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Mensagem
do Presidente

Victor Marques
Caros cidadãos de Santa Joana,
Mais um ano e mais uma oportunidade de
fazer um balanço do trabalho levado a cabo
pela Junta de Freguesia ao longo do presente
ano civil, sendo importante nesta ocasião
agradecer a todos os cidadãos que voltaram a
depositar a sua confiança em mim e na minha
equipa, um grupo de cidadãos heterogéneos,
jovens, competentes e ambiciosos, que comigo trabalharam ao longo destes quatro
anos e que novamente se juntam a mim para
por mãos à obra e conduzir a bom porto esta
causa que nos move.
Como Presidente desta autarquia reconheço a exigência deste exercício diário, mas
confesso a satisfação pelo êxito da nossa intervenção, sempre pautada pela cooperação
e pela acentuada determinação em melhorar
a nossa freguesia.
Neste sentido, ao longo do ano 2017, a
Junta de Freguesia aproximou a autarquia dos
cidadãos, reforçando a ligação a diversas instituições para o desenvolvimento de projetos
educacionais, desportivos, sociais e culturais,
empenhando-se, igualmente, em melhorar o
cumprimento das suas competências admi-

nistrativas, do qual se releva a otimização do
site da autarquia que permite agora uma nova
interatividade entre os cidadãos e a sua Junta
de Freguesia.
Para além do desenvolvimento de tais projetos, a Junta de Freguesia, em parceria com
a Câmara Municipal de Aveiro, continuou a
empenhar os seus esforços no cumprimento
das delegações de competências, sendo relevante focar a este propósito a requalificação
dos parques infantis localizados na freguesia, requalificação do auditório da Junta de
Freguesia, assim como, a requalificação do
polidesportivo do Caião. Neste campo, cumpre
ainda focar os lavores realizados na vertente
do meio ambiente e salubridade, fazendo a
Junta de Freguesia a limpeza regular de valas,
valetas, bermas e passeios e providenciando
a manutenção dos jardins e espaços verdes
existentes ao longo da freguesia.
Neste boletim poderá constatar que esta autarquia, ao longo do presente ano, conseguiu
não só ampliar a sua área de intervenção e a
capacidade de resposta às questões mais prementes para a nossa comunidade, como logramos estreitar novos laços, de forma a garantir
a continuidade da melhoria das condições de
vida da nossa população e o desenvolvimento
sustentado da nossa terra.
Por fim referir que sentimos renovadas ambições e intenções para a nossa freguesia num
trabalho que continuará a ser, como sempre,
de portas abertas e que trabalha com todos e
para todos!
Um Santo e Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo.
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Junta de Freguesia de Santa Joana

Caros(as) Munícipes de Santa Joana
Estamos a iniciar um novo mandato autárquico
depois de recebida a clara decisão dos Cidadãos
no passado dia 1 de outubro de 2017, reiterando
o compromisso que assumimos e ao qual vamos
dar cumprimento com toda a determinação, num
trabalho intenso, de cooperação e de equipa entre
a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e a Junta de
Freguesia de Santa Joana, sempre com proximi-

dade aos Cidadãos.
Terminado o difícil, exigente e muito importante mandato
2013/2017, no qual conseguimos reestruturar a CMA em termos organizacionais e financeiros, pagar as velhas dívidas, dar credibilidade à CMA
e implementar uma gestão cumpridora, séria e transparente, elevando
a qualidade dos serviços aos Cidadãos e realizando investimentos
necessários e possíveis, este mandato 2017/2021 é de consolidação
dessa importante reforma implementada, assim como de elevação
da qualidade dos serviços prestados, com um relevante aumento
dos investimentos da CMA em várias áreas de atividades e por todo o
Município de Aveiro, em especial pela utilização da oportunidade de
financiamento dos Fundos Comunitários do Portugal 2020.
Despois das boas experiências da execução dos contratos de delegação de competências da CMA nas Juntas de Freguesia, do segundo
semestre de 2016 e do ano 2017, estamos já a ultimar os contratos de
2018, aumentando o investimento da CMA nesse importante instru-

mento de soma das capacidades da CMA e das Juntas de Freguesia para
prestar mais e melhores serviços aos Cidadãos.
Nas áreas de investimento da CMA previstas para 2018 para a
Freguesia de Santa Joana, a Educação e a Saúde ocupam os lugares
principais, destacando-se os projetos para a realização de obras de
qualificação das Escolas, com prioridade para o Solposto, e do edifício
da Unidade de Saúde Familiar, com a maior brevidade que seja possível,
após a devida tramitação dos concursos públicos. A qualificação dos
Bairros Sociais do Griné e do Caião tem também lugar de destaque no
âmbito do PEDUCA (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da
Cidade de Aveiro).
Em 2017 ativámos o Programa Municipal de Apoio às Associações,
com assinalável sucesso, e vamos prosseguir em 2018 o investimento
da CMA nas atividades das nossas Associações, considerando a relevância do seu trabalho para a vida do Município e em especial para os
Cidadãos.
Seguimos Juntos, fazendo mais e melhor pela Nossa Terra.
Desejo a Todos BOAS FESTAS, com um Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo 2018, convidando para participarem nas várias ações do
programa “Boas Festas e Aveiro”, e agradecendo o convite do Presidente
Victor Marques, para partilhar este espaço convosco, o que faço com
o maior gosto.
Um Abraço e Bem Haja.
José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

