Período da Antes da Ordem do dia:------------------------------------------------------II– Período da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------1- Informações do Executivo sobre atividade e a situação da Junta de Freguesia.
2- Plano de Atividades e Orçamento para 2019;--------------------------------------3- PPI - Plano Plurianual de Investimentos.----------------------------------------------Entrando no período de antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia de Vila das Aves deu conhecimento da oferta do livro “O Mítico Desportivo
das Aves”, por parte do Sr. Padre Fernando Abreu, pároco desta freguesia.-----------------Faltou a Sr.ª Deputada Elisabete Faria, que justificou a sua falta, tendo sido substituída
pelo elemento imediatamente a seguir da lista, Maria Goreti Vilaça Fernandes (Doc.
n.º1).----------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovação da ata da reunião anterior - Posta à votação, a mesma foi aprovada por
maioria, com uma abstenção da Coligação Por Todos Nós do deputado António
Adalberto Alves Carneiro, não tendo participado na votação os deputados que não
estiveram presentes na reunião a que esta se reporta.-------------------------------------------Pelos eleitos da Coligação Por Todos Nós e pelos eleitos do Partido Socialista, foi
proposto um voto de louvor ao André Mesquita (Doc. n.º 2 e 3), tendo o referido voto
sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------Pelos eleitos do Partido Socialista foi também proposto um voto de louvor a Francisco
Azevedo (Doc. n.º 4), tendo o referido voto de louvor sido aprovado por unanimidade.---Ainda no período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguinte deputados:---------O Sr. Deputado Nuno Sampaio, aludiu à priori, que a sua intervenção não deveria ser
entendida como uma crítica, mas uma oportunidade de melhoria, referindo que na sua
opinião é de valorizar o executivo em exercício pela coragem que tem em manter
algumas das iniciativas do executivo anterior, nomeadamente, o “Aves em Natal”.
Contudo, considera que esse facto aumenta a responsabilidade do presente executivo
por haver um ponto de referência, sendo certo que, neste ano, na sua opinião o evento
estagnou, não estando ao nível de anos anteriores. Considera que não se pode retroceder
e que se deve ter sempre em vista a melhoria. Acrescentou, ainda, como uma boa
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iniciativa a colocação de árvores de natal expostas pela freguesia mas, que a Junta terá
de ter em atenção as condições meteorológicas e não se pode correr o risco de haver
árvores estragadas, sem o devido tratamento.-----------------------------------------------------O Sr. Deputado António Adalberto Carneiro, sobre a Escola de Bom Nome,
nomeadamente, o timing da intervenção na Rua Prof. Mário Figueiredo em simultâneo
com a atividade letiva e sobre qual a responsabilidade da Junta de Freguesia nessa
situação. Questionou ainda, sobre o ponto de situação do muro do cemitério,
particularmente, sobre os riscos e o que está a ser feito para minimizá-los. Também quis
ser informado acerca do ponto de situação das águas do Amieiro Galego, se a utilização
pública é possível e, sobre os novos outdoors com informação da Junta de Freguesia.-----Pelo Sr. Deputado Hélder Gomes foram solicitadas informações sobre os
investimentos do executivo atual, nomeadamente, sobre as ruas contíguas à Escola de
Bom Nome. Questionou se o investimento aplicado, pelo antigo executivo, nas duas
obras que deixou para o presente executivo terminar, não poderia ter colmatado a
situação urgente das vias que estão agora a ser intervencionadas no presente mandato.----Pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia foram apresentados os devidos
esclarecimentos. Em resposta ao Sr. Deputado Nuno Sampaio, o Sr. Presidente da Junta
informou que aprecia críticas construtivas e que o “Aves em Natal” se traduziu naquilo
que os comerciantes quiseram, após a sua auscultação. Em acréscimo, foram realizadas
atividades dirigidas às crianças, como por exemplo, o espetáculo da “Estrela”.
