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Sessão – Ordinária

21 de setembro de 2019

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

ATA
DATA DA SESSÃO: 21 de setembro de 2019 ---------------------------------------------------------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 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 - Faltou ------------------------------------------------------------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 - Faltou --------------------------------------------------------------------------HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 15,00 horas ----------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 18,00 horas ------------------------------------------
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-- Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas quinze
horas, 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;
-- No período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia de Freguesia de
Vila das Aves deu conhecimento que os deputados Nuno Renato Sá Sampaio e
Elisabete da Cunha Roque Faria, pela Coligação por Todos Nós, e André Manuel
Gonçalves Martins, pelo Partido Socialista, solicitaram a sua substituição, tendo a
mesma ocorrido nos termos do regimento em vigor (Docs. n.º 1, 2 e3). --------------------- Aprovação da ata da reunião anterior - Colocada a votação, a mesma foi aprovada por
unanimidade, não tendo participado na mesma os deputados que não estiveram
presentes na reunião anterior. ----------------------------------------------------------------------- Pelos eleitos do Partido Socialista foram propostos dois votos de louvor,
designadamente, aos atletas Vítor Ferreira (Doc. n.º 4) e Diogo Costa (Doc. n.º 5), tendo
os referidos votos de louvor sido aprovados por unanimidade. -------------------------------- Pelo deputado António Adalberto Alves Carneiro, foi apresentada uma declaração de
voto. O deputado referiu considerar louvável a atribuição de votos de louvor, e que
votou favoravelmente os votos aos atletas supracitados, mas aconselhou cautela e
atenção, para que outros cidadãos, que também possam ser merecedores, não venham a
ser esquecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no período de antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes deputados: ------- O deputado António Agostinho Pinheiro da Costa, sobre os últimos dois anos de
mandato do presente executivo. (Doc. n.º 6). ----------------------------------------------------- O deputado Arígio Marco Martins Campos, sobre o Aves Fest, tendo referido que
tudo o que possa trazer pessoas a Vila das Aves é louvável, mas que gostaria de ser
esclarecido sobre a parceria da Junta de Freguesia com a associação Sótão Estival. Julga
ter lido um documento, que presentemente não se encontra online, sobre uma parceria
para quatro anos. Assim, questionou o Presidente da Junta sobre a quantas empresas foi
pedido orçamento para a realização deste evento e o motivo pelo qual foi estabelecida
uma parceria para quatro anos com esta organização. Pediu, também, esclarecimentos
quanto aos moldes em que a Junta de Freguesia apoiou o evento e qual foi o custo desta
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parceria para Junta de Freguesia, referindo que pedia esclarecimentos apenas por uma
questão de transparência. ---------------------------------------------------------------------------- O deputado António Adalberto Alves Carneiro interveio sobre a data e hora escolhida
para a presente Assembleia de Freguesia, mencionando que, apesar de considerar que
esta terá sido uma melhor escolha, a alteração aparentemente são surtiu muito efeito, já
que contava que a sala estivesse mais cheia, lamentando que as reuniões da Assembleia
de Freguesia não sejam atrativas para a população. Expressou, ainda, o seu
contentamento pelas informações do Presidente da Junta estarem disponíveis para
distribuição a todos os presentes, mas informou que, talvez por falha do seu
equipamento informático, não conseguiu aceder aos mesmos previamente. ----------------- Pelo Presidente da Assembleia de Freguesia foi mencionado que a mesa estaria atenta
à situação mencionada pelo deputado António Adalberto Alves Carneiro e que,
eventualmente, os ficheiros poderão, no futuro, ser enviados noutro formato
(wetransfer, por exemplo). Informou, também, que os presentes poderiam recolher e
levar os exemplares disponibilizados. Quanto à alteração da data e hora da Assembleia
de Freguesia, foi referido que a mesa procura sempre colaborar com os senhores
deputados, ainda que por vezes em prejuízo próprio, procedendo às alterações que lhe
pareçam ser de acolher, em benefício da democracia, cumprindo, obviamente, com a
legislação e o regimento. ---------------------------------------------------------------------------- Pelo Presidente da Junta de Freguesia foram prestados os devidos esclarecimentos.
Em resposta ao deputado António Agostinho Pinheiro da Costa, afirmou que o seu
discurso é o mesmo há seis anos. Informou que os passeios têm sido feitos e que Vila
das Aves nunca teve tanto dinamismo como tem tido nos dias que correm. Acrescentou
ainda, que às terças e quintas-feiras poderá marcar hora de atendimento para discutir
estes assuntos. Informou, ainda, que os recursos humanos da Junta de Freguesia nunca
haviam sido tão rentabilizados e motivados, como acontece presentemente. Em relação
ao Centro de Estágios do Clube Desportivo das Aves, informou que a informação que
dispunha é de que estariam previstos avanços até fevereiro, e que tanto a Junta de
Freguesia como a Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila das Aves, aceitaram
o que lhes foi transmitido na última reunião. Quanto aos fontanários, reconheceu que
alguns se encontram desativados. Quanto ao Amieiro Galego, o Presidente informou
que herdou um parque que não possui sequer sistema de rega e que a capacidade de
investimento não permite atender a todas as solicitações e necessidades da freguesia.
Foi transmitido ainda, a admiração pela preocupação dos membros da Coligação Por
3