Mensagem de Natal
Iniciámos, no passado Domigo, dia 03 de
dezembro, o primeiro do Advento, mais um ano
litúrgico, ao longo do qual somos convidados a
celebrar os grandes acontecimentos da história
da nossa salvação, como reflexo do amor de
Deus para com toda a humanidade. Temos à
porta a celebração do aniversário da primeira
vinda do Senhor. É a festa do Natal, tão querida

dos cristãos.
Porque o homem contrariou logo no seu início, com o seu orgulho,
os planos que Deus lhe tinha apresentado, como proposta séria e
única para a felicidade e salvação de toda a humanidade, o Senhor
veio habitar no meio de nós, para restaurar o que a maldade humana
tinha destruído.
Se o nascimento de uma criança é sempre ocasião de festa para
qualquer família e dá origem a um sem número de celebrações alu-
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sivas ao esperado ao longo de tantos séculos por um povo inteiro e
tão numeroso, não teria que motivar uma explosão de tanta alegria
e entusiasmo que se prolongaria para todo o sempre?
A Igreja de Cristo, que continua a acreditar que o Senhor Jesus está
continuamente presente no meio dela e de todos os homens de boa
vontade, vai celebrando com a mesma fé e entusiasmo essa presença
alegre e feliz, todos os dias até ao “fim dos tempos”.
Que este Natal seja mais uma ocasião privilegiada para uma aproximação física e sobretudo afetiva entre as pessoas e as famílias e
que o Deus Emanuel (que significa Deus connosco) esteja com todos
nós, ajudando-nos a construir um mundo melhor, onde reine a paz,
a verdade, a justiça e o amor.
Com muita amizade vos deseja um santo e feliz Natal e venturoso
Ano Novo, o vosso sempre dedicado pároco.
Padre Adérito Abrantes

Com o intuito de premiar o trabalho
educativo dos diversos estabelecimentos
de ensino da freguesia ao longo do ano
letivo 2016/2017, e consequentemente,
distinguir o esforço e mérito dos alunos
residentes em Santa Joana, a Junta de
Freguesia realizou, no passado dia 25 de
novembro, a Gala de Mérito Escolar 2017.
Em consequência, a autarquia local fez
questão de agraciar cerca de 90 alunos
dos diferentes estabelecimentos de ensino
localizados na freguesia (Colégio D. José
I, EB1 dos Areais, EB1 da Presa e EB1 do
Solposto) com as distinções de “melhor
aluno” e “menção honrosa”, premiando a
excelência dos resultados obtidos, mas
igualmente das atitudes e valores demonstrados dentro e fora da sala de aula.
boletim informativo

Para o Presidente da Junta de Freguesia
de Santa Joana, Victor Marques, a Gala de
Mérito Escolar tem uma grande premência
para autarquia local sendo também um
momento de acrescentar “autoestima coletiva” face aos resultados obtidos por este
conjunto alargado de alunos.
Já para o Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Aveiro, Jorge Ratola, que
representou a autarquia municipal, na
entrega destas distinções enfatizou o
trabalho feito em parceria entre as duas
autarquias.
Por fim, destacar que nesta Gala foram
ainda entregues diplomas aos alunos
participantes na Assembleia do Jovem
Autarca.

educação

Junta de Freguesia de Santa Joana

Assembleia do Jovem Autarca

tornou alunos
em autarcas

A Junta de Freguesia de Santa Joana, em
parceria com o Colégio D. José I, lançou um
projeto que pretendeu potenciar comportamentos de cidadania, valorizar as opiniões
e as ideias dos jovens e, principalmente,
preparar uma participação ativa nas decisões
politicas/cívicas da sua freguesia por parte
dos estudantes e alunos do citado estabelecimento escolar.
Com este propósito, ao longo do primeiro

Autarquia leva a

literatura infantil

às escolas da freguesia

A Junta de Freguesia de modo a promover hábitos de leitura nas crianças da
freguesia e assim tornar a nossa comunidade ainda
mais evoluída e
didata, efetuou
a entrega de
um livro a cada
umas das crianças envolvidas
no ensino pré-escolar e de 1º
ciclo das escolas localizadas
em Santa Joana
(Colégio D.
José I, EB1 dos
Areais, EB1 da

semestre de 2017, foram realizadas diversas
ações de sensibilização ao projeto, assim como
três Assembleias de Freguesia informais, onde os
jovens eleitos viveram as funções e os desafios
de um autarca local assim como aprenderam
como funciona uma Assembleia de Freguesia.
Na ordem de trabalhos deste órgão informal
da freguesia além do acompanhamento regular
da atividade da autarquia, foram os jovens
eleitos os responsáveis pela deliberação das
‘Iniciativas da Juventude’ apoiadas pela autarquia local, assim como, tiveram a oportunidade
de reunir com o Presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, Eng.º Ribau Esteves, numa sessão pú-

•
•
•
•
•
•
•

Festa da Fruta Escolar;
Dia de Formação Financeira;
Desfile Carnaval Infantil;
Passeio dos Finalistas;
Semana do Eco Escolas;
Dia do Livro Infantil;
Volta às Escolas em Bicicleta;

Autarquia zela pelos

Presa, EB1 do Solposto), sendo esta ação
levada a cabo no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil.
Para a autarquia local o sorriso estampado na cara das crianças foi o principal
resultado desta iniciativa, sendo que esta
iniciativa contou ainda com um momento
de leitura em todas as turmas das escolas
anteriormente identificadas.

Sendo a educação um campo de intervenção de cariz prioritário, a mesma continuará, ao longo do ano letivo 2017/2018, a ser um dos seus principais focos de
atuação para a Junta de Freguesia.
Neste sentido, esta autarquia apresentou aos diversos estabelecimentos de ensino da freguesia (Colégio D. José I, EB1 dos Areais, EB1 da Presa e EB1 do Solposto),
incluindo também o Centro Social de Santa Joana Princesa, o seu Programa de
Atividades Educacionais e Culturais – denominado por PAEC 2017/18 - que vigorará
até o final do mês de junho de 2018.
Deste plano, que tem como mote “Em cada Ação, Uma Palavra, Centenas de
Sorrisos”, consta um conjunto alargado de atividades que será desenvolvido
com o apoio do Agrupamento de Escolas, das diversas Instituições Escolares, de
Associações da Freguesia e de um conjunto alargado de pais e agentes que se
associarão a estas iniciativas.
Em conclusão é intenção do PAEC 2017/2018 concretizar as seguintes iniciativas:

blica, que contou com a presença de cerca de
sessenta alunos do Colégio D. José I, que questionaram o autarca municipal sobre aspetos
relevantes para a freguesia e para o município.

estabelecimentos de ensino

Sendo uma das principais premissas
desta autarquia a melhoria contínua dos
estabelecimentos de ensino da freguesia,
destaca-se neste campo o acompanhamento
e apoio dado aos trabalhos desenvolvidos
pela Câmara Municipal de Aveiro e pelas
Associações de Pais existentes.
Neste sentido releva-se, entre muitas outras, as intervenções efetivadas na requalificação do ‘espaço da bancada’ localizado na EB1
do Solposto, as pequenas reparações na EB1
dos Areais e a conservação e melhoramento
do parque infantil localizado na EB1 da Presa.
Por fim, destacar as reuniões realizadas com
as Associações de Pais da Presa e do Solposto,
e o conjunto de atividades feito em conjunto
com estas entidades, onde se destacam as
festas de natal e de final de ano letivo.