Acrescentou que lamentava a pouca afluência que a edição deste ano teve, por parte da
população. Afirmou ainda que procura sempre fazer mais e melhor. Relativamente às
árvores expostas pela freguesia, informou que os funcionários da Junta de Freguesia
estiveram atentos reparando e colocando as mesmas no devido lugar, sempre que se
manifestou necessário. Afirmou que esta é uma iniciativa para manter. Em resposta ao
Sr. Deputado Adalberto Carneiro e ao Sr. Deputado Hélder Gomes, informou que assim
que tomou posse, uma das suas primeiras ações foi solicitar à Câmara Municipal que
incluísse nas suas obras em curso a Rua Prof. Mário Figueiredo e a Rua do Longal, num
investimento de 47.000,00€. O atraso na sua execução deve-se à necessidade legal das
obras implicarem concursos públicos, que demoram a ser finalizados, razão pela qual as
obras só iniciaram recentemente. Na sua opinião, a culpa do tempo de execução é do
anterior executivo, que optou por intervencionar a Rua da Bela Vista e a Rua Pedro
Dioga, que servem poucos avenses, em vez de realizar esta obra urgente como esta.
Quanto ao muro do cemitério, informou que já há uma avaliação da Universidade do
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Minho (TecMinho). O relatório confirma que há necessidade de se efetuar o reforço do
muro, para garantir condições de estabilidade. Com relação às águas do Amieiro
Galego, informou que tanto a água sulfurosa, como a água potável estão acessíveis à
população.----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Deputado Adalberto Carneiro, pediu a palavra novamente, para mencionar que o
melhoramento na Escola de Bom Nome é notório, mas que o acesso piorou e por isso
questionou se está prevista uma área de acolhimento para os pais, quando levarem os
filhos a essa escola.----------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Sr. Deputado Adalberto Carneiro, o Sr. Presidente de Junta informou
que a obra será realizada por fases para causar o menor transtorno possível.----------------Terminado este período, entrou-se de seguida no período da Ordem do Dia:------------1- Informações do Executivo sobre a atividade e a situação da Junta de Freguesia;-2- Plano de Atividades e Orçamento para 2019;------------------------------------------3- PPI – Plano Plurianual de Investimento.--------------------------------------------------No 1º ponto – Informações do Executivo sobre a atividade e a situação da Junta de
Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia prestou as informações contantes do
documento anexo (Doc. n.º 5).----------------------------------------------------------------------O Sr. Deputado Rui Batista pediu a palavra e iniciou a sua intervenção referindo que o
Dr. Francisco Sá Carneiro terá dito aos seus ministros que tinham meio ano para culpar
o anterior executivo, aludindo para a situação da Junta de Freguesia, uma vez que na sua
opinião já não é possível atribuir culpas ao anterior executivo. No que concerne à Rua
Prof. Mário Figueiredo mencionou que, na altura em que pertencia ao executivo, não foi
possível realizar essa obra porque não se conseguiu chegar a acordo com o proprietário
dos terrenos e questionou o porquê dos valores da obra não serem condizentes. Referiu
ainda, que todos os elementos do anterior executivo não precisavam da política para
viver, nem nunca tiveram cargos de nomeação. Informou que está a representar os
interesses da freguesia com orgulho e é com orgulho que o faz na oposição. Aludiu
ainda, que a Junta de Freguesia tem vindo a realizar algumas atividades com sucesso,
mas questionou quais as suas prioridades, qual a situação, por exemplo, da realização
dos passeios na Barca. -------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao Sr. Deputado Rui Batista, o Sr. Presidente de Junta informou que à
terça e quinta-feira, no seu atendimento ao público, poderá dar-lhe conhecimento do
orçamento da Rua Prof. Mário Figueiredo e qual o valor correspondente. Informou
ainda, que as prioridades da Junta de Freguesia foram a Rua Prof. Mário Figueiredo e a
4