Todos Nós com o Infantário, quando no seu programa eleitoral apenas se preocupavam
com a abertura do Cine-Aves. Quanto ao edifício da antiga junta, informou que a
limpeza é feita e que se procuram soluções para melhorar o espaço interior. Por fim,
informou que há impressos na Junta de Freguesia para sinalizar questões de limpeza. Já
em resposta ao deputado Arígio Marco Martins Campos, afirmou que, naquilo que
auscultou junto da população, o Aves Fest foi um sucesso, reconhecendo a necessidade
de limar algumas arestas. Quanto à parceria com a Sótão Estival, não existe nada
escrito, nem protocolado, motivo pelo qual não foi remetido nenhum documento para
aprovação da Assembleia de Freguesia. Aliás, relativamente a esta questão, esclareceu
que a Junta de Freguesia deu apenas apoio logístico à organização, nomeadamente, na
emissão de licenças e na venda dos bilhetes. ----------------------------------------------------- Ainda no período de antes da Ordem do Dia, após os esclarecimentos do Presidente
de Junta, intervieram os seguintes elementos: ---------------------------------------------------- O deputado António Adalberto Alves Carneiro, sobre o Aves Fest e a suposta
existência de protocolos e parcerias, que na sua opinião terá sido vagamente esclarecida.
Acrescentou que deve ser dado conhecimento à Assembleia de Freguesia das parcerias e
protocolos. Questionou, ainda, se houveram apoios da Câmara Municipal de Santo
Tirso e se a Junta de Freguesia se limitou a vender os bilhetes do evento ou se também
obteve receita. Relativamente ao novo Parque de Lazer questionou se o mesmo estará
vedado ou aberto ao público. E ainda, em relação ao Infantário, quis ser informado se há
prazos definidos, asseverando que na sua opinião a Assembleia de Freguesia deveria ter
um pouco mais de informação sobre este assunto. ----------------------------------------------- O deputado António Agostinho Pinheiro da Costa, sobre as suas afirmações
anteriores, reiterando que de facto, se se consultar as atas do executivo anterior se pode
constatar que as suas preocupações são as mesmas, pelo simples motivo de ainda não
terem sido solucionadas. Acrescentou ainda, que não está contra ninguém e que tudo o
que questiona é para o bem da freguesia e da sua inteira responsabilidade. ------------------ O deputado Arígio Marco Martins Campos, sobre o Aves Fest, questionando se numa
eventual continuidade do evento, irão ser procuradas, pelo presente executivo, parcerias
com outras associações com mais know-how na elaboração de eventos desta natureza,
ou se se continuará com a mesma parceria. Sustentou a sua questão, no facto de a
associação em causa ser recentemente criada. Reiterou, ainda, que terá visto online
algum documento acerca da parceria desta associação com a Junta de Freguesia. ---------
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-- Pelo Presidente da Junta de Freguesia foram prestados os devidos esclarecimentos.
Relativamente às questões acerca de parcerias e protocolos, informou que o que tem
sido feito por este executivo, tem sido feito nos mesmos moldes em que o executivo
anterior fazia. Há consensos e diálogos para se realizarem algumas iniciativas e entende
que isso é que é o importante. Informou que o que poderá ter sido visto online, poderá
ter sido um plano de atividades, esclarecendo que se podem estabelecer outras parcerias,
pois o importante foi que se tivesse dado o primeiro passo, sendo inegável que a Sótão
Estival foi o impulsionador deste evento. Em relação ao Infantário, informou já ter
esclarecido na última Assembleia de Freguesia os contornos do concurso público.