PAEC 2017/18 começou
a ser dinamizado

nas escolas da
Freguesia

• Competição de Conhecimento;
• Exposição: Palavras e Retratos de
Santa Joana;
• Semana da Saúde Infantil;
• Dia Mundial da Criança

boletim informativo
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Junta de Freguesia de Santa Joana

Freguesia comemora o

em folia com o
Desfile de

Carnaval infantil

Como já vem sendo tradição, a Junta de
Freguesia promoveu uma vez mais, a comemoração do Carnaval através de um desfile
protagonizado pelas crianças dos diferentes
estabelecimentos de ensino locais (Colégio
D. José I, EB1 dos Areais, EB1 da Presa e EB1
do Solposto) e do Centro Social Santa Joana
Princesa, a qual se juntaram muito pais e
diversos populares.
Esta é uma iniciativa que continua
assente na preciosa colaboração do
Agrupamento de Escolas José Estevão, do
Colégio D. José I, do Centro Social Santa
Joana Princesa e das Associações de Pais,
e que demonstra, mais uma vez, o sentido
comunitário que é empregue em prol das
nossas crianças.
O corso carnavalesco percorreu as artérias centrais da freguesia, sendo que o cortejo contou com uma grande variedade de
trajes carnavalescos, pintando Santa Joana
de muita cor e folia.

Dia Mundial da Criança
Uma vez mais,
e como já vem
sendo tradição, a
Urbanização da
Igreja foi o palco
escolhido para
a comemoração
do Dia Mundial
da Criança, uma
iniciativa que
co n to u co m a
participação das
crianças que frequentam os diferentes estabelecimentos
de ensino locais (Colégio D. José I, EB1 dos
Areais, EB1 da Presa e EB1 do Solposto) assim como do Centro Social de Santa Joana
Princesa.
As atividades realizadas foram inúmeras,
dando aos pequenotes a possibilidade de
andar de carrinhos cicláveis, de saltar em
insufláveis, de brincar no renovado parque
infantil, e de dançarem zumba ao som das
músicas do momento. Ainda durante a manhã, a criançada pôde assistir, no auditório

da Junta de Freguesia, a um excelente e
contagiante espetáculo do Palhaço Kiki.
Os rasgados sorrisos, as espontâneas
gargalhadas e a intrepidez foram as características que os mais pequenos fizeram
sentir ao longo da manhã, sendo que a
mesma terminou com um momento de
dança e a entrega de uma simbólica oferta,
que englobou todas as crianças, e que as
fez certamente relembrar o direito que tem
a ter uma infância feliz e digna.

Colégio D. José I
comemora o seu

		20º Aniversário!
Serenata ao

Menino Jesus
entoa pela Freguesia
No dia sete de janeiro, no período de comemoração do “Dia dos Reis”, teve lugar na
Igreja Matriz, um concerto musical intitulado
de “Serenata ao Menino Jesus”, que contou
com as vozes melodiosas do Coro Sénior
da freguesia e do Coro de Santa Joana. Este
concerto foi organizado pela Tuna de Santa
Joana, em parceria com a Junta de Freguesia
e a Paróquia de Santa Joana.
Como habitual, os habitantes de Santa
Joana puderam ver ecoadas graças ao nascimento do Menino Jesus e participar mais
uma vez nesta iniciativa musical, assim como
tiveram oportunidade de degustar o típico
bolo-rei e o saboroso porto de honra, ofertado pela autarquia local.
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No passado dia 14 de junho a Junta de
Freguesia de Santa Joana, assim como o
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
Eng.º Ribau Esteves, marcaram presença no
início das comemorações dos 20 anos do
COLÉGIO D. JOSÉ I, numa ação intitulada de
“Noite de Sonhos”.
Neste sentido, esta foi mais uma oportunidade de reforçar o serviço público de
educação e de excelência, reconhecido por
todos e comprovado pelos seus atuais e ex
alunos, que o Colégio D. José I efetivou ao
longo destas duas últimas décadas.
Acresce referir, que desde a sua fundação
em 1997, foram inúmeros os adolescentes e jovens que ali estudaram e que independentemente da
sua condição social, tiveram acesso
a um ensino de qualidade ao frequentarem este Colégio.
Do ponto vista económico e social, são também consideráveis
as mais-valias trazidas para a
Freguesia por esta instituição de
ensino, não só ao nível dos investimentos realizados em infraestruturas escolares, que já foram
boletim informativo

utilizados para eventos sociais e culturais
da freguesia, como também, ao nível dos
postos de trabalhos diretamente criados
para os cidadãos de Santa Joana, e por todos
os benefícios económicos e sociais indiretos,
que a sua atividade traz.
O futuro desta instituição será difícil, muito
mais do que o seu percurso até hoje, contudo
a Junta de Freguesia tem a convicção que o
Colégio D. José I como instituição singular
de ensino, continuará entre nós durante
muitos e muitos anos, imprimindo a sua
contínua premissa de “Saber Ser, Sabe Estar
com Verdade e com Rigor”.

