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a) AMBIENTE
LIMPEZAS NAS RUAS
A Junta de Freguesia continua a primar pela limpeza das ruas.
Sendo Vila das Aves uma Eco-Freguesia, continua a ser intenção do executivo desta
Junta eliminar a utilização de métodos nocivos para o ambiente:

✓

PARQUE DO NOVO AMIEIRO GALEGO | RUAS ASSEADAS
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b) SOLIDARIEDADE SOCIAL
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
A partir do próximo dia 14 de junho inicia-se mais uma campanha de vacinação
antirrábica e identificação eletrónica descentralizada, destinada a cães. Para o efeito é
necessário fazer marcação prévia, na Junta de Freguesia de Vila das Aves. As taxas
aplicadas são de 10 € pela vacinação e 2,50 € pela identificação eletrónica.
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CORRIDA PARA A VIDA
A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte realizou a 2ª edição
da CORRIDA PARA A VIDA. Uma prova desportiva solidária a favor dos doentes
oncológicos. O concelho de Santo Tirso associou-se à iniciativa e teve como
embaixadores o presidente da Câmara Municipal, Alberto Costa; a presidente da Liga
dos Amigos do Hospital de Santo Tirso, Laurinda Osório; e o atleta paralímpico, João
Correia.
O desafio passou pela participação da população, entre 16 e 30 de maio, através da
realização de uma atividade física a gosto, tal como caminhada, corrida, dança,
pedalada, etc. A iniciativa pode ser feita sozinho ou acompanhado, com a garantia
do cumprimento das regras de segurança de combate à COVID-19.
Cada participante adquiriu uma T-shirt, no valor de 5 euros, a reverter para a Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
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CÂMARA DISPONIBILIZA BALCÃO DE INCLUSÃO
A partir de 6 de abril, a Câmara Municipal de Santo Tirso passou a disponibilizar um
novo serviço dedicado à temática da deficiência e incapacidade. O Balcão de Inclusão
funciona, por marcação, no edifício do Ambiente à terça-feira, entre as 14h00 e as
17h00.
Melhorar a prestação de informação às pessoas com deficiência ou incapacidade e
às suas famílias, garantindo um atendimento personalizado e qualificado e prestando
todo o apoio necessário no estabelecimento de contactos com outros organismos
com competência na resolução das questões é o principal objetivo do novo Balcão
de Inclusão.
Este é um serviço que pretende apoiar ao nível das respostas sociais como: emprego
e apoio para entidades empregadoras; prestações sociais; produtos de apoio;
recursos para inclusão e formação profissional.
Através do novo balcão será mais fácil obter encaminhamento em temas como
atestado médico de incapacidade multiuso, benefícios fiscais ou modelo de apoio à
vida independente, entre muitos outros.
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c) CULTURA
FILME DE DINIS LEAL MACHADO NOMEADO PARA PRÉMIOS SOPHIA - PARABÉNS
A curta-metragem ‘A vida dura muito pouco’ de Dinis Leal Machado esteve nomeado
para os Prémios Sophia na categoria de ‘Melhor Curta-Metragem de Documentário’.
A curta-metragem documental é centrada na figura quase mitológica do músico José
Pinhal, numa viagem de descoberta pelos recantos perdidos da música popular
portuguesa dos anos 80 e do iconográfico universo das rádios piratas que proliferavam
país fora, marcando decisivamente uma geração.
Em 2020, Dinis Leal Machado disse ao Jornal Entre Margens que “quando se ouve José
Pinhal pela primeira vez, parece haver uma febre de procura e foi nessa febre que fui
pesquisar mais sobre o artista.”
O filme cresceu neste cenário e o resultado de dois anos de trabalho foi a “redescoberta”
da “impressionante indústria musical dos anos 80 e a trágica história de um homem
sempre animado, cujo modo de viver se parecia alinhar com a letra da sua música ‘A
Vida Dura Muito Pouco’.”
Depois de ter vencido o prémio Sophia Estudante em 2018 com o filme “Snooze”, Dinis
Leal Machado viu agora o seu novo projeto ser selecionado, mais uma vez, pela
Academia Portuguesa de Cinema.
