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Num balanço ao ano em referência neste relatório, considero que a autarquia fez um 

trabalho positivo, apesar do ano financeiramente conturbado que objetivamente 

condicionou o trabalho efetuado por esta Junta de Freguesia, pautando as suas 

intervenções por critérios de prioridade e focando o seu lavor na resolução de 

problemas do dia-a-dia da população. 

Esta realidade só vem dar credibilidade à opinião por mim formulada no discurso 

concretizado na sessão solene dos 30 anos da freguesia, expressando a premissa “que 

nem só de obras vive Santa Joana”. A verdade é que apesar de pouca obra física, a 

freguesia continua a afirmar-se nos mais diversos quadrantes, como o desportivo, o 

cultural, o social, entre outros, que neste Relatório de Atividades se dá provas, e que é 

demonstrativo da vitalidade da nossa gente e das nossas associações. 

Das precedências efetivadas por esta autarquia ouso destacar a realização de pequenas 

obras de manutenção/requalificação dos estabelecimentos de ensino; a atenção dada 

as atividades para os mais novos; a criação ou a dinamização de vários eventos 

culturais; a aposta em sinergias no que ao desporto e saúde diz respeito; as contínuas 

intervenções a nível urbanístico e o continuado zelo dado aos espaços verdes e ao 

meio ambiente em toda a extensão da freguesia. 

Por fim, reforço a forma franca e leal de trabalharmos e o nosso abnegado esforço em 

contribuir para o melhoramento das condições de vida de todos os que residem em 

Santa Joana. 

  

Victor Manuel Marques Oliveira

Mensagem do Presidente 
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O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e 

pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, determina o Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas como documentos previsionais e obrigatórios a adotar pelas 

Autarquias Locais, sujeitos a elaboração e aprovação. 

Neste âmbito, a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, revista pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de Janeiro e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro estabelece que compete ao 

executivo da Junta de Freguesia, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de 

Freguesia, o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do ano de 2015, que reflete a 

gestão e as atividades desta autarquia. 

Este documento pretende ser um importante instrumento de apoio à gestão 

autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as 

informações que se julgam suficientes à avaliação global das diversas atividades 

desenvolvidas e ao acompanhamento da situação financeira, ao longo do ano de 2015. 

Por fim, no que a síntese do controlo orçamental diz respeito, sublinha-se o 

cumprimento do orçamento estipulado para o ano em referência, em virtude de uma 

constante contenção da despesa, à rentabilização dos meios materiais e humanos e ao 

aprofundamento contínuo do trabalho em parceria com a comunidade e as instituições 

locais. 

  Introdução  



   

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atividades Desenvolvidas 

no Ano 2015 
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1. EDUCAÇÃO E ENSINO 

Consenciente do caráter prioritário que deve ser concedido a esta área, esta Junta de 

Freguesia, apesar da não existência de Delegações de Competências por parte da 

Câmara Municipal de Aveiro, continuou a imprimir uma particular atenção ao Ensino e 

Educação que se efetiva na nossa freguesia. 

Neste sentido, no decorrer do ano letivo, procedeu-se à realização de variadas 

reparações, nos diversos estabelecimentos escolares; à dinamização de algumas 

atividades que contaram com a participação dos diversos estabelecimentos de ensino e 

o apoio de diversas entidades e associações; tendo sido ainda prestado apoio às 

diversas Associações de Pais, assim como, aos diversos Estabelecimentos de Ensino da 

freguesia, mormente o Colégio D. José I.  

Destaque para a realização da Gala de Mérito Escolar 2015 que distinguiu perto 

de noventa alunos, frequentadores dos diversos estabelecimentos de ensino locais, e 

que pretendeu ter o papel importante de reconhecer a dedicação, o esforço no trabalho 

e consequente excelente desempenho escolar, para além dos seus valores e atitudes. 

No que à formação de adultos diz respeito, esta autarquia promoveu várias formações 

de forma a dotar os mesmos de uma ferramenta indispensável ao currículo, nos 

tempos que correm. 

 

1.1 _ Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico 

 

A Junta de Freguesia continuou a promover a melhoria das condições físicas 

dos espaços onde funciona estes graus de ensino, promovendo a realização das 

seguintes reparações/ações: 

EB1 dos Areais 

 Apoio nos trabalhos, promovidos pela Câmara Municipal de Aveiro, de 

pintura de paredes, reposição e requalificação de portas e no arranjo das 

casas de banho; 

 Arranjo de canteiros; 

 Melhoramento/Embelezamento do espaço de recreio; 

 

Relatório de Atividades 
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EB1 da Presa 

 Requalificação da caixa de areia; 

 Arranjo de vitrine; 

 Conserto de fechaduras e de problemas, no âmbito, de iluminação do 

espaço escolar; 

 Limpeza e conservação dos espaços de recreio. 
 

EB1 do Solposto 

 Retirada e colocação de corticite nas paredes; 

 Reparação de tomadas na cantina; 

 Aquisição de material elétrico; 

 Arranjo de portas; 

 Reparação de fechaduras; 

 Reparação de prateleiras; 

 Colocação de caixa de correio; 

 Aplicação de saboneteiras, papeleiras e toalheiros; 

 Colocação de quadros decorativos; 

 Arranjo do portão; 

 Reposição de vitrine; 

 Limpeza e escoamento das caixas de águas pluviais; 

 Reparação do soalho de uma das salas; 

 Limpeza e conservação dos espaços de recreio. 

Foram, por sua vez, dinamizadas atividades, da iniciativa da Junta de Freguesia 

em parceria com as instituições de ensino, visando com as mesmas o 

estreitamento de laços entre a vida da comunidade e as escolas, especialmente 

o Desfile de Carnaval, o Dia Mundial da Criança e o Concerto das Crianças, 

sendo este último evento organizado em parceria com os CTT de Esgueira que 

contou com a apresentação do Livro Musical “As Canções da Minha Escola”. 

Destaca-se, ainda, o apoio na colocação de auxiliares de serviços gerais, através 

de um protocolo de cooperação celebrado com Câmara Municipal de Aveiro e a 

ASAS de Santa Joana, permitindo o regular funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar dos Areais e do Solposto, ao nível, da 

ação educativa, de higiene, limpeza, vigilância, entre outras.   
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Realce para o apoio dado às Associação de Pais do Solposto e da Presa, ao 

longo de todo o ano, com a cedência de uma sala para a realização das suas 

reuniões de trabalho. Sendo, que neste campo, a autarquia reuniu com estas 

associações de pais, tendo sido abordados assuntos inerentes às necessidades 

de cada um dos estabelecimentos de ensino e de cada uma das associações. 

Por fim, a autarquia participou ou apoiou as seguintes atividades: 

 Apoio logístico à Festa de Final de Ano Letivo da EB1 do Solposto, 

organizada pela Associação de Pais da Escola do Solposto; 

 Apoio logístico e material à Festa de Final de Ano Letivo da EB1 da Presa, 

organizada pela Associação de Pais da Escola da Presa; 

 Apoio à participação destes estabelecimentos de ensino nas Marchas 

Populares, e apoio às Associações de Pais na dinamização das 

Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito das Festas dos Santos Populares; 

 Acompanhamento do arranque do ano letivo; 

 Participação no Magusto da EB1 do Solposto, promovido pela 

Associação de Pais da Escola do Solposto; 

 Participação no Magusto da EB1 da Presa, organizada pela Associação de 

Pais da Escola da Presa; 

 Apoio à Festa de Natal da EB1 do Solposto, organizada pela Associação 

de Pais da Escola do Solposto; 

 Apoio à Festa de Natal da EB1 da Presa, promovida pela Associação de 

Pais da Escola da Presa; 

 Colaboração nas diversas iniciativas do projeto ‘Eco-Escolas’, 

nomeadamente: 

o Participação na Cerimónia Municipal de ‘Galardão de Eco Escolas’; 

o Presença nas reuniões ‘Eco Escolas’ da EB1 da Presa e da EB1 do 

Solposto; 

o Apoio material ao ‘Projeto Eco Escola’ da EB1 dos Areais.   

 

 

1.2 _ 2º e 3º Ciclos e Secundário 

 

No que diz respeito a estes graus de ensino, a autarquia continuou a colaborar 

com o Colégio D. José I, o único estabelecimento de ensino da freguesia, que 

assegura a lecionação destes níveis escolares. 
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Assim, releva-se:  

 A colaboração e participação dos alunos dos cursos secundários no Dia 

Mundial da Criança;  

 Apoio à participação deste estabelecimento de ensino nas Marchas 

Populares, no âmbito das Festas dos Santos Populares; 

 Distinção de diversos alunos deste ciclo escolar na Gala de Mérito 

Escolar, levada a cabo por esta autarquia; 

 Presença no Espetáculo Musical “Rometa & Julieu”; 

 Apoio à gravação do DVD Musical intitulado “Sing The World” e presença 

na sua apresentação pública. 