Existem grandes burocracias e requisitos a cumprir para que se possa abrir o
equipamento, pelo que espera que tal aconteça o mais brevemente possível. Contudo,
acrescentou que pode pedir a presença do vencedor do concurso, numa sessão ordinária
da Assembleia de Freguesia, para mais esclarecimentos, ou caso haja necessidade, no
seu horário de atendimento está disponível para prestar mais esclarecimentos. ------------- Terminado este período, entrou-se de seguida no período da Ordem do Dia: ----------1- Informações do Executivo sobre atividade e a situação da Junta de Freguesia; ---------- 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 7). --------------------------------------------------------------------- Pelo deputado António Adalberto Alves Carneiro ainda sobre o Aves Fest, foi
questionado se a Câmara Municipal de Santo Tirso apoiou o Aves Fest e se depois isso
não implicará menor investimento na freguesia. Acrescentou que se o evento em
questão não causou despesa para a Junta de Freguesia, isso será o mais importante.
Relativamente ao novo Parque de Lazer, continua a afirmar que as trepadeiras ficariam
mais bonitas e que espera que os idosos possam lá continuar a jogar à patela.
Acrescentou, contudo, que se perdeu um parque de estacionamento. Questionou, ainda,
de quem é a propriedade da área anexa ao Estádio do Clube Desportivo das Aves, ou
seja, se é da freguesia ou do C. D. Aves, uma vez que sempre a teve como pública e
recentemente viu lá um sinal com a menção “Parque de Estacionamento do Clube
Desportivo das Aves”. Deste modo, pretendia ser esclarecido se se perdeu aquele
espaço. A mesma questão foi colocada relativamente ao parque de estacionamento
anexo à Estação de Caminhos de Ferro, portanto, se é da freguesia ou da C.P..
Relativamente ao WaterSlide, referiu que a iniciativa teve muita aceitação, ainda assim,
questionou novamente se os custos associados não se irão traduzir em menor
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investimento na Vila das Aves por parte da Câmara Municipal de Santo Tirso. Por fim
mencionou sarjetas com mau-cheiro, nomeadamente na Calçada dos Aves. ---------------- Pelo deputado Hélder Ernesto Oliveira Gomes foi aludido que, contrariamente às
intervenções que tinha vindo a escutar, o atual executivo da Junta de Freguesia estava
de parabéns, por tudo o que tem feito por Vila das Aves. Mencionou que já há obra feita
e não meras promessas, asseverando que, finalmente, Vila das Aves tem eventos que
trazem pessoas de fora à nossa vila. Desejou, ainda, que os próximos dois anos deste
executivo continuem com esta dinâmica. --------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente da Junta foram prestados os esclarecimentos entendidos por
necessários. Relativamente ao Aves Fest, afirmou que o apoio da Câmara Municipal de
Santo Tirso se limitou também a licenças, não havendo verbas envolvidas. Quanto ao
parque de estacionamento anexo ao estádio do C.D. Aves, informou que este pertence
ao C.D.A. e que o parque adjacente ao estádio está cedido pela Câmara Municipal de
Santo Tirso em dias de jogos. Quanto ao parque de estacionamento anexo à estação,
informou que pensa ser pertença da Refer, mas que iria esclarecer. No que ao
WaterSlide diz respeito, referiu que consistiu numa descentralização de uma iniciativa
da Câmara Municipal de Santo Tirso, tendo a Junta de Freguesia apenas apoiado na
limpeza, pelo que os receios de menor investimento são infundados. Quanto às sarjetas
mencionadas, irá analisar o que se passa para tentar resolver essa situação. ----------------- Seguidamente entrou-se no período de intervenção do público, tendo intervindo os/as