Rua do Longal. Quanto aos passeios da Barca declarou que o orçamento para a sua
realização é de 100.000,00€, e que o anterior executivo poderia ter feito os passeios com
os 120.000,00€ da verba que recebeu do acordo com o Desportivo das Aves, e que
gastou. Clarificou ainda, que até ao final do mandato, os passeios serão realizados.--------Os pontos 2 e 3, Plano de Atividades e Orçamento para 2019 (Doc. n.º 6) e o PPI –
Plano Plurianual de Investimento (Doc. n.º 7), foram apresentados em conjunto, por
acordo da assembleia, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia e pelo Sr. Tesoureiro.----Pelo Sr. Deputado Rui Batista foram colocadas duas questões, relativamente ao
orçamento, referindo que este é globalmente igual ao do ano passado, neste sentido a
transferência de capital será de 128.000,00€, questionando-se assim se a verba de
39.000,00€, transferida pela Câmara Municipal de Santo Tirso, estaria incluída nesse
valor. Questionou ainda, se os 15.000,00€ relativos ao cemitério, incluem as obras do
muro ou se essa obra ficará a cargo da Câmara Municipal de Santo Tirso.-------------------Em resposta, o Sr. Presidente da Junta informou que recebeu a mesma verba da
Câmara Municipal de Santo Tirso,que o executivo anterior e, por conseguinte, o
orçamento é igual. Quanto ao cemitério, informou que a verba em questão é relativa à
manutenção do cemitério e tem em conta a venda de sepulturas.------------------------------Colocados à votação, em conjunto, os referidos pontos, foram aprovados por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------Pelos eleitos do Partido Socialista foi apresentada uma declaração de voto, relativa ao
Plano de Atividades e Orçamento para 2019 (Doc. n.º 8), que se anexa.----------------------Seguidamente entrou-se no período de intervenção do público, tendo intervindo os/as
Senhores/as: -------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Joaquim Carneiro sobre o muro do cemitério, informando que em quase todas as
Assembleias de Freguesia se apresenta com a mesma questão, por imperativos de
consciência, porque se preocupa muito com a situação e apela a que se pressione para
que o caso seja resolvido rapidamente, para que não aconteça em Vila das Aves uma
tragédia semelhante à de Borba.--------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Machado, em relação ao muro do cemitério, referiu que saía da
Assembleia de Freguesia mais preocupado uma vez que, pelo que terá percebido, há
deficiências graves na estrutura do muro e a necessidade da sua intervenção. Na sua
opinião, o Sr. Presidente de Junta, com um currículo ligado às questões da Proteção
Civil, deveria estar mais atento para esta situação. Continuou acrescentando que se há
necessidade de concurso público para realização desta obra, nem em nove meses ela se
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iniciará e que até lá há riscos reais, sendo preciso pressionar a Câmara Municipal para
se decidir quanto à utilização da via adjacente, tanto por veículos como por peões.
Quanto ao condicionamento de trânsito em redor da Escola de Bom Nome, referiu que a
obra está feita e bem, mas que tem sido um caos o acesso. Assim, perguntou se não será
possível que a Polícia Municipal ou GNR, duas vezes por dia, durante mais ou menos
quinze minutos, esteja naquele local para melhorar o fluxo de trânsito. Sugeriu também,