O avense é também realizador das curtas “A Minha Paisagem Não Existe” (2016) e
“Cringe” (2019).
In Jornal Entre Margens
É assim, com muito orgulho que a Junta de Freguesia vem mais uma vez, dar os
parabéns, ao talentoso cineasta avense, Dinis Machado.
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HISTÓRIAS E MÚSICAS PARA BEBÉS NO CCMVA
O Centro Cultural Municipal de Vila das Aves (CCVMA) retomou as atividades para pais
e filhos no passado dia 12 de junho. “Ninho” foi a proposta apresentada através de uma
sessão de histórias e músicas para bebés, dos três meses aos três anos.
Uma experiência sensorial, performativa e sonora partilhada em família, levada a cabo
pelo coletivo “Som do Algodão”, pensada para a primeira infância, a partir do conto “O
Ninho do Urso Gaspar”, de Inês Montalvão.
Em “Ninho”, experimentação sonora e coreográfica, performance criativa e expressão
dramática encontraram-se para estimular vínculos, afetos e a curiosidade pela
experiência artística vivida no “casulo” familiar.
A sessão foi limitada a 20 crianças, acompanhadas por um adulto, mas muito
participativa, numa duração de 35 minutos, com o cumprimento de todas as regras de
segurança exigidas pela Direção-Geral da Saúde.
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EXPOSIÇÃO “SER MULTIDIMENSIONAL – PAINÉIS ESCULTÓRICOS”
A exposição “Ser multidimensional – Painéis escultóricos” da artista de S. Martinho do
Campo, Ana Paula Carvalho, ainda pode ser visitada, até ao próximo mês de julho, no
Centro Cultural Municipal de Vila das Aves.
Sendo composta por trabalhos realizados entre 2016 e 2020, as obras podem também
ser adquiridas. A mostra destina-se ao público em geral e a entrada é gratuita. Sendo
que todas as regras de segurança serão respeitadas, conforme as orientações da DGS
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d) DESENVOLVIMENTO LOCAL
VILA DAS AVES À CONVERSA…
Vila das Aves à conversa foi o ciclo de debates online que a Junta de Freguesia de Vila
das Aves, levou a cabo, com o objetivo de dar a conhecer o que melhor se faz na nossa
terra e os rostos por detrás das atividades.
A iniciativa arrancou a 26 de fevereiro e pelos programas passaram Filipe Pedrosa,
presidente da Associação Avense - aa78; Ana Pinheiro da Companhia das Guias e Rafael
Lopes, presidente do Agrupamento de Escuteiros de Vila das Aves; Dinis Leal, presidente
da Alarido Associação Cultural e Adílio Pinheiro, da Associação de Reformados de Vila
das Aves. Também André Sampaio, presidente da Associação de Moradores do
Complexo Habitacional de Ringe e Tiago Vilaça, presidente do Lar da Tranquilidade de
Vila das Aves, marcaram presença nesta rúbrica.
Este programa de carácter cultural, associativo e cívico, foi ganhando forma, à medida
que os temas iam sendo cada vez mais abrangentes, desde a cultura ao desporto.
Cristina Ferreira, diretora do Teatro Aviscena e Alexandre Martins, do Grupo Coral e
Oficina de Música de Vila das Aves, foram também, outros dos convidados.
Sem esquecer nenhuma das áreas, foram ainda tidos à conversa, José Carlos Santos, da
Sociedade Columbófila das Aves e Alberto Mota, da Associação de Amadores de Pesca.
Na parte Etnográfica, marcaram presença, Abílio Soares, do Grupo Etnográfico das Aves
e Maria Ferreira, do Rancho Folclórico de Santo André de Sobrado.
No dia 16 de abril, a iniciativa contou com a presença de Rita Puga, do Clube Desportivo
das Aves e Nuno Cardoso, do Grupo Desportivo do Vale do Ave. No dia 23 de abril, Tiago
Sampaio em representação da Associação de Adeptos do Clube Desportivo das Aves e
Domingos Ferreira pelo Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Vila das Aves, deram
também os seus testemunhos.
Já a 7 de maio, o programa deu a conhecer as novas realidades das Associações de Pais,
através da participação de João Lobão, representante da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Jardim de Infância das Fontainhas e Pedro Paraty, na
qualidade de representante da Associação de Pais da Escola EB 2,3 de Vila das Aves.
Ainda em maio, no dia 14, a conversa foi com a Associação Portuguesa de Busca e