 

Em colaboração com o Colégio D. José I, há a destacar o lançamento do projeto 

‘Autarca por Um Dia’, que promoveu potenciais comportamentos de cidadania 

e de valorização das opiniões e ideias dos jovens, principalmente, para os 

preparar para uma participação ativa nas decisões políticas/cívicas da nossa 

freguesia, por parte dos estudantes residentes em Santa Joana e alunos do 

citado estabelecimento escolar. Neste sentido, importa relembrar a eleição do 

jovem Francisco Branquinho como ‘Autarca por Um Dia’, tendo o respetivo 

aluno a oportunidade de passar um dia como Presidente da Junta de Freguesia, 

tendo inclusive marcado presença numa reunião do executivo, onde expôs as 

suas ideias de melhoramento para a freguesia que defendeu perante os seus 

colegas de escola ao longo da campanha. 

 

No, que concerne ao 2º e 3º ciclo, há ainda a aludir a sinergia constante com o 

Agrupamento de Escolas José Estevão, destacando-se o apoio logístico dado 

por esta autarquia na realização do Dia do Agrupamento de Escolas José 

Estevão e o acolhimento de cinco jovens estagiários, a frequentarem o curso de 

‘Operador de Jardinagem’ na Escola Secundária José Estevão. 

 

1.3 _ Ensino Superior 

 

A Junta de Freguesia continuou a apoiar o ISCIA - Instituto Superior de Ciências 

da Informação e da Administração, único estabelecimento de ensino superior 

sediado em Santa Joana, ao nível da divulgação da sua oferta formativa e a 

assegurar a manutenção dos espaços verdes na zona envolvente ao edifício em 

causa.  
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Neste âmbito é importante ainda referir o prosseguimento dos propósitos do 

protocolo de cooperação com a AEISCIA - Associação de Estudantes do 

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração, tendo sido 

realizado a ‘SPRING FEST – Festa da Primavera’, que ocorreu no auditório e 

no largo exterior ao edifício-sede desta autarquia, numa iniciativa que contou 

com uma vertente cultural, com várias atuações; uma vertente intergeracional, 

em que se promoveu um Baile Popular destinado a confraternização dos mais 

jovens com os seniores; e numa vertente social, sendo neste evento entregue o 

resultado de uma recolha de roupas pelos alunos desta instituição, que foi 

endereçado ao Grupo Comunitário da Paróquia de Santa Joana, de modo a ser 

dirigido aos mais desfavorecidos da freguesia. 

 

Por fim, a autarquia acompanhou o desenvolvimento da atividade FAN – 

Festival Aveiro é Nosso, dinamizada pela AAUAV – Associação Académica da 

Universidade de Aveiro, que se realizou no Parque de Exposições de Aveiro, 

localizado em Santa Joana. 

 

1.4 _ Formação de Adultos 

 

Neste campo, há a destacar a dinamização das seguintes formações: 

 Formação de Inglês, para cerca de vinte alunos, feita em parceria com a 

entidade formadora Capitulo Prodígio; 

 Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, para cerca de dezoito 

alunos, em parceria com a entidade formadora Zona Verde.  

 

Ainda neste âmbito, a autarquia reuniu com diversas empresas de formação, 

abordando a possibilidade de realizar um conjunto de novas formações 

financiadas para os desempregados da freguesia. 
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2. CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

No decorrer do ano de 2015 a autarquia continuou a procurar desempenhar 

cabalmente o seu papel, tendo fomentado várias iniciativas, potencializando projetos 

aliciantes e importantes intercâmbios culturais e sociais. 

Grande destaque para mais uma edição das Festas dos Santos Populares que 

continuou a ser uma iniciativa que apela a uma participação coletiva, e disso são prova 

nomeadamente as Marchas Populares e as Tasquinhas Gastronómicas.  

Do Teatro à Música passando pelo Desporto e a Juventude, foram várias as ações 

promovidas ao longo do ano transato, sendo que foi prestado apoio às diversas 

iniciativas promovidas pelas coletividades de ou com atividade em Santa Joana.  

Por sua vez, a pedido das gentes dos diferentes lugares, foi prestado apoio à 

comemoração dos santos locais, nomeadamente nas Festas em Honra de São Brás, São 

Romão e São Geraldo.  

Por fim, esta autarquia encerrou as Comemorações dos 30 anos da Freguesia, 

que foi celebrado consequentemente, aquando da celebração do ‘29º Aniversário da 

Tuna de Santa Joana’, sendo esta data marcada por um espetáculo realizado no 

auditório da Junta de Freguesia, e que contou com as atuações da Tuna de Santa Joana 

e do grupo Cantoria. 

 

2.1 _ Atividades Culturais 

 

Nunca sendo demais sublinhar o papel preponderante que as associações 

culturais desempenham na dinamização da cultura de uma qualquer freguesia, 

a autarquia continuou a ser parceira ativa das nossas associações e grupos 

locais, quer no apoio e incentivo à concretização das suas atividades. 

Prestámos, assim, apoio aos seguintes grupos/associações de natureza cultural, 

sediadas nesta freguesia: 

Rancho Folclórico das Alagoas 

 Apoio logístico e financeiro dado a realização do ‘XXI Festival de 

Folclore Alagoas 2015’, que teve lugar no Largo da Igreja Matriz de 

Santa Joana, e contou com as atuações do Grupo Etnográfico “As 

Relatório de Atividades 
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Tecedeiras do Moinho”, do Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Abraveses, do Grupo Folclórico Santa Leocádia de Fradelos e do Grupo 

Folclórico Senhora da Saúde, 

 Colaboração na divulgação das suas atividades; 

 Cedência do auditório para a realização dos seus ensaios e das suas 

assembleias-gerais; 

 Apoio a nível logístico; 

 Apoio ao nível de ofertas e lembranças; 

 Apoio à participação desta associação nas Marchas Populares, assim 

como nas Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito das Festas dos Santos 

Populares. 

 

Tuna de Santa Joana 

 Apoio nas Comemorações do 29º Aniversário da Tuna de Santa 

Joana; 

 Apoio na organização da Serenata ao Menino Jesus, com a participação 

dos diversos coros da freguesia. 

 Apoio na organização de mais uma audição final da Escola de Música, 

realizada na Sede da Junta de Freguesia;  

 Apoio à participação do Coro Infanto-Juvenil na Gala de Mérito Escolar, 

organizada por esta autarquia; 

 Promoção dos seus espetáculos; 

 Cedência do auditório para a realização de ensaios dos diferentes coros; 

 Manutenção do Espaço-Sede/Escola de Música; 

 Apoio ao nível de ofertas e lembranças; 

 Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no 

âmbito das Festas dos Santos Populares. 

 

Teatr’Arte – Colégio D. José I 

 Apoio na participação deste grupo teatro amador no Dia Mundial da 

Criança, promovido por esta autarquia; 

 Apoio à participação deste grupo nas Marchas Populares, no âmbito das 

Festas dos Santos Populares. 
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No que concerne à cultura, e para lá das atividades promovidas pelas 

associações, há a sublinhar: 

 Apoio na apresentação do livros “Paixão Alucinante” e “(Re)nomeados”, 

da autoria, respetivamente, de Marta Velha e Lúcia Lemos, realizada no 

Salão Nobre desta freguesia; 

 Promoção de palestra intitulada ‘Energia Fantasma’, apresentada pela 

DECO – Defesa do Consumidor, realizada no Salão Nobre desta 

freguesia; 

 Ida à peça de Teatro-Revista “Portugal à Gargalhada”, levada a cena no 

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz; 

 Realização do Magusto de São Martinho, na sede da Junta de Freguesia, 

que proporcionou um agradável momento de convívio a toda a 

comunidade. 

Ainda neste campo, releva-se o trabalho em parceria com a Paróquia de Santa 

Joana, e as diferentes associações da freguesia, na ‘Comemoração dos 50 anos 

da oficialização da Princesa Santa Joana como Padroeira da Cidade e da Diocese 

de Aveiro’, na ‘Comemoração do Aniversário do Nascimento da Princesa Santa 

Joana’ e na ‘Comemoração do Dia da Padroeira de Santa Joana’. 

Foi, ainda, prestado todo o apoio necessário à equipa de coordenação das 

‘Comemorações dos 50 anos de Sacerdócio do Padre Adérito Abrantes’, na 

realização de diversos eventos ao longo do 1º semestre de 2015, e 

especialmente na exposição fotográfica e na Eucaristia festiva, que se realizou 

no término destas celebrações. 

Por fim, e ainda no âmbito da cultura religiosa, relevar o apoio logístico dado à 

celebração da Missa Nova do Padre Pedro Barros e o apoio facultado à 

Paróquia de Santa Joana aquando da celebração da quadra pascal e do 

acolhimento de uma conferência arciprestal. 