que uma vez que é sabido que se instalará uma nova zona comercial em Poldrães, que
seja feita uma rotunda no entroncamento entre a Avenida Comendador Silva Araújo e a
Estrada Nacional 105, para maior fluidez de trânsito e não acontecer o mesmo que
acontece no Lidl, uma zona perigosa.--------------------------------------------------------------O Sr. Filipe Sampaio usou da palavra para manifestar a sua satisfação por ambas as
bancadas terem proposto um voto de louvor ao seu amigo André Mesquita, apelando a
que mais fosse feito, tendo sugerido que se colocasse um outdoor de homenagem ao
André que, na sua opinião, fez mais pela bandeira de Portugal do que provavelmente
qualquer um dos presentes naquela assembleia. Acrescentou ainda que o André
Mesquita é uma pessoa com Síndrome de Down e que muitas vezes essas pessoas são
alvo de bullying, sendo nosso dever promover a inclusão. Terminou manifestando a sua
preocupação com a falta de participação cívica nestes fóruns, devendo ser pensadas
soluções para estímulo da participação. -----------------------------------------------------------Pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia foi lançado o repto para que não
continuemos a falar na necessidade de inclusão, mas que simplesmente aceitemos a
diversidade que caracteriza o ser humano. Se assim for, nada há para incluir, uma vez
que seremos aceites como iguais, compreendendo a diversidade como uma
característica humana, que deve ser aceite e celebrada.----------------------------------------- Em resposta às interpelações, o Sr. Presidente de Junta informou que relativamente à
sua ligação à Proteção Civil, de facto, é bombeiro e não vive da política. Por esse facto é
que é prudente e por vezes no seu discurso descreve o pior cenário, mas que em relação
ao muro do cemitério está prevista a sua consolidação e reforço, sendo que a situação
não tem progredido. Quanto ao André Mesquita, referiu que as suas qualidades são
reconhecidas.------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi colocada à aprovação a ata em minuta, que depois de
lida em voz alta, na presença de todos, foi posta à votação, tendo sido aprovada por
maioria com um voto contra dos eleitos da Coligação Por Todos Nós.----------------------
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--O Sr. Deputado António Adalberto Carneiro apresentou uma declaração de voto,
informando que votará sempre contra a aprovação da ata em minuta, a não ser que haja
urgência na aprovação da ata para fazer valer alguma deliberação. ---------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia fez dois esclarecimentos a respeito, em
primeiro lugar a ata em minuta é sucinta e só no final é elaborada a ata definitiva, mais
pormenorizada, que é votada na reunião seguinte. Em segundo lugar, na presente Ordem
do Dia votou-se o Plano de Atividades e Orçamento e o PPI, pelo que seria importante
que essas decisões fossem aprovadas com a maior brevidade possível, uma vez que, tal
como decorre do Código de Procedimento Administrativo, as deliberações dos órgãos
colegiais só se tornam eficazes depois de aprovadas as respetivas atas ou depois de
aprovadas as respetivas atas em minuta. ----------------------------------------------------------Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão, da
qual se exarou a presente ata, que será assinada por quem a lavrou e pelo Presidente. ----