Junta de Freguesia de Santa Joana

Santos Padroeiros recordados

com grande intensidade
Como já vem sendo apanágio das gentes de
Santa Joana, e tentando preservar a memória
comum, realizaram-se ao longo de 2017, as
Festas em Honra de São Bráz, São Romão e
São Geraldo.
O programa de festas cumpriu uma parte religiosa habitual, na qual se incluiu a celebração
de uma Eucaristia evocativa, e uma parte dedicada ao convívio, com diversos arraiais onde
se destacaram a atuação de artistas regionais
e nacionais.
Este conjunto de festejos que reuniu gentes
de Santa Joana e arredores, assim como devo-

tos dos santos em causa, contou com a parceria da Junta de Freguesia coorganizando com
as respetivas comissões de festa os respetivos
festejos, através da agilização dos procedimentos administrativos e questões logísticas para a
realização dos mesmos.
Para o ano de 2018, a parceria de trabalho
irá manter-se com as comissões de festas que
já existem para os festejos indicados anteriormente, aproveitando a Junta de Freguesia para
louvar as pessoas envolvidas nestas iniciativas,
que continuam a preservar a tradição e a trazer
nova gente para a Freguesia.

cultura

Orquestra das Beiras
promove Concerto
Numa iniciativa dinamizada em parceria
com a Câmara Municipal de Aveiro, o auditório da Junta de Freguesia foi palco de um
concerto da Orquestra da Filarmonia das
Beiras, num evento intitulado de “Cultura
mais perto de Si”.
A centena e meia de pessoas que acompanhou este espetáculo ficou encantada com
o conjunto de peças interpretadas, ficando
a vontade de repetir brevemente uma iniciativa deste género.

Magusto

dos Vizinhos

reúne Santa Joana e Esgueira

Dia da Padroeira celebrado

com Eucaristia e Evento Cultural
No âmbito das celebrações do Dia da
Padroeira de Santa Joana que ocorreram
no mês de maio, a Tuna de Santa Joana,
a Paróquia de Santa Joana e a Junta de
Freguesia promoveram uma agradável tarde
cultural.
Numa primeira instância, ocorreu no
i nte r i o r d a I gre j a
Matriz de Santa Joana,
a recitação do Terço
sendo intercalado pela
atuação do Coro de
Santa Joana e do Coro
Litúrgico de Ul. Num
segundo momento, a
população presente
teve a oportunidade
de assistir a um espetáculo de folclore,
realizado no auditório
da Junta de Freguesia,
a cargo do Rancho
Folclórico Cravos e
Rosas de Ul.

Por fim, referir que este dia fora também marcado pela realização de uma
Eucaristia Celebrativa que contou com
a presença de representantes de várias
associações da Freguesia, perfilando os
seus estandartes.

boletim informativo

Com o objetivo de proporcionar um
agradável momento de convívio entre a
comunidade de Santa Joana e de Esgueira,
a Junta de Freguesia em conjunto com a
autarquia vizinha, promoveu o Magusto dos
Vizinhos, o qual teve lugar no edifício-sede
da nossa Junta de Freguesia.
A tarde de São Martinho foi assim de
muita festa e alegria, e os
vizinhos que se juntaram
para esta iniciativa tiveram a oportunidade de
degustar as deliciosas
castanhas e vinhos, assim como, dançaram ao
som de música popular
portuguesa.

Freguesia em Festa

com noite cultural

No âmbito do início das comemorações
dos 33 anos da criação da Freguesia de Santa
Joana, e cumulativamente, dos 20 anos da
inauguração do edifício-sede desta autarquia, a Junta de Freguesia promoveu uma
noite cultural demonstrando um dos principais propósitos da criação deste espaço: a
promoção da cultura e das artes.
Esta noite cultural foi abrilhantada pela
atuação do Coro Sénior da Freguesia e do
Coro da Tuna de Santa Joana, demonstrando
a larga vertente artística que a freguesia
ainda possui, assim como contou com a
atuação especial da fadista aveirense Ana
Rita Arez.
No final desta noite todos os que marcaram presença nesta noite cultural saíram
satisfeitos e com a vontade que espetáculos
como estes se realizem num futuro próximo.
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Junta de Freguesia de Santa Joana

Festa dos Santos

Populares

cada vez mais

popular

Foi com grande sucesso que decorreu a
FESTA DOS SANTOS POPULARES 2017 da
nossa freguesia, uma iniciativa que já se encontra enraizada e que contou, uma vez mais,
com uma vastíssima plateia.
Trata-se, com efeito, de um evento cuja
adesão tem vindo a crescer de ano para ano,
primando o mesmo pelo trabalho de parceria
a que apela entre as diferentes instituições/
associações locais, facto que permite trazer ao
de cima o verdadeiro sentir comunitário.
Para além, das duas noites onde as
Tasquinhas e as atuações musicais foram o
expoente máximo da Festa, no passado dia 24
de junho, ocorreram as grandiosas MARCHAS
POPULARES DE SANTA JOANA. Sobre este
evento há a destacar o número crescente de
marchantes, cerca de 500 elementos, o que dá
mostras da dinâmica implementada, provindo
os mesmos de oito instituições/associações
locais, designadamente da Associação ASAS
de Santa Joana, da EB1 do Solposto, do Centro
Social de Santa Joana Princesa, da EB1 da
Presa, do CENAP Santa Joana, do Grupo Sénior,
do Colégio D. José I e do Grupo da Alegria
Feminina, cada um deles responsável pela
apresentação da sua marcha.
Por sua vez, no espaço envolvente à
Urbanização da Igreja, as associações locais
(Associação Amigos dos Carochas de Aveiro;
CENAP Santa Joana; Juventude da Paróquia;
Associação de Pais da Escola da Presa;
Associação de Pais da Escola do Solposto; Tuna
de Santa Joana; Agrupamento de Escuteiros de
Santa Joana; Grupo Comunitário e Comissão
de Festas de São Bráz 2018) continuaram a
vender, nas suas tasquinhas, as mais variadas
especialidades gastronómicas, tentando, desta
forma, angariar alguns fundos, necessários ao
prosseguimento do seu excelente trabalho. A
sardinha assada, a broa e um saboroso tintinho
também marcaram presença no convívio, que
teve como pano de fundo a música popular, a
qual animou os presentes pela noite dentro.
Pela Festa dos Santos Populares passaram
cerca de 5 mil pessoas o que demonstra a
importância deste evento para a Freguesia e
para os seus populares e visitantes.
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Junta de Freguesia de Santa Joana

seniores

Passeio alegrou os Seniores

da Freguesia

No âmbito das suas contínuas atividades para esta faixa etária,
a Junta de Freguesia promoveu mais uma vez o seu tradicional
‘Passeio Sénior’, que este ano teve como destino o Santuário de
Fátima.
Ao longo de todo o dia, a comunidade que se juntou para esta
iniciativa, trezentos excursionistas, tiveram a oportunidade de
conviver e criar momentos de união e gáudio, num dia que ficou
marcado, pelo almoço e tarde dançante, realizado numa quinta
temática, localizada na cidade da Fátima, que a todos agradou.
Para a autarquia local, esta iniciativa pretende cortar rotinas e trazer o convívio e a diversão à vida destes seniores, cumprindo-se assim, um
importante papel social. De tal facto, releva-se que no regresso a casa ficou a sensação de um dia bem passado, na companhia de pessoas
bem-dispostas e com muito para oferecer nesta vida.