Neste âmbito, informar o apoio logístico facultado à Irmandade de Santa Joana 

Princesa, no âmbito da procissão em homenagem à Princesa Santa Joana, e à 

Paróquia da Vera Cruz, no transporte de materiais pertences a essa paróquia. 

Foi, ainda, prestado apoio à realização de iniciativas levadas a cabo por 

entidades exteriores à freguesia, tais como uma MasterClass de Guitarra, um 

Concerto Musical e um Espetáculo de Natal, realizado pela Sociedade Musical 

Santa Cecília; uma Festa de Natal, promovida pela MusicAmiga e uma 

Conferência Internacional, levada a cabo pela Associação ‘Nosso Lar’. 
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2.2 _ Bibliotecas 

 

A Junta de Freguesia continua a conceder uma especial atenção às bibliotecas 

existentes na freguesia, a da sede da Junta de Freguesia e a da Biblioteca 

Popular do Solposto, tendo realizado diversos trabalhos de melhoramento nos 

respetivos espaços físicos. 

Ao longo do ano transato, destaca-se a reparação dos diversos computadores 

existentes nas bibliotecas, assim como a inclusão, sobre forma de doação, de 

algumas obras literárias.  

Por fim, nas bibliotecas da freguesia foram ainda dinamizados espaços de 

atividades/ocupações dos tempos Livres.  

 

2.3 _ Boletim Informativo e Site 

 

Dada a importância da comunicação com a população local, esta autarquia 

efetivou mais uma edição do Boletim Informativo da Freguesia, mantendo assim 

a sua comunidade mais informada acerca das ações levadas a cabo quer pela 

autarquia quer por outras associações/instituições locais. 

Há, ainda, a referir a atualização regular do site da Junta de Freguesia de Santa 

Joana, que foi visitado no ano referente a este documento por 6195 internautas. 

Neste âmbito, destacar ainda a inclusão da freguesia no projeto ‘E-

freguesias’ que pretende promover procedimentos de modernização 

administrativa e de aproximação à comunidade via internet. 

 

2.4 _ Património e Artesanato 
 

Com vista à preservação e à valorização do património existente na freguesia a 

ação da Junta de Freguesia continuou a pautar-se pela sua reparação e 

conservação tendo sido concretizadas as seguintes ações:  

 Requalificação da Capela de São Geraldo (pintura exterior e reboco); 

 Manutenção do património existente, mormente das capelas de São Brás, 

São Geraldo e São Romão, e dos seus espaços envolventes; 

 Limpeza arranjo do Fontanário na Azenha de Baixo; 

 Reabilitação da Igreja Matriz e área circundante. 
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No que ao artesanato diz respeito, a autarquia abriu as suas portas, no período 

do verão, para a realização de uma exposição de trabalhos manuais e artesanais, 

elaborados por um grupo de artesãos desempregados da freguesia.   

 

2.5 _ Atividades Desportivas 

 

A Junta de Freguesia continuou a desenvolver todos os esforços para que esta 

área fosse dinamizada, promovendo a realização de diversas atividades de 

natureza desportiva. 

Foi, por isso, dada continuidade à prática de atividades como a dança de ritmos, 

ginástica de manutenção, a hidroginástica, destinadas mormente aos mais 

idosos, e à natação, no que concerne às crianças.  

No que a este campo diz respeito, destaca-se a organização por esta autarquia 

da ‘Semana da Saúde e do Desporto’, que proporcionou à população local a 

realização de diferentes rastreios (dentário, fisioterapia, nutricional, 

cardiovascular, visual e podologia), participar em atividades 

desportivas/recreativas (aula de dança de ritmos, aula de danças de salão, aulas 

de ginástica de manutenção, aula de zumba, aula de aeróbica/fitness e 

caminhada pela freguesia), assim como, apreciar a apresentação de dois livros 

ao sabor de uma degustação de chás.  

Sublinha-se, ainda, as Comemorações do Dia Internacional da Dança, a 

realização, no período das Festas dos Santos Populares, de uma ‘Mega Aula de 

Zumba’, e a promoção de uma aula de dança e de ginástica, no âmbito da 

Moveweek – Semana do Movimento. 

Sendo inegável o contributo que as diferentes associações têm dado na 

promoção do desporto em Santa Joana, sendo que as mesmas têm promovido 

um leque diversificado de modalidades desportivas, foram, então, apoiadas as 

seguintes associações desportivas: 

 

Associação dos Amigos dos Carochas de Aveiro 

 Presença no VI Encontro de Motas Antigas, na XVI Concentração de 

Carochas e no X Salão Automóvel e Motociclo Antigo/Clássico e Sport de 

Aveiro, promovidos por esta associação; 

 Participação no aniversário desta associação; 
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 Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no 

âmbito das Festas dos Santos Populares. 

 Apoio na divulgação das suas atividades; 

 

CENAP Santa Joana 

 Apoio na realização do Encontro de Dança e Ginástica, realizado no 

auditório desta Junta de Freguesia; 

 Apoio às aulas de dança efetivadas aquando da Comemoração do Dia 

Internacional da Dança, promovido por esta autarquia; 

 Apoio logístico à realização da Competição de Ginástica Rítmica – Zona 

Centro, ocorrida nas instalações da respetiva associação; 

 Cedência de uma sala para a realização de diversas reuniões de 

trabalhos/formação de treinadores de Ginástica Rítmica; 

 Apoio às aulas dinamizadas por esta associação na ‘Semana da Saúde e 

Desporto’, organizada por esta autarquia; 

 Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas e 

nas Marchas Populares, no âmbito das Festas dos Santos Populares; 

 Apoio à realização da Mega Aula de Zumba levada a efeito por este 

clube, no âmbito das Festas do Santos Populares. 

 Apoio na organização do espetáculo de encerramento da Ginástica 

Rítmica do CENAP, realizado no auditório desta Junta de Freguesia; 

 Cedência do auditório para a prática de algumas aulas de zumba e 

danças de salão, por indisponibilidade do seu espaço desportivo; 

 Apoio na divulgação das suas atividades; 

 

C.C.D. – Centro de Cultura e Desporto de Santa Joana 

 Cedência do auditório para a prática das suas aulas no decurso das obras 

no Polidesportivo do Solposto; 

 Apoio às aulas dinamizadas por esta associação na ‘Semana da Saúde e 

Desporto’, organizada por esta autarquia; 

 Apoio na organização do XXI Sarau de Ginástica; 

 Apoio na divulgação das suas atividades; 
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Em relação aos equipamentos desportivos, ao longo do ano de 2015, a Junta de 

Freguesia diligenciou uma ampla intervenção no Polidesportivo do Solposto, 

tendo renovado a totalidade do pavimento da sala de ginástica e dança, assim 

como procedeu à pintura exterior de paredes e à reposição de vidros, de modo 

a garantir as melhores condições possíveis para a prática desportiva. 

No que toca, ao parque geriátrico, efetivou a reparação e manutenção dos 

diversos equipamentos aí existentes.  

Pese embora a implantação de um gimnodesportivo em Santa Joana ser um 

objetivo há muito perseguido pela Junta de Freguesia, a sua concretização foi, 

mais uma vez, adiada, devido a contingências de vária ordem, nomeadamente 

financeiras. 

 

Por fim, há a referir o apoio dado ao convívio de final de época entre os alunos 

das modalidades de danças de ritmos, ginástica de manutenção e 

hidroginástica; o apoio dado a Corrida e Caminhada pela freguesia, por alunos 

do Agrupamento de Escola José Estevão e a presença desta autarquia na 

abertura da XXIII edição da Automobilia, uma iniciativa promovida pelo Clube 

Aveirense de Automóveis Antigo. 

 

2.6 _ Tempos Livres 

 

Tal como já é sua prerrogativa, a autarquia continuou a zelar para que a 

realização das Atividades de Tempos Livres decorresse em espaços acolhedores, 

apetrechados com as devidas condições físicas, organizando ainda programas 

de Ocupação de Tempos Livres no Natal, Páscoa e Verão, durante os quais as 

crianças inscritas, dos seis aos doze anos, puderam realizar as mais diversas 

atividades. 

Destaque ainda para o apoio concedido ao nível da contratação de monitores e 

auxiliares, recursos indispensáveis ao normal funcionamento destes espaços, e 

ao fornecimento de refeições para o almoço das crianças nos OTL de Páscoa, 

Verão e Natal. 
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2.7 _ Atividades Juvenis 
 

A Junta de Freguesia continuou a colaborar com as associações/grupos juvenis 

existentes em Santa Joana, com elas promovendo a realização de atividades ora 

direcionadas especificamente para esta faixa etária ora com ela cruzando outras 

gerações.  