______________________________
(O Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves,
Dr. Jorge Machado)
_____________________________
(1ª Secretária da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves,
Dr.ª Ana Luísa Santos)

________________________________
(2º Secretário da Assembleia de Freguesia de Vila das aves
António Alberto Gouveia)
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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 2018
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 21
de dezembro, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre
setembro e dezembro de 2018, destacando-se neste período, alguns pontos que aqui
seguem.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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a) EDUCAÇÃO
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VILA DAS AVES
Estão em marcha as obras de requalificação da EB 2,3 de Vila das Aves.
No passado dia 3 de setembro, o executivo da Junta de Freguesia juntou-se à comitiva
da Câmara Municipal de Santo Tirso e à direção do Agrupamento de Escolas D. Afonso
Henriques, para visitar as obras no terreno.
No total, são cerca de um milhão de euros de investimento, por parte da autarquia
tirsense, que vêm beneficiar mais de 500 alunos.
Remodelação das caixilharias, reabilitação das fachadas, substituição das coberturas de
forma a remover o amianto, substituição dos pavimentos e reparação das paredes e de
tetos interiores, são os principais trabalhos de requalificação.
A obra está a ser executada por fases e mantém-se em funcionamento.

INAUGURADA A REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE BOM NOME
Foi inaugurada a 17 de setembro, a requalificação da Escola Básica de Bom Nome. Uma
obra da Câmara Municipal de Santo Tirso, que incluiu não só a requalificação do edifício,
mas também a aquisição de novos equipamentos. A escola ficou agora dotada de salas
apetrechadas com quadros interativos e todas as condições para que os alunos, possam
atingir o sucesso escolar.
Com um investimento de cerca de 700 mil euros, em parte financiado pelo Norte 2020,
a requalificação da Escola Básica do Bom Nome abrangeu todo o edifício e arranjos
exteriores. Para além das pinturas, as obras contemplaram a intervenção nas
coberturas, fachadas, pavimentos e caixilharia. No exterior foi ainda contemplada a
construção de cobertos e um novo parque infantil.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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FESTA DO “DIPLOMA" E DOS "PRÉMIOS DE MÉRITO" DO AEDAH
A Junta de Freguesia de Vila das Aves participou, no dia 12 de outubro, na Festa do
“Diploma" e dos "Prémios de Mérito" do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.
A iniciativa juntou alunos, pais, encarregados de educação, professores, funcionários,
familiares e amigos num momento de convívio.
Na entrega de prémios esteve o Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves,
Joaquim Faria, bem como a Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Sílvia Tavares.
No final, a Diretora do Agrupamento, Severina Fontes, procedeu ao corte do bolo.

“ESTICADINHO” LEVOU ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ÀS ESCOLAS
No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, a Câmara Municipal de Santo Tirso
promoveu, a apresentação do programa “Crescer para Cima”. Destinado aos alunos do
pré-escolar e 1º ciclo, o programa incluiu ações de showcooking, promoção de exercício
físico e ainda sessões de sensibilização destinadas aos pais.
Comer mais fruta e legumes, beber água em vez de sumo, evitar as batatas fritas. Esta
foi a mensagem mais repetida aos alunos da Escola do Bom Nome, onde decorreu a
apresentação do programa “Crescer para Cima”, no passado dia 16 de outubro.
Iniciativa a que a Junta de Freguesia se associou.
Inserido no âmbito da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável,
o programa incentiva o consumo alimentar adequado de hortofrutícolas, promove a
qualidade nutricional dos almoços e lanches escolares e melhora o estado nutricional e
de atividade física das crianças.
Para motivar os mais novos a fazerem as melhores opções na hora de comer, a Câmara
Municipal criou uma mascote inspirada numa cenoura, o “Esticadinho”, que distribuiu
cadernetas.
Paralelamente, com o apoio de nutricionistas, começaram a ser promovidos
showcookings e vão avançar, em todas as escolas, sessões de sensibilização destinadas
aos pais.
Associaram-se ainda ao Dia Mundial da Alimentação o automobilista Armindo Araújo, a
atleta Sara Moreira e o ciclista Sérgio Sousa. Os desportistas partilharam com os alunos
as opções alimentares saudáveis que fazem no dia-a-dia.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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FESTA DO OUTONO – JI FONTAÍNHAS
A Junta de Freguesia de Vila das Aves marcou presença no dia 3 de novembro, na
tradicional Festa do Outono, organizada pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Jardim de Infância das Fontaínhas.
Um momento de convívio, onde pais, professores, encarregados de educação, alunos,
familiares, amigos e pessoal não docente confraternizaram num ambiente salutar, onde
não faltaram as castanhas assadas, os petiscos regionais, a venda de produtos e muita
animação musical.
O momento contou ainda com a presença da Vereadora da Educação da Câmara
Municipal de Santo Tirso, Sílvia Tavares.