Dia Europeu dos Vizinhos
		

Coro 2001

mais uma vez comemorado

No passado dia 29 de maio, as Juntas
de Freguesia de Esgueira e de Santa Joana
uniram-se uma vez mais, no auditório da
Junta de Freguesia de Santa Joana, para
comemorar o “Dia Europeu dos Vizinhos”,
através de uma atividade lúdica e cultural.
Num evento que foi embalado pelos
Coros Seniores das respetivas freguesias
(Coro Velhotes Ativos e Coro 2001), os
cerca de cem participantes nesta iniciativa
puderam ainda confraternizar com um

baile popular e um beberete.
Esta é uma iniciativa inédita entre as
duas freguesias, e que se iniciou no ano
transato e que segundo as palavras proferidas pelos Presidentes destas duas autarquias - Ângela Almeida (Esgueira) e Victor
Marques (Santa Joana) é para se repetir em
anos futuros.
Por fim, relevar que foi feita uma atuação conjunta dos Coros Seniores de ambas as freguesias, com a entoação da
“Marcha do Beira-Mar”,
sendo que o vídeo da
respetiva atuação já
foi visionado por mais
de dez mil pessoas no
Facebook Oficial da
Freguesia.

continua

bastante vivo

O Coro Sénior da Freguesia continuou
ao longo do presente ano a mostrar a
sua vitalidade, sendo cada vez maior o
número de cantores que enriquecem
o conjunto de vozes límpidas, de uma
ampla experiência de vida e um vasto
conhecimento do cancioneiro popular,
que continuam a seguir ao ritmo do prestimoso maestro Jorge Correia.
Sobre esta atividade promovida pela
autarquia local, importa dar nota das dezenas de atuações que este Coro realizou
pelo concelho, em diversos espaços e instituições, sendo também um bom mote
para levar a outras freguesias o nome de
Santa Joana.

Formação da DECO passa por Santa Joana
A Junta de Freguesia de Santa Joana recebeu, no passado mês de abril, a
campanha informativa “Reduza a sua fatura da Água”, promovida pela DECO Defesa do Consumidor, numa sessão realizada no Salão Nobre desta Freguesia.
Tratou-se de uma ação cujo propósito foi informar os consumidores de Santa
Joana para o uso responsável e eficiente da água, incentivando-os a alterar os
comportamentos para consumos do referido bem. Foi também alvo de atenção a forma como deve ser observada a fatura da Água, de modo a despistar
possíveis erros que ocorram por parte dos prestadores de serviços.
Para a autarquia local esta iniciativa trouxe «ensinamentos muito úteis»,
exemplificando «comportamentos que podem ditam muitas vezes o orçamento no final do mês», sendo este tipo de iniciativas para repetir num futuro
próximo.

boletim informativo
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saúde e desporto

Autarquia aposta na
promoção da

Bicicleta

A bicicleta, como agente de valorização e desenvolvimento do território, nas
suas mais diversas vertentes (económica,
ambiental, social), tem estado presente
nos propósitos de trabalho da Junta de
Freguesia.
Neste sentido, a autarquia pretende
reforçar, distinguir e valorizar o papel da bicicleta na sociedade. Para tal implementou
no presente ano novos suportes de estacionamento de bicicletas no centro cívico da
freguesia e apoiou um conjunto de iniciativas nesta vertente desportiva, destacando-se a prova ‘Aveiro Spring Classic’, do C.C.D.
da Renault e a ‘Rota da Mamoa 2017’, promovida pela Associação Agarrados ao BTT
Clube, sedeada nesta
freguesia.
Por fim, referir que
para o ano de 2018
estão pensadas um
conjunto de
iniciativas
de promoção
ao uso
da bicicleta,
nomeadamente
junto dos
mais novos.

Junta de Freguesia de Santa Joana

Semana da Saúde e Desporto
foi um sucesso

Como já bem sendo tradição, e com
o propósito de incentivar a adoção de
hábitos e estilos de vida mais saudáveis,
a Junta de Freguesia de Santa Joana, em
parceria com associações e entidades locais, promoveu a “Semana da Saúde e do
Desporto 2017”.
Assim, entre os dias 22 e 28 de maio,
ocorreram em distintos espaços físicos
da Junta de Freguesia de Santa Joana
diferentes tipos de rastreiros, designadamente um rastreio Cardiovascular, Visual,
Dentário e Auditivo, assim como diversas
atividades desportivas/recreativas, dentre
as quais se destaca as aulas de Ginástica
de Manutenção, Zumba, Dança de Ritmos
e Danças de Salão.

Ao longo dessa semana, em que participaram mais de 300 pessoas nos rastreiros
e nas atividades desportivas, destacamos
a realização da FEIRA DA SAÚDE INFANTIL,
que aglutinou todos os alunos dos estabelecimentos de ensino locais e do Centro
Social Santa Joana Princesa.
A semana terminou com uma preenchida tertúlia com o autor Pedro Chagas
Freitas, e com uma CAMINHADA SOLIDÁRIA
em prol da Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
Pela importância que tem esta ação e
pela adesão das pessoas, das escolas e
associações, nas atividades realizadas é
objetivo da freguesia manter esta iniciativa
nos próximos anos.