Foram, então, apoiadas as seguintes associações/grupos juvenis: 

 

Agrupamentos 319 de Santa Joana 

 Apoio na organização de uma atividade comemorativa do Carnaval, 

realizada no auditório desta autarquia; 

 Amplo apoio na organização das Comemorações do Dia de São Jorge, 

que se realizou em diversos locais da freguesia, e que contou com a 

presença de mais de dois mil escutas; 

 Reparação de piso na sede; 

 Limpeza da sede e da zona envolvente; 

 Apoio à participação desta associação nas Tasquinhas Gastronómicas, no 

âmbito das Festas dos Santos Populares; 

 Apoio na divulgação das suas atividades; 

 

Juventude da Paróquia de Santa Joana 

 Apoio às suas atividades e na realização das suas reuniões periódicas; 

 Apoio à participação deste grupo nas Marchas Populares, assim como 

nas Tasquinhas Gastronómicas, no âmbito das Festas dos Santos 

Populares; 
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3. AÇÃO SOCIAL 

A Junta de Freguesia continuou a manter a sua postura preocupada e interventiva 

tentando contribuir para a minimização das carências e dos desequilíbrios sociais que 

fustigam a freguesia de Santa Joana. 

Importa, assim, destacar nesta caminhada conjunta o importante papel das diferentes 

associações de natureza social e a sua entrega diária aos outros contribuindo, sem 

nenhuma dúvida, para a construção de uma comunidade mais solidária e inclusiva. 

 

3.1 _ Apoio Social 

 

Neste campo da Ação Social, a Junta de Freguesia continuou atenta às situações 

mais problemáticas, diligenciando uma resposta cabal para as mesmas, tendo 

neste efeito, acompanhando diversas vezes a assistente social para esta 

freguesia na visita a diversas habitações de Santa Joana, tendo-se deparado, e 

posteriormente auxiliado: casos de extremo isolamento social, de agravada 

insuficiência económica ou de problemas de saúde graves. 

Ainda neste âmbito, esta autarquia atribuiu pequenos apoios pecuniários, 

conforme o Regulamento de Apoio Social desta Freguesia; efetivou o conserto 

de uma cadeira rodas para uma cidadã com mobilidade física reduzida; prestou 

declarações como testemunha (na pessoa do Presidente da Junta) em 

atos/práticas de violência doméstica e divulgou o Regulamento Municipal de 

Apoio às Famílias mais carenciadas do Município de Aveiro. 

Com vista ao combate ao desemprego, esta autarquia realizou diversas reuniões 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, numa tentativa de 

contribuir para a inserção no mercado de trabalho de desempregos da 

freguesia, nomeadamente através de programas ocupacionais, tendo ainda 

disponibilizado a sede da Junta de Freguesia para a realização de entrevistas de 

emprego por diversas entidades empregadoras. Por sua vez, e de acordo com o 

protocolado com este Instituto, a Junta de Freguesia continuou a atender os 

desempregados beneficiários das prestações de desemprego, cuja comparência 

quinzenal se reveste de um caráter obrigatório.  

Relatório de Atividades 
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Por fim, a Junta de Freguesia acolheu seis cidadãos para cumprimento de 

trabalho a favor da comunidade, assim como acolheu um estagiário em 

formação como “Operador de jardinagem”, proveniente do IEFP – Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, e um “Operador de Serviços Gerais”, em 

regime de voluntariado. 

 
 

3.2 _ Associações de Caráter Social 

 

No importante trabalho levado a cabo pelas associações de natureza social da 

freguesia, esta autarquia continuou a prestar o apoio necessário às mesmas, 

com elas desenvolvendo, sempre que possível, ações conjuntas e direcionadas. 

Destaque, assim, para o contínuo apoio dado aos mais carenciados pela 

Associação de Solidariedade e Acção Social - ASAS de Santa Joana e do Grupo 

Comunitário da Paróquia de Santa Joana, as quais continuam a revelar-se um 

pilar fundamental na vida dos mesmos, acompanhando-os e encaminhando-os 

na resolução dos seus problemas. 

No caso concreto da ASAS de Santa Joana, e o seu trabalho 

predominantemente nos bairros sociais da freguesia, a Junta de Freguesia deu 

prosseguimento ao protocolo de cooperação celebrado com a mesma, no 

sentido dos casos mais problemáticos serem objeto de encaminhamento e de 

um acompanhamento técnico. Neste âmbito, esta associação foi apoiada ao 

nível do transporte de alimentos destinados aos mais carenciados e na sua 

participação nas Festas dos Santos Populares. 

No que concerne, ao Grupo Comunitário da Paróquia de Santa Joana, para além 

do apoio dado ao nível da recolha de alimentos, há a referir o apoio dado à 

participação deste grupo nas Festas dos Santos Populares, com a colocação de 

uma barraquinha para venda de artigos, e o apoio dado ao baile popular 

levado a cabo por um conjunto de cidadãos, em parceria com a Rádio Botaréu, 

que proporcionou o recolhimento de mais uma tonelada de alimentos 

destinado aos mais carenciados da freguesia. 

Saliência, também, ao apoio prestado ao Centro Social Santa Joana Princesa na 

dinamização da sua Festa de Natal, que decorreu no auditório da Junta de 

Freguesia, e a participação da autarquia na Marcha/Caminhada Solidária, 

promovida por esta associação, no âmbito do Dia Internacional das Famílias. 
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Em relação ao apoio dado ao Centro de Emergência Infantil da Cáritas 

Diocesana de Aveiro, referir que o auditório da Junta de Freguesia acolheu a 

Festa de Natal, a Festa Infantil e a Festa de Final de Ano desta instituição, assim 

como acolheu a Sessão Solene dos 25 anos deste Centro de Emergência.  

Por sua vez, e no âmbito da RLIS - Rede Local de Intervenção Social no 

Município de Aveiro a Junta de Freguesia abriu diálogo com Santa Casa da 

Misericórdia de Aveiro e o Centro Comunitário da Vera Cruz, de modo a 

preparar uma ação abrangente à freguesia no âmbito do atendimento e 

acompanhamento social aos mais carenciados. 

Por fim, esta autarquia apoiou ainda o Centro Social de Azurva, recebendo no 

seu auditório à festa de Natal desta instituição circundante da freguesia, assim 

como, participou nos plenários realizados pelo CLASA – Conselho Local de Ação 

Social do Concelho de Aveiro. 

 

3.3 _ Seniores 

 

Na vertente de apoio aos mais seniores, vítimas de uma sociedade que, apesar 

de envelhecida, está longe de responder às suas necessidades a autarquia 

empregou uma das suas principais atuações.  

Visando não só a promoção do envelhecimento ativo da população sénior mas 

também a luta contra o seu isolamento, a autarquia continuou a promover 

iniciativas de natureza desportiva (dança de ritmos, ginástica manutenção e 

hidroginástica) e recreativa (coro 2001). Neste seguimento destaca-se o apoio 

prestado ao Coro 2001 na sua atuação no Centro Social e Paroquial da Nossa 

Senhora da Nazaré, no Complexo Social da ASAS e na sede da Junta de 

Freguesia, aquando da Gala de Mérito Escolar e o apoio dado na participação 

dos alunos seniores de dança de ritmos no Encontro de Dança de Aveiro, no 

Espetáculo de Dança do CENAP e no Sarau de Ginástica do C.C.D de Santa 

Joana. 

Ainda neste campo, e ciente da dificuldade de alguns fregueses, principalmente 

dos mais seniores, no preenchimento da declaração anual do IRS, a Junta de 

Freguesia em parceria com o Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração da Universidade de Aveiro, disponibilizou de forma gratuita um 

serviço de apoio aos contribuintes no preenchimento das suas declarações 

anuais. 
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Por fim, referir que, ao longo do ano, a Junta de Freguesia continuou a 

promover o seu Cartão Social da Freguesia, destinado aos mais seniores, 

proporcionando, entre outros, isenção em documentos administrativos 

solicitados nesta autarquia. 

 

3.4 _ Serviços da Autarquia 

 

Para que a sede da Junta de Freguesia continuasse a ser um espaço acolhedor, 

própria de uma casa digna para os cidadãos de Santa Joana, a autarquia 

continuou a zelar pela conservação e manutenção da mesma. Com efeito, e 

porque este espaço continuou a ser muito solicitado, a Junta de Freguesia 

procedeu: 

 Ingerência no pavimento do auditório; 

 Requalificação do pórtico de entrada; 

 Ampla reposição de luminárias; 

 Reparação de fissuras existentes no teto; 

 Renovação dos extintores existentes ao longo do edifício. 

 

No que aos serviços administrativos diz respeito, a Junta de Freguesia 

continuou a zelar para que os mesmos respondessem, de forma eficiente, às 

solicitações dos cidadãos tendo-se iniciado um novo horário de funcionamento 

e implementado um novo modelo de requerimentos para os documentos 

oficiosos da freguesia, assim como um novo modelo de apresentação dos 

respetivos documentos. Neste seguimento houve a necessidade de se proceder 

à reposição de hardware e aquisição de software para os computadores da 

secretaria.  