FESTA DE NATAL DO JI DAS FONTAÍNHAS
O Jardim de Infância das Fontaínhas realizou no dia 8 de dezembro, a sua Festa de Natal.
O espírito natalício ficou patente no rosto de cada criança.
O Centro Cultural Municipal de Vila das Aves serviu de palco para acolher a iniciativa,
onde não faltaram as brincadeiras levadas em peça pelo Grupo de Teatro Aviscena.
A Junta de Freguesia esteve presente nesta iniciativa para dar os parabéns a todos os
professores, pais, encarregados de educação, e corpo não docente, pelo seu empenho
e por terem proporcionado uma tarde tão bonita.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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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.
APRESENTAÇÃO DO LIVRO: “O CAMINHO SOB O SILÊNCIO DAS ESTRELAS”
O salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das Aves serviu de palco, no passado dia 7
de setembro, para a apresentação do livro “O Caminho Sob o Silêncio das Estrelas”.
Da autoria de Agostinho Leal, o evento contou com a presença de familiares e amigos
do escritor, que fizeram questão de lhe endereçar os parabéns pela concretização do
livro.
Baseado em relatos de viagens por onde passa, para fazer os caminhos de Santiago,
Agostinho Leal, recordou todos os momentos vividos em cada etapa e explicou os
sentimentos que são vivenciados a cada quilómetro percorrido.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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"O REI ESTÁ A MORRER" ESTEVE EM CENA NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA
DAS AVES
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, acompanhado pelo
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santo Tirso, Tiago Araújo, assistiu à estreia
da peça de teatro "O Rei está a morrer", protagonizada pelo Grupo Aviscena.
O Centro Cultural Municipal de Vila das Aves serviu de palco para o evento que lotou
por completo a sala.
Repleta de humor, sarcasmo e talvez uma pitada de tragédia, o espetáculo conduziu o
público para um reino imaginário, onde um Rei julgava possuir um poder eterno.
“O Rei está a morrer” foi o resultado de uma adaptação do Teatro Aviscena,
consequente da tradução da peça Le Roi Se Meurt de Ionesco, efetuada pelo professor
Luís Américo Fernandes.
A peça lotou a sala por completo, no passado dia 22 de setembro, e contou com
encenação de Cristiano Coelho, sonoplastia de Luís Gonçalves e interpretações de
Cláudio Ribeiro, Olga Sousa, Carlos Pimenta, Cristiano Coelho, Yvone Machado e Daniela
Arcipreste.

DESFOLHADA - GRUPO ETNOGRÁFICO DE VILA DAS AVES
Também no dia 22 de setembro, decorreu a tradicional desfolhada protagonizada pelo
Grupo Etnográfico de Vila das Aves.
A praceta das Fontainhas encheu-se de gente para perpetuar uma das tradições mais
antigas. Preservar os usos e costumes dos nossos antepassados é reviver cada dia a
nossa história.
A Junta de Freguesia de Vila das Aves parabeniza o grupo por manter viva esta tradição.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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85 ANOS DO AGRUPAMENTO CNE4AVES
O presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, acompanhado pelo
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santo Tirso, Tiago Araújo, marcou
presença na noite de encerramento das comemorações dos 85 anos do agrupamento
CNE4Aves, no dia 29 de setembro.
A todo o corpo de escuteiros, liderado por Rafael Lopes, os nossos parabéns por mais
um ano de intenso trabalho.
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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 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.

NOITE DE FADOS EM VILA DAS AVES
Foi com enorme gosto que assistimos, à Noite de Fados de Coimbra, que decorreu, no
passado dia 27 de outubro, no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves.
O Grupo da Casa, do “Choupal à Lapa” subiu ao palco com as tradicionais serenatas de
Coimbra, tendo lotado o auditório e arrastado familiares e amigos para o concerto.
Com Carlos Pereira e Mário Gouveia na voz, Almeida Ulisses e Jacinto Nunes na guitarra
portuguesa e ainda Álvaro Basto à viola, este é um grupo com elementos de Vila das
Aves que se dedica à preservação da tradição de Coimbra, cantando os seus fados e as
suas baladas.