Senhores/as: ------------------------------------------------------------------------------------------- Sr.ª Ângela Costa sobre o saneamento na Rua dos Aves. Mencionou que é moradora
em Vila das Aves há onze anos e que há onze anos que espera pelo saneamento na sua
casa. Acrescentou que estão a decorrer empreitadas, mas que foi informada que o
saneamento não iria chegar a sua casa. Garantiu, ainda, que tem estado em contacto com
as Águas do Norte para se inteirar da situação. -------------------------------------------------- Pelo Presidente da Junta de Freguesia foram prestados os devidos esclarecimentos.
Informou que a Rua dos Aves terá saneamento, tal como foi referido em Assembleias de
anteriores. A informação que dispunha era que a obra estaria com alguns atrasos,
reconhecendo que embora fosse algo que o preocupava, este executivo estava a resolver
um problema de 11 anos, sendo certo que brevemente teriam saneamento. ----------------- De seguida, alguns elementos do público entraram em diálogo direto com o
Presidente de Junta e restante executivo, tendo sido avisados pelo comportamento
desadequado. Após vários pedidos e avisos por parte do Presidente da Assembleia de
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Freguesia, foi necessário suspender a sessão, por cinco minutos, por desrespeito do
público para com o funcionamento dos trabalhos e das mais elementares regras de
democracia, urbanidade e cidadania. -------------------------------------------------------------- Retomados os trabalhos, intervieram os/as Senhores/as: ------------------------------------- Sr. Joaquim Carneiro sobre o Parque do Verdeal. Referiu ter visionado num vídeo
recente o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso a inaugurar um novo parque
em Santo Tirso. Nesse mesmo vídeo o Presidente da Câmara refere que se pretende
aproximar as populações do rio, tendo o Sr. Joaquim Carneiro observado que Vila das
Aves tem dois rios e que se sente revoltado por há mais de cinquenta anos não se fazer
nada no Parque do Verdeal. ------------------------------------------------------------------------- Sr. Paulo Costa sobre o novo Parque de Lazer. Como representante da Invest Moreira
informou que estão a melhorar o parque, em conjunto com o executivo da Junta, não
estando esquecidas as necessárias condições para que se possa jogar à malha. Informou,
também, que o espaço será dotado de alguns equipamentos de manutenção. Agradeceu o
empenho da Junta de Freguesia em tornar Vila das Aves mais bonita, referindo que
aquele espaço estava desaproveitado e que necessitava de intervenção, pelo que será um
espaço para todos os avenses usufruírem. -------------------------------------------------------- Pelo Presidente da Junta de Freguesia foram prestados os devidos esclarecimentos.
Relativamente ao Parque do Verdeal, afirmou que espera que se consiga fazer em quatro
anos o que não foi feito anteriormente. Acrescentou ainda, ter conhecimento que existe
um projeto para o Parque do Verdeal e que a Câmara Municipal de Santo Tirso espera
que o mesmo esteja concluído até ao final do atual mandato. Quanto ao Parque de
Lazer, informou que este será um novo espaço para os avenses e que será brevemente
inaugurado. -------------------------------------------------------------------------------------------- Por fim, o 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. ---------
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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE

Atividade mais relevante da Junta de Freguesia de Vila das Aves no
período compreendido entre junho e setembro 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 21
de setembro, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre
junho e setembro de 2019, destacando-se neste período, alguns pontos que aqui
seguem.

Informação: junho a setembro de 2019
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a) AMBIENTE
OLEÕES DE VILA DAS AVES
Sabia que um litro de óleo alimentar usado pode poluir um milhão de litros de água se
não for encaminhado para o tratamento adequado?
Em Vila das Aves já existem quatro pontos onde já pode depositar o seu óleo alimentar
usado.
Confira na listagem abaixo, quais as ruas onde estão colocados os oleões.
Uma medida da Câmara Municipal de Santo Tirso a pensar no meio ambiente.

RECOLHA DE MONSTROS
A Câmara Municipal de Santo Tirso dispõe de um serviço gratuito para recolha de
monstros.
Neste sentido a Junta de Freguesia de Vila das Aves sensibiliza a população para o facto
de ainda haver situações em que se verifica a existência de eletrodomésticos avariados
ou peças de mobília, junto dos contentores do lixo.
Para o efeito existe uma linha direta de atendimento da autarquia tirsense (252
830 400).

Informação: junho a setembro de 2019
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b) EDUCAÇÃO
FESTA DE ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO LETIVO – EB,23 DE VILA DAS AVES
O final do ano letivo é sempre motivo de alegria. No passado dia 14 de junho, a EB 2,3
de Vila das Aves realizou a sua festa de encerramento, juntando alunos, professores,
funcionários e familiares.
A Junta de Freguesia, através do seu Presidente, Joaquim Faria, marcou presença,
acompanhado de elementos da Câmara Municipal de Santo Tirso, representada pelo
Presidente Alberto Costa e a Vereadora da Educação, Sílvia Tavares. Desta forma damos
os parabéns pela organização da iniciativa.

Informação: junho a setembro de 2019
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FESTA DE ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO LETIVO – ESCOLA BÁSICA DE BOM NOME
A Junta de Freguesia de Vila das Aves marcou presença em mais uma festa de
encerramento do ano letivo. Desta vez, na Escola Básica de Bom Nome.
No dia 21 de junho, os finalistas do 4° ano e do Jardim de Infância, receberam o seu
diploma em pompa e circunstância.
Também os restantes alunos presentearam os familiares e amigos com belíssimas
atuações.
A acompanhar o Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim Faria, esteve também a vicepresidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Ana Maria Ferreira e a Diretora do
Agrupamento D. Afonso Henriques, Severina Fontes.
Parabéns a todos!
Parabéns à Associação de Pais pela organização!

Informação: junho a setembro 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.
FESTIVAL DE FOLCLORE DE SANTO ANDRÉ DE SOBRADO
O Rancho Folclórico Santo André de Sobrado realizou no passado dia 15 de junho, o seu
Festival.
A iniciativa decorreu na sede do Rancho e contou com a presença de Joaquim Faria,
Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves e de Tiago Araújo, Vereador da Cultura
da Câmara Municipal de Santo Tirso, para a entrega das lembranças a todos os ranchos
convidados a atuar e para o anfitrião, Santo André de Sobrado.
Um bem-haja a todos os elementos da direção e organização, que desta forma
conseguem perpetuar no tempo as tradições, usos e costumes da nossa terra.

Informação: junho a setembro de 2019
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DESFILE DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO
Inserido no programa das Festas de S. Bento, Vila das Aves participou no grande desfile
das associações do Município. Parabéns a todos os participantes, que através do seu
dinamismo sabem levar bem longe o nome da nossa freguesia!

Informação: junho a setembro de 2019
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XXXIV FESTIVAL DE FOLCLORE - GRUPO ETNOGRÁFICO DAS AVES
O Grupo Etnográfico das Aves promoveu no passado dia 3 de agosto, o XXXIV Festival
de Folclore.
Este ano a Praça das Fontaínhas serviu de palco, para receber os grupos convidados:
Rancho Folclórico Paço dos Negros, Almeirim; Rancho Folclórico Cultural e Recreativo
de S. Miguel do Monte, Fafe; Rancho Folclórico As Lavadeiras de Penamaior, Paços de
Ferreira e o Grupo anfitrião Avense.
Com este evento, o Rancho das Fontaínhas, como também é conhecido, pretende
perpetuar na memória da população, os usos, costumes e tradições da cultura e da
região.
Esta edição contou com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves,
Joaquim Faria; do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa; do
Pároco de Vila das Aves, Fernando Abreu e do Presidente dos Bombeiros de Vila das
Aves, Carlos Valente.