Para fins estatísticos, importa referir que os serviços da Junta de Freguesia 

efetuaram o atendimento a mais de 5 mil pessoas, emitindo 683 atestados e 

outros documentos, a saber: 57 registos e 203 licenças de canídeos, 63 

declarações, 252 ofícios, 20 autenticações de fotocópias e 2 circulares. 
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Gráfico 1 Emissão de documentos em 2015 pelos serviços administrativos 

 

No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, com vista ao Controlo Quinzenal de Desempregados foram 

realizadas 2700 apresentações quinzenais. 
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4. SAÚDE 

A Junta de Freguesia continuou a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar de Santa 
Joana de forma a contribuir para a prestação de um serviço eficiente aos diversos 
cidadãos que o frequentam. 

Numa vertente mais pedagógica, continuámos a promover ações de informação e 
prevenção de doenças várias, através da realização de rastreios, direcionados 
especialmente aos mais idosos. 

 

4.1 _ Ações de Saúde 

Como já referido anteriormente, a Junta de Freguesia continuou a prestar o seu 

apoio à Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana, com destaque para 

conservação do respetivo edifício, tendo efetivado os seguintes trabalhos: 

 Reparação da porta de entrada; 

 Reposição de vidros; 

 Manutenção e limpeza dos espaços verdes na zona envolvente. 

 

Neste campo sublinha-se o apoio dado à Liga Portuguesa Contra o Cancro no 

seu peditório nacional, assim como, o apoio dado à Associação de Dadores de 

Sangue da Mamarrosa, no acolhimento de uma colheita de sangue e a 

concretização no auditório da Junta de Freguesia, de um debate promovido 

pela Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla.  

Por fim, relembra-se a realização da iniciativa ‘Semana da Saúde e Desporto’, 

promovida por esta autarquia, e de outras iniciativas de entidades externas que 

contaram com diversos rastreios a várias doenças que afetam especialmente 

os mais idosos (audição, visão, cardiovasculares, dentários e gerontológicos), 

bem como a realização de ações destinadas à sensibilização de hábitos de vida 

mais saudáveis. No âmbito desta ação, foi também realizada uma palestra sobre 

saúde oral nas pré-primárias da EB1 dos Areais, da Presa e do Solposto.

Relatório de Atividades 
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5. HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

A Junta de Freguesia continuou a dar particular atenção ao progresso urbanístico da 

nossa freguesia, pronunciando-se sempre que os mesmos não traduzissem uma forma 

harmoniosa e equilibrada, fazendo a devida ponte com as demais entidades 

envolvidas. 

Dada, por sua vez, a necessidade básica de um teto com o mínimo de comodidade, a 

autarquia esteve atenta aos casos cuja habitação se encontrava em condições 

precárias. Nesta área o trabalho da Junta de Freguesia estendeu-se ainda ao apoio 

prestado aos residentes ao nível do encaminhamento de processos de loteamentos e 

obras particulares junto da Câmara Municipal de Aveiro 

 

5.1 _ Habitação Social 

 
 

Visando a requalificação dos blocos habitacionais, esta autarquia continuou a 

apelar à intervenção das entidades competentes, nomeadamente ao IHRU 

(Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana), para continuar a incidir trabalhos 

de forma a dotar estas habitações da segurança e comodidade necessárias. 

Neste campo, e numa intervenção próxima do cidadão, a Junta de Freguesia 

esteve atenta às suas vulnerabilidades e potencialidades, tendo acompanhado 

juntamente com a autarquia municipal um conjunto de ações de vandalismo 

encetadas em algumas habitações, localizadas na Urbanização do Griné. 

No que diz respeito à habitação em regime de CDH (Contrato de 

Desenvolvimento de Habitação), especialmente dos blocos habitacionais sitos 

na Azenha de Baixo, foram realizadas várias reuniões com o IRHU, tendo em 

consideração a limpeza dos espaços verdes na zona envolvente dos mesmos. 

Sobre este assunto, fazer nota, que ainda não foi possível chegar a acordo, 

tendo ao longo do ano de 2015 a Junta de Freguesia assegurado este serviço de 

limpeza. 

 

 

Relatório de Atividades 
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5.2 _ Urbanismo 

 

A nível urbanístico, foram desenvolvidas as seguintes ações, procurando sempre 

a melhoria contínua da qualidade de vida da população: 

 Construção do prolongamento de passeio localizado na Rua do 

Solposto; 

 Requalificação de passeio na Rua do Solposto, na Rua do Ouro, na 

Avenida de Santa Joana, na Rua Frei Duarte Nunes e na Rua da Patela; 

 Solicitação de reparação do parque infantil localizado no Largo das 

Quatro Estações; 

 Reposição, em várias zonas da freguesia, dos passeios danificados pelas 

raízes de árvores cujo porte não se adequava ao espaço em questão ou 

por desgaste da calçada; 

 Colocação de saibro em valetas que, em relação à berma da estrada, se 

encontram desniveladas; 

Nesta área, constituiu ainda preocupação da autarquia assentar o crescimento 

urbanístico de Santa Joana nos instrumentos de planeamento e de 

ordenamento do território, informando a autarquia municipal, aquando do 

projeto de edificação, que os proprietários têm de cumprir com o alinhamento 

do passeio já existente e com as devidas normas estabelecidas. 

Destaque, também, para o facto de esta autarquia ter procedido à reabilitação 

exterior da Igreja Matriz de Santa Joana, através da requalificação do pavimento 

na lateral da Igreja e no acesso à estátua de Santa Joana Princesa, embelezando 

este espaços, mas principalmente garantindo a segurança de todos os que 

circulam em direção ao interior deste espaço religioso. 

 

5.3 _ Iluminação Pública 

 

Conscientes da importância da existência de uma iluminação pública de 

qualidade há a destacar, as constantes solicitações desta autarquia, para a 

reposição de iluminação pública, nomeadamente em toda a extensão da 

Urbanização da Quinta do Griné, na Rua 12 de Maio, na Rua das Oliveiras, na 

Travessa da Molareira, na Rua 1º de Maio, na Rua Chão Meio Alto e na Rua de 

São Brás. 
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Neste contorno, realce para a comunicação junto da Câmara Municipal de 

Aveiro lamentando o facto desta autarquia municipal ainda não ter 

providenciado a colocação de três luminárias na Travessa da Quinta do Torto e 

a solicitação junto de diversas entidades para a deslocação de postes na Rua do 

Solposto, porque os mesmos se encontravam mal situados após o alargamento 

do passeio. 

Por fim, a Junta de Freguesia procedeu a colocação de um quadro elétrico na 

Urbanização da Igreja Matriz, de modo a ter energia constante aquando de 

diversos eventos aí realizados, assim como na época natalícia, a autarquia fez 

questão de levar os votos de boas festas a Santa Joana através de decorações 

natalícias colocadas na sede desta autarquia e nas diversas capelas da freguesia.   

 

5.4 _ Toponímia  

 

Apesar de, em Santa Joana, já se terem dado passos significativos a este nível, a 

verdade é que ainda são inúmeros os arruamentos destituídos de uma placa 

identificativa, pelo que a Junta de Freguesia continuou a diligenciar junto das 

entidades competentes a colocação destas placas nos locais em questão, 

combatendo junto da autarquia municipal para que este trabalho fosse 

delegado nas freguesias. 

Neste âmbito, releva-se ainda a atribuição do nome de Travessa da 

Liberdade, ao pequeno arruamento junto da Rua da Liberdade. 
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6. SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

Apesar de não ter contado com delegações de competências a nível camarário, a 

salubridade da Freguesia não foi descurada por parte da autarquia, que lhe concedeu 

especial atenção, acionando ações de limpeza de ruas, bermas e valetas, em toda a 

extensão da freguesia. 

Aproveitando a presença de máquinas da Câmara Municipal de Aveiro na freguesia, a 

autarquia procedeu à reparação da vala hidráulica na Rua das Praias com à colocação 

de manilhas de grande dimensão; à limpeza do espaço cedido a Junta de Freguesia 

junto ao Parque Desportivo de São Brás; à limpeza de terras na Avenida de Santa Joana 

e à limpeza de diversos arruamentos da freguesia. 

Ainda neste campo, destaca-se a restituição de placas, em diversos espaços públicos, 

destinados a sensibilizar os detentores de animais para a obrigatoriedade de 

procederem à remoção dos dejetos destes últimos. 

 

6.1 _ Saneamento 

 

No que concerne ao saneamento, a inexistência desta infraestrutura 

circunscreve-se apenas às novas zonas habitacionais, tendo, por isso, sido 

diligenciada, junto da AdRA – Águas da Região de Aveiro, a implantação das 

mesmas.  