Informação: setembro a dezembro de 2018
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “INSTRUMENTOS”
A Junta de Freguesia fez questão de estar presente na inauguração da instalação
“Instrumentos”, que decorreu no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves, em
outubro.
“Materializada em forma de exposição, o trabalho do artista plástico Manuel Horta
resultou da pesquisa que relaciona a carbonização controlada de madeira em
combustão lenta e o trabalho de cerâmica em roda lenta.
O artista plástico esteve à conversa com os alunos e professores do Agrupamento de
Escolas D. Afonso Henriques, para apresentar e explicar o seu trabalho. O momento
contou, igualmente, com a presença do vereador da Cultura da Câmara Municipal de
Santo Tirso, Tiago Araújo, e do Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves.
ENCONTRO DE COROS DE SANTA CECÍLIA
A Junta de Freguesia de Vila das Aves participou, no dia 24 de novembro, no tradicional
encontro de Coros de Santa Cecília.
Um momento dedicado ao convívio, numa homenagem à padroeira da música.
Pelo palco do Centro Cultural Municipal de Vila das Aves, subiram os Grupos Corais de
Santa Cecília de Calvão, de Vila do Conde e o anfitrião da noite, a quem coube este ano
a organização do evento, o Grupo Coral de Santa Cecília, de S. Martinho do Campo.
Na entrega das lembranças esteve o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santo
Tirso, Tiago Araújo, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria
e a representante da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, Rita Martins.
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AVES EM NATAL
Foram várias as atividades que a Junta de Freguesia de Vila das Aves organizou para este
Aves em Natal 2018.
Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, a freguesia sentiu o espírito natalício.
Se o Natal é para as crianças, a Junta de Freguesia, voltou este ano a convidar os alunos
das Escolas com 1º Ciclo e Pré-escolar do AEDAH, a entregar a carta ao Pai Natal e visitar
a sua Casa. Numa manhã divertida, as crianças tiveram ainda a oportunidade de dar uma
voltinha na Lagartixa Encantadora. No fim, ainda foram surpreendidos com um docinho.
E para os alunos que não tiveram oportunidade de ir visitar a Casa do Pai Natal, da parte
da manhã, a Junta de Freguesia de Vila das Aves foi à Escola do Jardim de Infância das
Fontaínhas e à Escola Básica de Quintão 1, para recolher as cartas do Pai Natal.
Em troca receberam também do Presidente da Junta, o seu docinho, fizeram festinhas
aos cavalos e ainda tiveram a oportunidade de andar de "charrete".
Ainda no dia 13, houve muita animação na Praça das Fontainhas. A noite iniciou com a
atuação da Universidade Sénior de Vila das Aves. De seguida o Pai Natal chegou com os
duendes do grupo Teatro Aviscena.
Já no dia 15, o Salão Nobre da Junta de Freguesia, serviu de palco para o espetáculo
musical trazido pela ESTRELA. Um fim de tarde muito animado, onde as crianças foram
surpreendidas, uma vez mais, com o Pai Natal.
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c) DESPORTO
DESPORTO SÉNIOR – SANTO TIRSO ATIVO
A pedido da Câmara Municipal de Santo Tirso, as aulas inseridas no Programa Santo
Tirso Ativo (Desporto Sénior), decorrem desde o dia 17 de setembro, no edifício sede
da Junta de Freguesia de Vila das Aves, às terças e sextas-feiras das 11H00 às 11H45.
APRESENTAÇÃO DA CORRIDA AVES EM MOVIMENTO
A terceira edição da Corrida “Aves em Movimento”, foi oficialmente apresentada no
passado dia 5 de outubro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia.
A prestigiada atleta Ercília Machado, marcou presença e enalteceu este evento
desportivo como sendo uma mais valia para a Vila, agradecendo ainda o convite por ter
sido, a madrinha desta prova, que envolve uma parceria entre a Junta de Freguesia e a
Associação Avense, com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.
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ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO CONCELHIO DE PESCA DESPORTIVA DE RIO
A Junta de Freguesia de Vila das Aves acolheu no dia 6 de outubro, a sessão de
encerramento do Campeonato Concelhio de Pesca Desportiva de Rio.
Promovido, este ano, pelo Clube Amadores de Pesca de Vila das Aves, com o apoio da
Câmara Municipal de Santo Tirso, a entrega de prémios, realizada no Salão Nobre,
contou com a presença da Vereadora do Desporto da Câmara Municipal, Ana Maria
Ferreira, do Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Faria e do Presidente Amadores
de Pesca de Vila das Aves, Nelson Pereira.

"AVES EM MOVIMENTO"
Depois do interregno de um ano, eis que a prova "Aves em Movimento" voltou às ruas
de Vila das Aves, com a sua terceira 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 pelo enorme
sucesso, participação e alegria, na manhã do dia 14 de outubro.
Na entrega dos prémios estiveram o Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves,
Joaquim Faria e a Vereadora do Desporto da Câmara Municipal, Ana Maria Ferreira.
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GALA OAMIS
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, assistiu no passado
dia 20 de outubro, ao espetáculo de dança e desfile de moda, organizado pelo Ginásio
OAMIS.
O Centro Cultural Municipal de Vila das Aves serviu de palco para acolher o evento, que
contou com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.