Informação: junho a setembro de 2019
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AVES FEST 2019
De 29 a 31 de agosto, Vila das Aves recebeu o Aves Fest – o Festival que marcou este
verão.
A iniciativa surgiu numa parceria entre a Junta de Freguesia e a Associação Sotão Estival,
tendo contado com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso.
Esta foi a primeira edição do festival que teve a particularidade de apresentar concertos
de música num espaço único e histórico, na antiga Fábrica do Rio Vizela, envolto de uma
zona verde e aprazível.
O cartaz musical foi composto por cantores de renome nacional e da atualidade como
Toy; Quim Barreiros; Piruka; Azeitonas; Sérgio Mirra e Projeto Camaleão. As noites
terminaram ao som dos Dj´S Francisco Praia; Miguel Rendeiro e Funk You2.
Esta foi uma festa para toda a família, gostos e idades, que juntou num só espaço o
melhor da música e gastronomia, tendo em conta a presença de bares na zona da
restauração, com o objetivo de oferecer ao público uma experiência única e
inesquecível, em Vila das Aves.

Informação: junho a setembro de 2019
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Informação: junho a setembro de 2019
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Informação: junho a setembro de 2019
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d) DESPORTO
APRESENTAÇÃO DO PLANTEL DO CD AVES PARA A ÉPOCA 2019/2020
A Praça das Fontaínhas vestiu-se de vermelho e branco, no passado dia 27 de julho, para
acolher a apresentação do plantel do CD Aves para a época 2019/2020.
Toda a equipa técnica e jogadores foram recebidos com enorme entusiasmo pelos
sócios, adeptos e simpatizantes do clube.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, marcou presença
no evento, acompanhado da vice-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso e
Vereadora do Desporto, Ana Maria Ferreira.
Parabéns a toda a organização do evento e parabéns também aos grupos que
abrilhantaram a noite: 7 Pedras na Mão (na música) e Francisca Martins e suas alunas
(na dança).
Desejamos assim votos de muito sucesso para esta nova época.

Informação: junho a setembro de 2019
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e) COESÃO SOCIAL
APOIO AOS PEREGRINOS NAS FESTAS DE S. BENTO
Mais uma vez a Junta de Freguesia de Vila das Aves foi solidária no apoio aos peregrinos.
A jornada do dia 11 de julho começou bem cedo e desde as 4h00, os elementos do
executivo deram apoio aos devotos a S. Bento, oferecendo água pelo caminho.

Informação: junho a setembro de 2019
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE VILA DAS AVES
Vila das Aves já dispõe de um serviço de apoio ao emprego.
Localizado no edifício da Junta de Freguesia, este novo equipamento foi inaugurado no
passado dia 9 de setembro.
Com o GIP – Gabinete de Inserção Profissional da Vila das Aves, pretende-se apoiar a
inserção e reinserção profissional da população.
Presentes na cerimónia estiveram Alberto Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso; Isabel Cruz, Diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional de
Santo Tirso e Joaquim Faria, Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves.
A funcionar em cooperação com o Centro de Emprego, o GIP tem como objetivo prestar
apoio a jovens e adultos desempregados para a definição do desenvolvimento do seu
percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.
Esta é mais uma medida concretizada em prol do bem estar da população.
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f) DESENVOLVIMENTO LOCAL
PDM – SANTO TIRSO – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
O Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das Aves recebeu, no passado dia 18 de
junho, uma sessão sobre a Revisão do Plano Diretor Municipal.
A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Santo Tirso, foi muito participada
pela população avense, que de entre os presentes surtiram várias propostas e ideias
em prol dos interesses da nossa freguesia.