Neste campo importa referir que esta autarquia solicitou e acompanhou os 

procedimentos de: 

 Execução de ramal de saneamento na Rua do Santo, na Rua das Cavadas 

e na Rua do Ouro; 

 Reparação e substituição de tampas e caixas de saneamento em alguns 

locais da freguesia, nomeadamente na Rua dos Campinhos, na Praça 

Humberto Delgado e na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro. 

Releve-se ainda a contínua exigência junto da AdRA e da Câmara Municipal de 

Aveiro para a execução do prolongamento de saneamento na Travessa da 

Quinta do Torto e da extensão de ramal na Rua da Molareira. 

Relatório de Atividades 
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Por fim, a Junta de Freguesia solicitou à AdRA e a Câmara Municipal de Aveiro a 

reparação de diversos arruamentos junto às caixas de saneamento.  

 

6.2 _ Recolha de Lixo 

 

Consciente que a mudança de comportamentos neste campo, incentivando a 

população a uma correta separação dos resíduos domésticos, é uma urgência 

para o meio ambiente, a Junta de Freguesia continuou a sensibilizar a 

população para esta consciencialização ambiental. 

Para além disso, continuou-se a efetuar as diligências necessárias a uma correta 

manutenção e localização dos cerca de trezentos contentores de resíduos 

sólidos urbanos e aos vinte e seis ecopontos existentes na freguesia, alertando, 

ainda, para a necessidade do reforço de mais um contentor na Rua Vasco da 

Gama e na Rua do Caião. 

Por fim, a Junta de Freguesia diligenciou a remoção de lixo acumulado, 

resultante das intempéries que se fizeram sentir no inverno do ano transato.  

 

6.3 _ Águas Pluviais 

 

Para permitir um melhor escoamento das águas pluviais evitando os incómodos 

lençóis de água formados na época de maior pluviosidade, esta Junta de 

Freguesia procurou promover o devido funcionamento dos coletores de águas 

pluviais, procedendo primordialmente à limpeza de caixas e de algumas valas. 

Destaque, neste âmbito, para o facto desta autarquia ter efetivado a 

requalificação num ramal de água pluviais na zona envolvente à Igreja 

Matriz, na Rua da Azenha e na Praça General Humberto Delgado e para os 

trabalhos de escoamento e desobstrução das condutas de água pluviais na Rua 

Frei Duarte Nunes, na Rua da Prata, na Rua do Viso, na Rua Adelino Amaro da 

Costa e na Rua do Barreiro. 

Por fim, a Junta de Freguesia alertou a autarquia municipal, para a necessidade 

da restituição/reposição de diversas grelhas ou caixas de águas pluviais ao 

longo da freguesia, nomeadamente na Rua 25 de Abril, na Rua da República, na 

Rua 31 de Janeiro assim como, solicitou a desobstrução da conduta de águas 

pluviais existente na Rua do Ouro com a Travessa do Ouro e a intervenção nas 

águas pluviais localizadas na Rua Luís de Camões  
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6.4 _ Fontes e Tanques Públicos 

 

As fontes e tanque públicos existentes na freguesia continuaram a merecer uma 

atenção especial por parte da Junta de Freguesia, pois para além do número 

reduzido dos que possam utilizar os tanques públicos, importa ainda preservar 

o valor histórico que estas infraestruturas acarretam.  

Neste campo, há a destacar a: 

 Manutenção dos tanques e fontes da Azenha, Rua da Fonte, Quinta do 

Gato, Quinta do Torto e São Romão; 

 

6.5 _ Cemitério 

 

Como em anos anteriores, e devido a contratempos de várias ordens, 

nomeadamente financeiros, a sua implantação ainda não foi concretizada no 

ano a que se reporta o presente documento. Esperamos, assim, que o seu 

adiamento não se prolongue por muito mais tempo. 
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7. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA 

A segurança de pessoas e bens continuou a constituir uma preocupação desta Junta de 

Freguesia. Neste sentido, continuou a prestar o apoio necessário aos dois guardas-

noturnos responsáveis pela vigilância de Santa Joana e continuou a colaborar com as 

mais diversas entidades da proteção civil. 

 

7.1 _ Ações de Proteção Civil e Segurança 

 

Ao nível da Proteção Civil, há a referir as diligências efetuadas junto das 

entidades competentes no sentido da identificação de situações de risco e 

situações potenciadoras de catástrofe, tendo nomeadamente, a autarquia 

acompanhado as diligências realizadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 

relativamente a um poste de eletricidade que se encontrava inclinado para a via 

pública na Rua da Quinta do Torto. 

Neste campo, releva-se o envio por parte da autarquia de alguns contributos 

para o Plano de Proteção Civil Municipal, tendo neste campo, o Presidente da 

Junta de Freguesia participado em diversas reuniões da Comissão de Proteção 

Civil Municipal. 

A Junta de Freguesia continuou a apoiar os guardas-noturnos da freguesia, 

tendo inclusivamente acompanhando todo o processo de licenciamento e 

instauração de um novo guarda-noturno na freguesia e colaborado com as 

forças policiais que operam em Santa Joana, nomeadamente a Polícia de 

Segurança Pública e a Guarda-fiscal. 

Por fim, refira-se que após a receção de Auto de Notícia de Contraordenação 

por parte da GNR - Guarda Nacional Republicana, a Junta de Freguesia notificou 

seis proprietários para procederem ao registo e licença dos seus canídeos. 

Relatório de Atividades 
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8. DESENVOLVIMENTO ECÓNOMICO E 

ABASTECIMENTO PÚBLICO 
 

Ao desenvolvimento de uma freguesia encontra-se indissociado o crescimento do seu 

tecido económico, com efeito, sempre foi objetivo desta autarquia tentar dar uma 

oferta abrangente de serviços e das mais diversas infraestruturas, postas ao serviço do 

desenvolvimento económico. 

Importa salientar, a este nível, a solicitação e o acompanhamento de diversas 

intervenções levadas a cabo por parte das diferentes empresas, zelando para que todos 

esses processos se desenvolvessem de forma coerente, proporcional e sustentável.  

 

8.1 _ Abastecimento de Águas 
 

A extensão da rede de águas às zonas que ainda não possuem a mesma, 

principalmente às novas zonas habitacionais, continuaram a ser objeto da 

atenção por parte da Junta de Freguesia. 

 

8.2 _ Abastecimento de Gás 
 

A Junta de Freguesia continuou a colaborar com as entidades responsáveis com 

vista à extensão da rede desta infraestrutura aos diferentes locais da freguesia, 

tendo sido estabelecida a ligação aos ramais de gás, em diversos arruamentos 

da freguesia.  

 

8.3 _ Energia 

 

Esta autarquia efetuou as diligências necessárias com vista à requalificação da 

rede doméstica nos locais da freguesia onde tal se justificou. Neste âmbito, a 

autarquia solicitou à Câmara Municipal de Aveiro e a EDP – Energias de Portugal 

a colocação de três luminárias na Travessa da Quinta do Torto. 

 

 

 

Relatório de Atividades 
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8.4 _ Parque de Exposições de Aveiro 

 

A autarquia continuou a prestar apoio na promoção e dinamização do Parque 

de Feiras e Exposições, visto que é um equipamento localizado em Santa Joana 

e que acolhe durante o ano diferentes e importantes eventos e outros certames. 

A este nível, a autarquia marcou presença na inauguração da ‘581ª edição da 

Feira de Março’, na iniciativa do ‘Dia do Ritmo’, entre outras;  

 

8.5 _ Posto de Correios 

 

O Posto de Correios existente na nossa freguesia continuou a ser objeto de 

atenção por parte da Junta de Freguesia, tendo esta zelado pela conservação 

e manutenção das suas condições físicas, de forma a que a população 

encontrasse neste local um serviço capaz de responder com eficiência às suas 

solicitações. 

Neste sentido, o Posto de Correio de Santa Joana continuou a disponibilizar, 

entre outros, os seguintes serviços: 

 Correspondência  

o Entrega 

o Devolvida/expedida 

o SIGA 

 Registos 

o Em mão 

o Pré-pago 

o Nacional 

o Internacional 

 Carregamentos de Telemóveis  

 Emissão de Vales 

 Cobrança 

o Postal de Recibos 

o DGV 

o Segurança Social 

o Impostos 

 Encomendas 

 Avisos de Receção 

 Pagamento de Portagens   
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9. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE 

PÚBLICO 

A autarquia continuou a desenvolver todos os esforços no sentido de melhorar o tapete 

dos arruamentos existentes na freguesia, não só pela rede viária ser um dos espelhos 

do desenvolvimento da freguesia, mas acima de tudo, para a preservação da 

segurança rodoviária. 

No que diz respeito aos transportes públicos, esta Junta de Freguesia continuou a 

centrar a sua atenção em todos aqueles que utilizam este meio para se deslocar, 

diligenciando a manutenção dos seus abrigos. 