RAID TT
Vila das Aves acolheu, no dia 20 de outubro, o primeiro RAID TT.
A prova todo terreno, realizada na zona de Poldrães, entusiasmou todos os
espectadores e amantes deste desporto automóvel.
O evento contou com apoio da Junta de Freguesia de Vila das Aves, cujo Presidente,
Joaquim Faria, fez questão de estar presente.
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d) JUVENTUDE
JOVENS DE VILA DAS AVES PARTICIPAM NO OPJ
Vila das Aves participa no Orçamento Participativo Jovem, organizado pela Câmara
Municipal de Santo Tirso. A iniciativa tem como objetivo reunir opiniões e contributos
da população jovem do concelho, permitindo adequar as políticas públicas municipais
às suas necessidades e perspetivas, tendo um orçamento disponível de120 mil euros.
Em votação, até ao dia 23 de dezembro, estão três projetos para a freguesia.
1 – PROPOSTA 19 - CAMPO DE RELVA SINTÉTICA - ESCOLA BÁSICA DE VILA DAS AVES:
2 - STREET WORKOUT EM VILA DAS AVES
3 – CAMPO ESCUTISTA PARA VILA DAS AVES
A votação é feita através da plataforma www.opjst.cm-stirso.pt. Cada jovem, entre os
12 e os 30 anos, residente ou estudante no concelho, poderá votar uma única vez, tendo
de, obrigatoriamente, escolher duas propostas diferentes.

e) SOLIDARIEDADE
PASSEIO ANUAL SÉNIOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
Foi com muito gosto que o executivo da Junta de Freguesia acompanhou este ano os
idosos de Vila das Aves, no passeio sénior, organizado pela Câmara Municipal de Santo
Tirso.
A visita decorreu no dia 29 de setembro, na Figueira da Foz, e traduziu-se num
verdadeiro dia de convívio e confraternização com os nossos seniores!
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ANDRÉ MESQUITA HOMENAGEADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, esteve presente na
homenagem, feita pela Câmara Municipal de Santo Tirso, aos campeões do concelho.
De Vila das Aves o destaque foi para André Mesquita, Campeão Europeu de Futsal de
Síndrome de Down. Os nossos parabéns!

f) OBRAS
Estão em marcha, desde o dia 29 de outubro, as obras de "Drenagem de Águas Pluviais
na Rua Prof. Mário Figueiredo e Rua do Longal, em Vila das Aves”.
Uma obra da Câmara Municipal de Santo Tirso, que em diálogo e articulação com a Junta
de Freguesia, se tem empenhado em resolver os problemas.
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g) AMBIENTE
No concelho de Santo Tirso, o ambiente é uma prioridade.
Por isso, com o objetivo de minimizar o volume de lixo produzido nas feiras, a Câmara
Municipal em parceria com a Resinorte, lançou o projeto de recolha seletiva de lixo
nestes locais.
E para que a mensagem da reciclagem chegue também aos mais novos, foram
promovidas ações de sensibilização nas escolas do concelho, onde se frisou a
importância da separação do lixo.
A Junta de freguesia de Vila das Aves acompanhou a colocação dos Ecopontos no recinto
do mercado.
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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 2019 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 atual executivo da Junta de Freguesia apresenta aqui o seu Plano de
Atividades, o Orçamento para 2019 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 recentemente 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 2019, 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;

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;
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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 um 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 (“Aves em Festa”);

•

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);

•

Realizar “Gala de Novos Talentos”;

•

Concurso de “Bandas de Garagem”;

•

Acolher em junho de 2019, 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.

8

Plano Anual Atividades, Orçamento e PPI de 2019

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 acabo 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 2019, na expetativa de que mereçam, dos
seus elementos, uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da
autarquia.
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Anexos
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