ação social

‘Família Colégio’

caminha de forma solidária
Tendo a Assembleia do Jovem Autarca deliberado que a
“Iniciativa Jovem no Colégio D. José I” seria a concretização
de uma Caminhada Solidária, a Junta de Freguesia e o
Colégio D. José I, uniram forças e levaram a bom porto esta
iniciativa.
Assim, no passado dia 16 de junho, mais de uma centena
de alunos circularam pelas principais artérias da freguesia,
espalhando a sua alegria e boa-disposição.
A meio do trajeto, alguns alunos do Colégio D. José I, em
conjunto com o Professor Jorge Arada, em representação
da Direção Pedagógica daquela Instituição, e o Presidente
da Junta de Freguesia, entregaram um CABAZ SOLIDÁRIO
ao Grupo Comunitário da Paróquia de Santa Joana, para
que estes bens alimentares fossem encaminhados a algumas das famílias mais carenciadas da freguesia.
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RLIS inicia

funcionamento em

Santa Joana

Com o objetivo de concretizar os objetivos definidos pelo
Projeto RLIS - Rede Local de
Intervenção Social, a Junta de
Freguesia disponibilizou desde
o primeiro trimestre deste ano
um espaço no seu edifício-sede para o Atendimento e
Acompanhamento Social dos
beneficiários deste projeto.
Este espaço está aberto todas
as quintas-feiras, no horário de
funcionamento da autarquia, das
09H00 às 12H30 e das 14H30 às
18H00, para acolher os cidadãos

da freguesia em situação de fragilidade social.
Este projeto é mais uma forma de
apoio aos mais carenciados da freguesia e um suporte para a melhoria
e inclusão dos diversos problemas
sociais, sendo este trabalho feito
em parceria com diversas entidades, da qual a Junta de Freguesia se
associa com apoios pecuniários aos
cidadãos com situações sociais mais
prementes.

Junta de Freguesia de Santa Joana

Iniciativas da
Juventude

apoiadas pela autarquia
No seguimento da iniciativa ‘Assembleia
do Jovem Autarca’, lançado entre outros,
com o propósito de potenciar comportamentos de cidadania, a Junta de Freguesia
lançou paralelamente o projeto ‘Iniciativas
da Juventude de Santa Joana’.

Este projeto incidia sobre a população
jovem com idade compreendia entre os
catorze e os trinta anos de idade que quisessem aderir a esta participação cívica, podendo ser feita a nível individual ou através
de uma associação de cariz juvenil.
Neste sentido, foram apresentadas e
aprovados os apoios às seguintes iniciativas
dinamizadas ao longo do presente ano:
Proposta A – “Lembranças do dia da Mãe” |
Proposta B – “Infância Missionária” | Proposta
C – “Via Sacra Jovem”.

Parque Infantil do Centro Cívico requalificado
Com o propósito de proporcionar momentos livres e de lazer às crianças da freguesia, e
tendo-se verificado que a gestão do parque
infantil, localizado na Urbanização da Igreja
Matriz, doravante designado Parque Infantil
de Santa Joana Princesa, pertencia a esta
autarquia, a Junta de Freguesia efetivou,
ainda no primeiro trimestre deste ano, um
conjunto de melhoramentos no espaço
indicado:
Aquisição de novas peças (sobe e desce +
molas de mota e cavalo);
Substituição dos telhados no módulo
central do parque;
Limpeza, pintura e envernizamento de
madeiras de todos as peças aí localizadas.

Importa, ainda referir, que esta intervenção teve o apoio financeiro da Câmara
Municipal de Aveiro, no âmbito da Delegação
de Competências 2017.

ATL e OTL´s da Freguesia
com bastante procura

Graças a estas iniciativas as crianças puderam
realizar um leque variado de atividades lúdicas e
pedagógicas que enriqueceram os seus tempos
livres, passando pelo apoio ao estudo, visitas
ao exterior e diversas atividades desportivas e
culturais.
Por fim, realçar que este espaço de atividades
encontra-se aberto desde as 07H30 até às 19H00,
num esforço da autarquia em auxiliar os pais no
seu dia-a-dia.

Tal como já é sua prerrogativa, a Junta de
Freguesia de Santa Joana voltou a promover
um espaço de Atividades de Tempos Livres
ao longo do período escolar e um espaço de
Ocupações dos Tempos Livres nos períodos de
interrupções letivas.

juventude e tempos livres

Parques Infantis e
Parques Geriátricos

instalados

nas Alagoas e na Azenha
A Junta de Freguesia procedeu ao longo
do presente ano à instalação de dois novos
Parques Infantis e Parques Geriátricos,
nomeadamente nas Alagoas, junto a
Urbanização das Mélias, e na Azenha,
junto ao Largo dos Lusíadas.
Estes espaços passam agora a contar
com um conjunto de equipamentos de
qualidade, aumentando a oferta da autarquia em estruturas que permitem aos seus
utentes usufruírem da melhor forma possível de um espaço verde e aproveitando
melhor os seus tempos livres.
Com mais estes dois equipamentos, a
freguesia passa a contar com cincos parques infantis e três parques geriátricos/
fitness.

Estudantes de Biologia reúnem-se em Santa Joana
No âmbito do XX Encontro Nacional de
Estudantes de Biologia, que se se realizou
entre os dias 07 e 11 de abril, no nosso
Município, o auditório da nossa Junta de
Freguesia acolheu um debate sobre um bio
documentário, que contou com a presença
de cerca de cem jovens alunos.

Para a Junta de Freguesia esta foi mais
uma prova que a autarquia esta envolvida
nas ações desenvolvidas na cidade e na
universidade, assim como é prova, que a
freguesia está de olhos postos na educação
e para as suas diversas iniciativas.

boletim informativo

Caião com

novo Parque Infantil
e renovado

polidesportivo
Com o objetivo de proporcionar momentos
livres e de lazer às crianças e jovens da freguesia, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal
de Aveiro procedeu à colocação de um novo
Parque Infantil e à requalificação do polidesportivo localizado na Urbanização do Caião.
Assim, neste espaço da citada urbanização
social foi instalado no parque infantil um equipamento multifunções composto por torre
dupla, um escorrega, uma parede de escalada
vertical, uma escada de mão, uma rede para
trepar e uma pega de suspensão.
Já em relação ao polidesportivo o mesmo
foi requalificado com a colocação de novas
redes à volta do campo e a colocação de novas
balizas e redes.
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serviços da autarquia

Autarquia lança

novo site
e página de

Facebook
Armazém da Freguesia

num comodato
com a

Autarquia
Municipal

Melhorar continua a ser uma das palavras
de ordem do executivo da Junta de Freguesia
e com o objetivo de criar condições aos colaboradores afetos aos serviços de limpeza e
meio-ambiente, a autarquia local celebrou
um contrato de comodato com a Câmara
Municipal de Aveiro para a cedência de espaço de ‘Armazém’ localizado na Urbanização
do Caião.
Os trabalhos de requalificação do espaço
cedido continuam em curso, sendo que estes incluem a implementação de estruturas
metálicas e a instalação de equipamento elétrico e de iluminação, de forma a acomodar
os colaboradores da autarquia e as diversas
ferramentas e utensílios inerentes ao trabalho dos mesmos.