 

9.1 _ Rede Viária e Sinalização 

 

A Junta de Freguesia continuou atenta ao estado de degradação do pavimento 

de diferentes arruamentos da freguesia, seja pelo seu desgaste natural ou pela 

implementação de infraestruturas de saneamento, rede de água, gás e coletores 

de águas pluviais. Neste sentido, a autarquia solicitou a reparação de diversos 

buracos existentes em alguns arruamentos da freguesia, nomeadamente na: 

o Rua da Azenha; 

o Rua Afonso Costa; 

o Rua Gil Vicente; 

o Rua da Quinta do Torto; 

o Cruzamento entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua 1º de Maio; 

o Rua da Prata; 

o Rua Vale Diogo; 

o Avenida Santo António; 

o Rua da Fonte; 

o Avenida de Santa Joana; 

o Rua Norton de Matos; 

o Travessa Norton de Matos; 

o Rua Chão Meio Alto; 

o Rua do Cócaro; 

o Rua do Solposto; 

o Rua Alexandre Herculano; 

Relatório de Atividades 
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o Rua Adelino Amaro da Costa; 

o Praça Baden Powell; 

o Rua da Molareira; 

o Rua Santa Joana Princesa; 

o Rua das Tílias; 

o Travessa da Nossa Senhora da Piedade; 

o Rua Luís de Camões; 

o Rua do Freitas; 

o Rua do Viso. 

Dada, por sua vez, a importância da sinalização no ordenamento do trânsito, a 

Junta de Freguesia solicitou à autarquia Municipal a restituição de um sinal 

STOP no cruzamento da Travessa do Solposto com a Rua Nossa Senhora da 

Piedade, a colocação de sinalização vertical na Rua do Barreiro, junto a uma 

passadeira para peões, e ainda, a colocação de um espelho parabólico no 

cruzamento da Rua 31 de Janeiro com a Rua da República. 

Por fim, e dado o perfil estreito das vias quer a estacionamento indevidos, a 

autarquia, após sua diligência, acompanhou as alterações do ordenamento do 

tráfego na Rua Júlio Dinis. 

 

9.2 _ Pavimentação e Reposição de Arruamentos 

 

Neste âmbito, amplo destaque para os trabalhos desenvolvidos pela Câmara 

Municipal de Aveiro, com a colaboração desta autarquia, na pavimentação da 

Rua do Chão Meio Alto, que colocou fim a um dos principais problemas de 

circulação na freguesia. 

Na sequência da celebração de dois contratos-programa com a Câmara 

Municipal de Aveiro, que ainda não foram finalizados, relembra-se a 

pavimentação de vários arruamentos, designadamente: 

 Rua da Quinta Nova;  

 Travessa de São Brás; 

 Rua Gago Coutinho; 

 Travessa da Quinta do Torto; 

 Rua São Romão (parte); 

 Rua da Azenha (parte); 

 Pracetas do Griné; 

 Praça dos Descobrimentos; 
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 Rua João Afonso de Aveiro; 

 Rua Pedro Álvares Cabral; 

 Travessa do Solposto;  

 Caminho da Grinélândia;  

 Rua dos Campinhos; 

 Rua Chão Meio Alto (em fase de execução); 

 Rua das Vielas que Atravessam (em fase de execução); 

 Travessa da Fonte (em fase de execução); 

 Rua Afonso Costa (2ª fase); 

 Rua da Prata (2ª fase); 

 Rua da Azenha da Moita (2ª fase); 

 Rua Eça de Queirós (2ª fase); 

 Rua Júlio Dinis (2ª fase); 

 Rua Fernando Pessoa (2ª fase); 

 Rua do Cócaro (2ª fase); 

 Travessa da Azenha (2ª fase); 

 Praça Baden Powell; 

 Rua Alexandre Herculano; 

 Rua Gil Vicente; 

 Travessa 21 de Julho; 

 Rua das Praias; 

 Travessa da Rua Nova do Viso; 

 

Neste âmbito, foi também efetuada a reposição em tout-venan em ruas que se 

encontrava degradadas: 

 Travessa da Rua Nova do Viso; 

 Travessa da Azenha; 

 Travessa Maria da Póvoa; 

 Rua Nova da Azenha; 

 Rua das Praias (Azenha de Baixo); 

 Rua da Giesta; 

 Rua da Barroca; 

 Rua das Vielas que Atravessam; 

 Rua dos Forninhos; 

 Rua Manuel Maria Barbosa du Bocage (parte). 
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9.3 _ Transportes Públicos 

 

Para melhor servir os utilizadores dos autocarros, esta autarquia diligenciou a 

melhoria das condições de segurança e comodidade dos abrigos, 

designadamente na: 

 Solicitação de reparação dos abrigos localizados na Rua da Quinta do 

Torto e na Rua do Viso; 

 Passagem de um abrigo de passageiros inativo na Rua das Cavadas para 

a Rua do Solposto; 

 Intervenção efetivada num abrigo localizado na Rua do Viso, agilizando a 

entrada dos passageiros nos autocarros. 
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10. DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Esta autarquia continuou a manter os seus espaços verdes, garantes do equilíbrio 

ambiental, prosseguindo o objetivo do embelezamento destes espaços tendo 

executado o seu ajardinamento e pondo em prática gestos conducentes à preservação 

do meio ambiente, apesar da inexistência de delegações de competências. 

 

10.1 _ Preservação do Meio Ambiente  

 

A Junta de Freguesia pôs em prática as seguintes iniciativas: 

 Plantio de flores nas floreiras colocadas no solo e nas suspensas; 

 Apoio no corte de árvores na Praceta Humberto Delgado e na Rua Dr. 

Francisco Sá Carneiro. 

 Plantação de novas árvores nos locais onde tal foi possível; 

 Colocação de floreiras e restauro de algumas já existentes; 

 Substituição de bancos, nomeadamente na Urbanização do Caião; 

 Requalificação nos canteiros e jardins localizados na Rua Gil Vicente; 

 Instalação e reparação de sistemas de rega, nomeadamente no Centro 

Cívico da Freguesia; 

 Arranjo dos espaços verdes existentes na: 

o Urbanização do Caião; 

o Urbanização Nova do Caião. 

o Urbanização da Quinta da Corisca; 

o Urbanização da Quinta do Camoira; 

o Urbanização da Igreja; 

o Zona envolvente à Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana; 

o Avenida de Santa Joana; 

o Urbanização Nova da Igreja; 

o Urbanização Nova da Igreja, junto à estátua de Santa Joana; 

o Cruzamento da Rua do Viso com a Avenida de Santa Joana; 

o Jardim Planalto; 

o Rua da Prata; 

Relatório de Atividades 
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o Praceta Baden Powell; 

o Rotunda do Solposto; 

o Lugar do Solposto; 

o Lugar do Viso; 

o Lugar dos Areais; 

o Avenida D. Manuel de Almeida Trindade; 

o Rua da República; 

o Urbanização Mélias; 

o Quinta das Laranjeiras; 

o Quinta do Griné; 

o Lugar da Azenha; 

o Lugar da Quinta do Torto; 

o Rua da Fonte; 

o Lugar da Presa; 

o Triângulo na Rua D. João Evangelista Lima Vidal; 

o Urbanização S. Geraldo; 

o Rotundas da Quinta Velha; 

o Rua da Sofia; 

o Rua da Bombarda; 

 

Foi ainda, solicitada a intervenção do município na limpeza de terrenos 

camarários e privados que se encontravam repletos de vegetação e de animais 

rastejantes, com todos os riscos que tal representa para a saúde pública, nos 

seguintes locais: 

 Rua dos Olivais; 

 Rua da Liberdade; 

 Rua de São Geraldo; 

 Rua de São João; 

 Travessa da Rua da Azenha; 

 Avenida de Santo António. 
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ORGÃOS AUTÁRQUICOS DA FREGUESIA 

 

Reuniões do Órgão Executivo 

 

Reuniões ordinárias 24 

Reuniões públicas 13 

Reuniões extraordinárias 1 

 

 

Reuniões do Órgão Deliberativo 

 

Foi prestado apoio à Assembleia de Freguesia na realização de quatro reuniões 

ordinárias sendo tomadas as seguintes deliberações: 
 

Sessão Ordinária de 29 de abril de 2015 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia; 
Apreciado 
Ponto 2. Apreciação e Deliberação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2014; 
Ambos os pontos aprovados, com 5 abstenções e 8 votos a favor  
Ponto 3. Apreciação e Deliberação da 1ª Revisão Orçamental do ano 2015;  
Aprovado por unanimidade 
Ponto 4. Apreciação do Inventário e Cadastro do Património da Freguesia - Inventário 
Inicial/Fase Preliminar (3ª Fase);  
Apreciado 
Ponto 5. Apresentação e Autorização do Protocolo entre a Junta de Freguesia de Santa 
Joana e a AEISCIA – Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências da 
Informação e Comunicação;  
Aprovado por unanimidade 
Ponto 6. Outros assuntos de interesse para a freguesia. 
 