Salvamento, através de Pedro Batista e do Mestre Joaquim Fernandes, do Karaté
Shotokan.
O programa terminou a 28 de maio, com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves, representada pelo Hugo Machado e com Joaquim Faria,
Presidente da Junta de Freguesia.
Informação: abril a junho de 2021
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e) OBRAS
LANÇADA A PRIMEIRA PEDRA DO PARQUE DO VERDEAL
Está em curso a construção do Parque do Verdeal. Um investimento de 1,8 milhões de
euros que vai unir as freguesias de Vila das Aves e S. Tomé de Negrelos. Com uma área
de cerca de quatro hectares, o parque contará com um circuito pedonal e ciclável bem
como áreas de lazer e recreio.
A primeira pedra foi lançada no passado dia 30 de abril, com a presença de Inês dos
Santos Costa, Secretária de Estado do Ambiente; Pimenta Machado, Vice-Presidente da
APA (Agência Portuguesa do Ambiente); João Pedro Matos Fernandes, Ministro do
Ambiente e Transição Energética; Alberto Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Santo Tirso; bem como dos Presidentes das Juntas das Freguesias em causa: Joaquim
Faria e Roberto Figueiredo.
Na cerimónia, Alberto Costa salientou que o Parque do Verdeal é um dos exemplos do
trabalho que vem sendo concretizado pelo município no âmbito da sua estratégia
ambiental e que “vai constituir-se como uma estrutura verde de livre acesso, diversa e
inclusiva, capaz de promover a ligação entre a natureza, o ser humano e o
enquadramento urbanístico e vai unir as duas freguesias.
No mesmo sentido, também o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro
Matos Fernandes, destacou que “é fundamental que os rios sejam espaços de convívio,
em que se preserve e crie condições para melhorar a qualidade da água, espaços de
união e não de separação”.
Feliz com o arranque da construção do parque, Joaquim Faria, presidente da Junta de
Freguesia de Vila das Aves, garantiu que “a obra, há muito ansiada, será um primeiro
passo para um próximo projeto que é reabilitação da baixa de Vila das Aves”.
Do lado de Vila das Aves, o Parque do Verdeal irá desenvolver-se entre a estação de
comboio e o rio Vizela. Já na freguesia de São Tomé de Negrelos, na margem esquerda,
a área de intervenção desenvolve-se no espaço entre a Rua do Espírito Santo - Estrada
Nacional 105 e o rio Vizela.
O projeto, que abrange uma área de cerca de quatro hectares, vai envolver a criação de
passeios pedonais e cicláveis e espaços multiusos. Serão criadas zonas, onde os
visitantes se possam sentar, e uma ponte-passadiço, com cerca de 220 metros, que
facilitará a junção dos dois lados do rio.
O investimento global é de 1,8 milhões de euros, cerca de 460 mil comparticipados pelo
Fundo Ambiental e 600 mil financiados pelo FEDER.
A obra está prevista concluir dentro de um ano.
Informação: abril a junho de 2021
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA
Estão terminadas novas ruas em terra, em Vila das Aves.
Acabar com as ruas em terra batida é uma prioridade do atual executivo da Câmara
Municipal de Santo Tirso e da Junta de Freguesia de Vila das Aves, através de um plano
global de investimentos que inclui intervenções agora concretizadas ou em vias de
conclusão.
As obras de pavimentação, levadas a cabo pelas juntas de freguesia, são financiadas pela
Câmara Municipal de Santo Tirso através da atribuição de subsídios e que vão criar
impacto na melhoria da mobilidade, respondendo assim, ao anseio da população.
✓

CALÇADA DO CARAMULO

OBRA CONCLUÍDA:
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✓

TRAVESSA DA CONCÓRDIA

ANTES:

DEPOIS:
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✓

RUA DO FREIXIEIRO

OBRA CONCLUÍDA:
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PASSEIOS DA BARCA – SEGUNDA FASE
Está em marcha a execução da segunda fase dos passeios da Barca Monte, que se
estenderá agora até à Igreja Matriz.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria fez questão de
acompanhar por perto o arranque das obras.
A empreitada teve início no mês de maio e prevê-se que as obras terminem em
agosto.
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