DIA DO COMBATENTE – 4º ENCONTRO DE COMBATENTES VALE DO AVE E VIZELA
Vila das Aves assinalou no passado dia 15 de junho, o Dia do Combatente e o 4º Encontro
de Combatentes Vale do Ave e Vizela.
A iniciativa religiosa e militar envolveu a deposição de uma coroa de flores, junto ao
monumento dos Combatentes.
Na cerimónia estiveram presentes, Joaquim Faria, Presidente da Junta de Freguesia de
Vila das Aves; Ana Maria Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
Informação: junho a setembro de 2019
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e o pároco de Vila das Aves, Padre Fernando Abreu, bem como o comandante do posto
da G.N.R., Marco Pereira.
O General Cipriano Alves tomou posse da palavra para aludir aos combatentes e de
seguida realizou a imposição da Medalha Comemorativa das Campanhas aos
combatentes que estiveram na Guerra Colonial.
Depois da cerimónia oficial, houve missa solene na igreja Matriz local, em memória dos
combatentes falecidos e um almoço-convívio no Parque do Amieiro Galego.
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MUDANÇA DA LINHA DE COMBOIO
Prometemos, cumprimos!
Mais uma medida que vai de encontro com as necessidades da população.
Junto da Câmara Municipal de Santo Tirso e das Infraestruturas de Portugal,
conseguimos colmatar mais um problema.
A mudança da linha de comboio e da bilhética vai libertar muitos lugares de
estacionamento na zona da baixa. O que permite uma maior tranquilidade para os
clientes e comerciantes da Av. Conde Vizela.
Por outro lado, os utentes que viajam de comboio e precisam de deixar o seu carro, têm
também assegurados os seus lugares no parque de estacionamento da CP.
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g) JUVENTUDE
WATER SLIDE SUMMER
Vila das Aves acordou com muita frescura nos dias 3 e 4 de agosto.
O Water Slide Summer, promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso e com o apoio
da Junta de Freguesia e do Intermarché fez as delícias por quem lá passou.
O escorrega gigante transformou a freguesia num verdadeiro parque aquático.
A iniciativa reuniu ainda insufláveis gigantes, aulas de zumba, muita música e Dj´s,
acompanhados de animadores.

Informação: junho a setembro de 2019

18

h) OBRAS
REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOS CORREIOS
Estão concluídas as obras de requalificação do Largo dos Correios, em Vila das Aves.
Uma intervenção da Câmara Municipal de santo Tirso, que teve como objetivo melhorar
o piso, a drenagem das águas pluviais e a circulação pedonal.
Esta é mais uma obra que dá seguimento à política de melhoria da qualidade de vida
urbana, implementada pela autarquia tirsense.
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, esta obra, incluiu a melhoria
do pavimento, das zonas de circulação pedonal e a beneficiação de drenagem de águas
pluviais.
Mais uma importante obra realizada em Vila das Aves.
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PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PARQUE INDUSTRIAL DA BARCA
Estão concluídas as obras de Pavimentação da Rua do Parque Industrial da Barca, em
Vila das Aves.
Um investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso de cerca de 150 mil euros,
articulada e referenciada como prioridade pela Junta de Freguesia de Vila das Aves.
Esta obra, já há muito reivindicada pelos moradores, tem agora um melhor acesso à
zona habitacional e industrial.
Uma melhor rede de telecomunicações, infra-estruturas e nova pavimentação foram as
melhorias criadas com esta intervenção.
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CRIAÇÃO DE PASSEIOS NA ZONA DA BARCA
Dando continuidade à melhoria das acessibilidades, a Junta de Freguesia de Vila das
Aves iniciou as obras de execução dos passeios e drenagem de águas pluviais, na zona
da Barca (estrada que liga Vila das Aves a Riba de Ave).
Com esta intervenção, pretende-se não só a melhoria das condições de circulação e
segurança dos cidadãos (peões e automobilistas) prevenindo acidentes, bem como,
incentivar a utilização de percursos pedonais, contribuindo para hábitos saudáveis.

REPAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS NA RUA JOSÉ NARCISO MACHADO GUIMARÃES
Estão a decorrer a bom ritmo os trabalhos de melhoramento da Rua José Narciso
Machado Guimarães (em frente à antiga fábrica da Fiatece).
A obra inclui-se no projeto que visa o arranjo do espaço público, com trabalhos de
requalificação dos passeios.
As obras consistem na correção do perfil dos arruamentos, repavimentação, construção
de passeios e reformulação da rede de águas pluviais.
Esta é mais uma obra da Junta de Freguesia no âmbito da melhoria das necessidades
locais a nível da rede viária.
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ZONA DE LAZER NASCE NO CENTRO DE VILA DAS AVES
Uma das preocupações deste executivo da Junta de Freguesia de Vila das Aves é criar
zonas de lazer, para que as pessoas possam calmamente usufruir dos espaços verdes.
Reaproveitar locais que até então estavam sem utilidade tem sido um dos nossos
princípios.
Neste sentido, em parceria com a Imobiliária IMOREIRA, a Junta de Freguesia está a criar
um local de convívio para que, no cento da Vila, se possa estar, permanecer e relaxar.
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