Sessão Ordinária de 30 de junho de 2015 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia; 
Apreciado 
Ponto 2. Outros assuntos de interesse para a freguesia. 

Relatório de Atividades 
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Sessão Ordinária de 17 de setembro de 2015 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia; 
Apreciado 
Ponto 2. Apreciação e Autorização de Contrato de Delegação de Competências e 
Protocolo de Cooperação em matéria de educação; 
Aprovados por unanimidade 
Ponto 3. Outros assuntos de interesse para a freguesia. 
 

Sessão Ordinária de 30 de dezembro de 2015 

Ponto 1. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia; 
Apreciado 
Ponto 2. Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016;  
Aprovados por maioria, com 5 abstenções e 7 votos a favor. 
Ponto 3. Apreciação e Autorização do Protocolo entre a Junta e Freguesia de Santa 
Joana e o solicitador Luís Soares Correia;  
Aprovado por maioria, com 5 abstenções e 7 votos a favor. 
Ponto 4.Outros assuntos de interesse para a freguesia. 
 

 

Outras reuniões 

 

A autarquia participou em diversas reuniões com a Câmara Municipal de Aveiro, 

nomeadamente com o Presidente do Município e seus vereadores, tendo sido 

abordados diferentes assuntos do interessante para a freguesia. 

A autarquia participou, entre outras, em reuniões com outras freguesias, assim 

como nas reuniões da Assembleia Municipal de Aveiro; 

 

Atos eleitorais 

 

A Junta de Freguesia efetivou todos os trabalhos de apoio à realização das 

Eleições Legislativas 2015, na Freguesia de Santa Joana, decorridas a 04 de 

outubro de 2015, quer no acolhimento da reunião de formação das mesas de 

voto, quer na logística do ato eleitoral, assim como na receção e entrega de 

documentação necessária à realização de tal ato eleitoral. 
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Eventos 

 

Ao longo do ano de 2015, a Junta de Freguesia marcou presença ou participou 

nos seguintes eventos: 

 Sessão Pública de assinatura dos “Protocolos dos Espaços do Cidadão”; 

 Participação nos aniversários das freguesias de São Bernardo e de 

Oliveirinha; 

 Presença nas ‘Comemorações do 25 de Abril’, promovida pela 

Assembleia Municipal de Aveiro; na Recriação da entrega do Foral e na 

respetiva Sessão Solene dos ‘500 anos do Foral Manuelino’ da freguesia 

de Esgueira; na Sessão Comemorativa dos ‘500 anos do Foral de Aveiro’; 

na Cerimónia de inauguração do ‘Carvoeiro II’ e na Inauguração do cais 

do Carregal e de Esgueira. 

 Participação no Jantar/Leilão da obra original de Jeremias Bandarra sobre 

a Princesa Santa Joana, promovido pela Irmandade Santa Joana Princesa; 

 Presença no ‘Congresso 2015 da Região de Aveiro’, sob o tema 

“Descentralização e Investimento”, promovido pela CIRA – Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro. 

 Assistência da Conferência «As freguesia no Estado de Direito 

Democrático», promovido pela ANAFRE – Associação Nacional de 

Freguesias, na Assembleia da República. 

 

Formação 
 

A Junta de Freguesia decidiu participar nas ações de formação, promovidas pela 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesia, sendo que neste seguimento 

participou nas ações sobre: 

 Competências e Funcionamento dos Órgãos Autárquicos; 

 Recursos Humanos das Freguesias; 

 Finanças e Contabilidade das Freguesias; 
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A autarquia participou ainda numa ação de formação promovida pela 

Globalsoft sobre POCAL e SNC-AP, assim como participou num seminário sobre 

o novo portal da Segurança Social Direta.  

 

Quadro Comunitário 

 

De modo a aferir a possibilidade de formalizar projetos no âmbito do programa 

Portugal 2020, a Junta de Freguesia reuniu com diversas entidades, 

nomeadamente procurando soluções no âmbito da Modernização 

Administrativa, da Capacitação para a Inclusão e de Eficiência Energética.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Prestação de Contas 

do Ano 2015 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício 

em apreciação permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de 

criação de receitas e de realização das despesas. 

Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 34,83% na receita 

e de 39,50% na despesa. 
 

 RECEITAS  DESPESAS 

 PREVISÃO 

CORRIGIDA 

EXECUÇÃO % PREVISÃO 

CORRIGIDA 

EXECUÇÃO % 

Correntes 286.094,32 € 145.828,82 50,94% 264.033,32 € 148.546,06 € 56,26 % 

Capital 132.500,00 € 0,00 € 0% 154.561,00 € 16.828,76 € 10,88 % 

TOTAL 418.594,32 € 145.828,82 € 34,83% 418.594,32 € 165.374,82€ 39,50 % 

 

RECEITAS 

Da análise da execução das receitas verifica-se que a execução ao nível das 

receitas correntes foi de 57,78% por oposição as receitas de capital, onde não 

foi registada nenhuma receita cobrada. 

 

Evolução da Execução da Receita entre 2013 e 2015 

2013 2014 2015 

256.821,43 € 147.696,76 145.828,82 

 

DESPESAS 

De acordo com os valores apresentados no quadro acima, a execução ao nível 

das despesas correntes foi 56,26% por oposição aos 10,88% das despesas de 

capital. 

 

Evolução da Execução da Despesa entre 2013 e 2015 

2013 2014 2015 

354.047,01 € 244.816,64 165.374,82 

Prestação de Contas 2015 
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Controlo Orçamental – Receita (I) 
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Controlo Orçamental – Receita (II) 
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Controlo Orçamental – Receita (III) 
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Controlo Orçamental – Despesa (I) 
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Controlo Orçamental – Despesa (II) 
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Controlo Orçamental – Despesa (III) 
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Controlo Orçamental – Despesa (IV) 

 

 

 

 

 
 

 

 

C 

 

 

– 
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Controlo da Despesa (V) 
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Fluxo de Caixa 

 

Contas de Ordem 
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Plano Plurianual de Investimentos 
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Alteração Orçamental Nº1 

 

 

Alteração Orçamental Nº2 
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Alteração Orçamental Nº3 
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Revisão Orçamental Nº1 
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Operações de Tesouraria 
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ENTIDADE: Junta de Freguesia de Santa Joana 

GERÊNCIA: 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 

 

 

Nome Cargo 

Autárquico 

Período de 

Responsabilidade 

Morada 

Victor Manuel Marques de Oliveira Presidente 01-01-2015 

a 31-12-2015 

Rua 1º de Maio 

Tiago Filipe Santos Secretário 01-01-20145 

a 31-12-2015 

Rua Mário Duarte 

Sílvia Nunes Ferreira Ribeiro Tesoureira 01-01-2015 

a 31-12-2015 

Rua 1º de Maio 

Óscar Emanuel Ratola Branco Vogal 01-01-2015 

a 31-12-2015 

Rua D. João II 

Duarte Urbano Tavares Trindade Vogal 01-01-2015 

a 31-12-2015 

Avenida D. Afonso V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação Nominal dos Responsáveis 



- 59 - 
 

 

 

 

 

APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA 

 

O Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015 foi aprovado, por 

unanimidade, em conformidade com a reunião da Junta de Freguesia, realizada 

no dia cinco de abril de dois mil e dezasseis, para ser apresentado à Assembleia 

de Freguesia de Santa Joana. 

 

O Presidente, 

 

________________________________ 

(Victor Manuel Marques Oliveira) 

 

 

O Secretário, 

 

____________________________ 

(Tiago Filipe Santos) 

 

O Vogal, 

                                                                                 

______________________________                  

  (Óscar Emanuel Ratola Branco)                                    

 

 

O Tesoureiro, 

 

______________________________ 

(Duarte Urbano Tavares Trindade) 

 

 

A Vogal, 

 

________________________________                                

(Sílvia Nunes Ferreira Ribeiro)   

 

  Aprovação 



 

 

 

 

 

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA  

DE FREGUESIA 

 

O Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015 foi aprovado, por maioria, 

em conformidade com a reunião da Assembleia de Freguesia, realizada no dia 

vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis. 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

 

______________________________ 

(João Manuel Neves de Matos) 

 

 

 

A Primeira Secretária 

da Assembleia de Freguesia, 

 

 

______________________________ 

(Sandra Catarina Neves Morais) 

  

A Segunda Secretária 

da Assembleia de Freguesia, 

 

 

______________________________ 

(Daniela Marisa Pereira de Magalhães) 

                                         

 

    Aprovação 



 

 

 