Junta de Freguesia de Santa Joana
A Junta de Freguesia disponibiliza desde
o primeiro trimestre deste ano um novo
site (www.jf-santajoana.com), com uma
nova imagem, uma estrutura simplificada
e a capacidade de se adaptar a vários
dispositivos.
Com um design mais atual, a nova página
na internet vem qualificar a comunicação
da autarquia e facilitar o acesso à informação por parte dos utilizadores. Sendo que
agora é mais fácil encontrar a informação
de que o cidadão precisa em qualquer dispositivo, uma vez que o conteúdo do novo site se adapta aos
visores de smartphones e tablets.
Em simultâneo com o lançamento do novo site da autarquia, nasceu a página no
Facebook da Freguesia de Santa
Joana (w w w.facebook.com/
SantaJoanaFreguesia), um espaço que pretende ir ao encontro
dos cidadãos da freguesia, prin-

Auditório da Freguesia

requalificado

Atenta à necessidade de conservação dos edifícios públicos, a Junta de Freguesia promoveu um
conjunto de trabalhos de requalificação no seu
edifício-sede, que este ano completou 20 anos de
existência.
A principal intervenção realizou-se no auditório da Junta de
Freguesia tendo-se efetivado a
requalificação total do soalho, a
pintura de paredes e a limpeza de
cortinados. Já na restante parte do
edifício, destaca-se a vitrificação

cipalmente dos mais jovens, que são os
principais frequentadores desta rede social.
Por fim, a autarquia considera que este
é mais um passo dado pela autarquia na
aproximação aos seus cidadãos e mais um
passo para uma sociedade com menos barreiras e mais transparência.

do mármore existente nos espaços comuns, a
mudança de vidros danificados, a substituição de
estores e a colocação de uma estrutura de ferro
na entrada desta infraestrutura para apoio aos
cidadãos com maiores dificuldades motoras.
As obras de requalificação continuarão no próximo ano, estando programada uma intervenção
no telhado e no soalho das restantes salas existentes.

transportes e rede viária
Mais estradas da Freguesia alcatroadas
No âmbito do plano de conservação dos arruamentos municipais, a Câmara Municipal de Aveiro, após solicitude da Junta
de Freguesia, procedeu à intervenção na Rua do Cócaro, requalificando assim uma das vias em pior estado de conservação da
nossa freguesia.
Alicerçado neste trabalho de parceria entre a autarquia local e
a Câmara Municipal de Aveiro, e detendo a autarquia municipal
uma máquina de asfalto, solicitou a Junta de Freguesia o alcatroamento de diversas vias de comunicação da freguesia, sendo
que este ano foram concretizados o alcatroamento da Avenida D.
Manuel de Almeida Trindade e parte da Rua da Prata.
A requalificação destas vias permite agora aos automobilistas
e transeuntes melhores condições de circulação sem que corram
o risco de furar um pneu ou de tropeçar numa brecha.
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Junta
de Freguesia

torna-se Agente

da Aveiro Bus
Tendo a Junta de Freguesia
como premissa continuar a responder de forma solícita às preocupações dos agentes económicos e da sua população, desde o
segundo semestre deste ano, os
bilhetes e passes da Aveiro Bus,
concessionário dos transportes
públicos na cidade de Aveiro,
podem ser adquiridos e renovados no edifício-sede desta
autarquia.
O horário de serviço como
agente da Aveiro Bus é o mesmo
que o horário de funcionamento

dos serviços administrativos
da Junta de Freguesia, de segunda a sexta-feira, das 09H00
às 12H30 e das 14H30 às 18H00.
Para a autarquia este é mais
um serviço que a autarquia oferece e que vai ao encontro das
necessidades das pessoas, sendo
que a localização do posto de
venda da Aveiro Bus nos serviços
da autarquia satisfaz de uma
forma mais ampla todos os interessados em circular nas quatro
linhas que circulam na freguesia
(Linhas 4 - 5 - 6 - 7).

Junta de Freguesia de Santa Joana

Junta de Freguesia

aplica

novas Placas
Toponímicas

Numa inter venção efetivada no âmbito de Delegação
de Competências com a Câmara
Municipal de Aveiro, durante este
ano a Junta de Freguesia procedeu à aplicação de cerca de 65
placas toponímicas ao longo da
freguesia, principalmente nos arruamentos destituídos de uma placa
identificativa,
Esta é apenas a 1ª fase do que a
autarquia pretende investir nesta
matéria, sendo que no futuro serão
reparados os toponímicos em azulejo que se encontram danificados
e serão adquiridas novas placas
para substituir os toponímicos em
plástico.

urbanismo

Freguesia

Desenvolvimento

Económico
intensifica-se
na freguesia

com mais passeios

Com o propósito de criar maior mobilidade
e condições aos peões que circulam pela
freguesia, a autarquia local procede regularmente a intervenções de construção e requalificação de passeios.
Neste sentido destaca-se a construção de
um passeio na Rua Luís de Camões, junto
ao Colégio D. José I, uma das principais ruas
da freguesia e uma via de acesso pedonal
essencial, nomeadamente ao citado estabelecimento de ensino escolar aí localizado.
Ao longo do ano a Junta de Freguesia,
no âmbito de competência delegada pela
autarquia municipal, procedeu à reparação
dos seguintes passeios: Rua D. João II; Rua
Central; Rua 8 de Dezembro; Rua General
Humberto Delgado; Rua Vale do Vouga e Rua
dos Campinhos.

O crescimento de uma comunidade
está associado ao desenvolvimento do
seu tecido económico, e no que ao papel
da Junta de Freguesia diz respeito, esta
continuará a responder de forma solícita
às preocupações dos agentes económicos,
diligenciando, dentro da sua esfera de
intervenção, a implementação das mais
diversas infraestruturas, postas ao serviço
do desenvolvimento económico.
Neste sentido, importa referenciar o
investimento feito pela Câmara Municipal
de Aveiro ao nível da rede de drenagem
de águas pluviais efetivado na Rua do
Solposto; o investimento da AdRA- Águas
da Região de Aveiro na requalificação de
rede de água potável na Rua do Ouro, na
Rua da Prata, na Rua dos Areais, na Rua
Vale do Vouga e na Cova do Ouro e o investimento da Lusitânia Gás na implementação
da rede de gás natural da Rua 31 de Janeiro,
na Rua Mário Duarte, na Rua das Cerejeiras
e na Rua do Solposto.

paróquia

Santa Joana celebrou os

50 anos da chegada do seu Pároco
Foi com grande júbilo que a comunidade
de Santa Joana se congregou no passado dia
08 de outubro para comemorar, os 50 anos da
1ª Missa do Padre Adérito Abrantes em terras
de Santa Joana.
A primeira celebração foi realizada a 08
de outubro de 1967 na Capela de São Brás,
na Quinta do Gato. Daí em diante o Padre
Adérito Abrantes constituiu uma comunidade
cristã forte, coesa e solidária construindo os
alicerces para a comunidade cristã existente
na paróquia e construindo igualmente os

alicerces para a constituição da Freguesia
de Santa Joana.
A Junta de Freguesia associou-se às
iniciativas realizadas sob este propósito,
apoiando a comissão responsável por esta
comemoração, que teve o seu apogeu com
a celebração de uma Eucaristia e o envio
dos catequistas, tendo esta data sido uma
oportunidade de recordar que “se hoje
formamos uma grande comunidade
é porque por trás esteve um grande
PASTOR: Padre Adérito Abrantes!”
boletim informativo
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Junta de Freguesia de Santa Joana

Norberto Correia
condecorado pela
Câmara Municipal de Aveiro

Santa Joana
manteve a sua
preferência em

Victor Marques

No passado dia 12 de maio de 2017,
no âmbito das comemorações do Feriado
Municipal da nossa cidade, a Câmara
Municipal de Aveiro decidiu prestar uma
justa homenagem a Norberto Correia, entregando-lhe uma Medalha Honorífica do
Município.
Importa relembrar, que este ilustre cidadão de Santa Joana, há mais de 50 anos no
escutismo têm um longo percurso neste
movimento católico tendo sido um dos
fundadores do Agrupamento de Escuteiros
319 de Santa Joana e desempenhado diversas funções a nível municipal, regional e
nacional, tendo sido, até à presente data, o
único aveirense a exercer as funções de chefe
nacional do Corpo Nacional de Escutas
Para além, do seu percurso associativista,
escutista e pastoral, relembrar a sua competência e elevado sentido de dever no serviço
prestado à Freguesia de Santa Joana enquanto autarca, nomeadamente no exercício
dos cargos de 1º Presidente da Freguesia de
Santa Joana e Presidente da Assembleia de
Freguesia de Santa Joana.
Por fim, recordar que Norberto Correia
também já fora distinguido pela autarquia
de Santa Joana, em três ocasiões, tendo recebido em 2001 a «Medalha de Abnegação»,
em 2013 a «Medalha de Reconhecimento»
e em 2014 a «Medalha de Mérito Cívico» da
nossa freguesia.

Executivo da

Câmara Municipal

reuniu em

Santa Joana
No passado dia 10 de maio a nossa Junta
de Freguesia acolheu uma reunião do executivo camarário, numa sessão muito participada pelo vasto público presente.
O Presidente da Câmara Municipal de
Aveiro, Eng.º Ribau Esteves considerou esta
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A Coligação Eleitoral Aliança com Aveiro
(PPD/PSD.CDS-PP.PPM) voltou a conquistar a preferência dos eleitores de Santa
Joana nas recentes eleições autárquicas,
que se realizaram no passado dia 01 de
outubro, sendo que Victor Marques
continuará a liderar a autarquia como
Presidente da Junta de Freguesia.
A Coligação de direita obteve uma
maioria absoluta, com 47,87% dos votos,
obtendo a indicação de sete membros
efetivos para a Assembleia de Freguesia.
O Partido Socialista, com 34,23% dos
votos, manteve os seus atuais cinco membros efetivos na Assembleia de Freguesia,
sendo que o Bloco de Esquerda, com
7,41% dos votos, conseguiu a indicação
de um membro para a Assembleia de
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reunião uma oportunidade de celebrar “duplamente Santa Joana, na Freguesia e na Diocese”,
visto que esta reunião se enquadrava nas
comemorações do Feriado Municipal de Aveiro.
Entre vários assuntos abordados, esta sessão ficou marcada
pela aprovação das distinções
honoríficas a serem entregues
na sessão solene do Dia da
Cidade, onde está incluído
um ilustre residente da nossa
Freguesia, Norberto Correia.
No final da reunião, o
Presidente da Junta de Freguesia

boletim informativo

Freguesia, sendo este facto inédito no
histórico da composição do órgão deliberativo de Santa Joana.
Sobre este tema, relevo para o ato
de tomada de posse dos novos Órgãos
Autárquicos da Freguesia, que se realizou
no passado dia 18 de outubro, tendo sido
eleito um novo Presidente da Assembleia
da Freguesia, Joaquim Marques, que
substituiu o Eng.º João Matos, anterior
Presidente, que não incorporou nenhuma
lista às autárquicas deste ano.

Órgãos
Autárquicos 2017-2021
Aliança com Aveiro
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GONÇALO MATEUS MARQUES
CLÁUDIA MARIA DA SILVA RAMOS
PAULO MANUEL PEREIRA DE MELO
Bloco de Esquerda
CELME CRISTINA DE JESUS TAVARES

agradeceu “a presença do executivo camarário na freguesia mais bonita da cidade, assim
como a aprovação da distinção a Norberto
Correia”.

