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Mensagem
do Presidente

Victor Marques
Caros cidadãos de Santa Joana,
Com o ano de 2018 a despedir-se importa fazer
um balanço do trabalho levado a cabo durante o
mesmo, procedendo para o efeito à publicação
de mais uma edição do boletim informativo.
Neste sentido, a Junta de Freguesia continuou a conduzir o seu trabalho de proximidade
com os seus cidadãos, reforçando ainda a sua
ligação a diversas entidades e instituições no
âmbito educacional, cultural, desportivo e
social empenhando-se igualmente em inovar
e concretizar novos e empolgantes desafios.
Uma das áreas que mais investimento obteve da nossa Junta de Freguesia foi a área da
educação, nomeadamente com a dinamização
do PAEC – Plano de Atividades Educacionais e
Culturais 2017/2018 que criou um conjunto
alargado de ações que envolveu as mais de
500 crianças que se inserem nos estabelecimentos de ensino locais e no Centro Social de
Santa Joana Princesa. Para além deste plano,
a Junta de Freguesia decidiu tomar a iniciativa
inédita de oferecer aulas de educação física
aos alunos a estudar nas Escolas Básicas dos
Areais, da Presa e do Solposto, numa aposta
não só no desporto escolar mas na condição
de saúde das nossas crianças.

Para além do desenvolvimento de tais
projetos educativos, 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 que está à vista da
população o resultado do afincado trabalho feito pelos serviços da autarquia que
diariamente efetivam a limpeza de valas,
valetas, bermas e passeios e providenciam
a manutenção dos jardins e espaços verdes
existentes ao longo da freguesia. Para além
destes serviços correntes importa dar nota
que com o compromisso assumido com a
autarquia municipal a Junta de Freguesia
conseguiu proceder à construção de diversos passeios, requalificar o telhado do
Edifício-Sede da Junta e edificar um parque
infantil na Urbanização do Griné, entre outras e importantes obras.
Ainda 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 deu importante enfoque
às intervenções de cariz social e às ações
dirigidas aos mais seniores da freguesia.
Por fim, e porque o Natal está à porta,
resta-me dirigir uma palavra especial a
todas as pessoas que pertencem à comunidade de Santa Joana, esperando que o ano
de 2019 seja recheado de trabalho, saúde e
felicidade.
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Junta de Freguesia de Santa Joana

Caros(as) Munícipes de Santa Joana
No final deste ano de 2018, primeiro
ano do mandato autárquico 2017/2021,
estamos a consolidar a recuperação financeira e organizacional da Câmara
Municipal de Aveiro (CMA) e a desenvolver
um grande pacote de investimentos por
todo o Município, num processo que vai ser
intensificado em 2019.
A cooperação com as Associações e com a Junta de Freguesia
de Santa Joana vai continuar a crescer, dando seguimento
ao bom trabalho que temos realizado nos últimos anos, com
espírito de equipa leal e realizador, cumprindo bem o serviço
público que prestamos a todos os Cidadãos.
No que respeita ao investimento da CMA na Freguesia de
Santa Joana, devo destacar a finalização neste final de ano
das obras de reabilitação do edifício da Unidade de Saúde
Familiar, a adjudicação do projeto da requalificação da Escola
do Solposto cuja obra queremos iniciar em 2019, a qualificação urbana da envolvente à Igreja de São Brás a executar em

2019, assim como as obras de requalificação dos Bairros Sociais
do Griné e do Caião, para as quais o IHRU tem os projetos na
sua fase final de execução e serão financiado pelas Fundos
Comunitários que temos no PEDUCA (Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro).
Seguimos determinados em gerir bem e em cumprir os compromissos assumidos com os Cidadãos, fazendo mais e melhor
pela Nossa Terra, para o que contamos com o seu apoio e o seu
exercício de cidadania ativa.
Desejo a Todos BOAS FESTAS, com um Feliz Natal e um
Excelente Ano Novo 2019, convidando para participarem nas
várias ações do programa “Boas Festas em 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
Na marcha inexorável do tempo e quase
sem nos apercebermos, está a aproximar-se
mais uma festa de aniversário natalício do
Senhor Jesus.
É por norma uma época do ano com
características muito especiais, sobretudo
pela maior abertura aos outros, o que é
louvável, mas também marcada por um quase desenfreado
e escravizante consumismo de índole meramente material,
distanciando-nos do projeto salvífico de Deus, que motivou
a vinda do Messias, preocupado com a felicidade de todos
os homens, já neste mundo, mas a caminho do Reino
eterno.
Esse projeto passa pela vivência de valores morais e sociais,
que não se circunscrevem às preocupações de natureza material, mas passa pela valorização das pessoas e das famílias,
criadas à imagem da que Ele ajudou a formar lá na longínqua
Nazaré , onde reinava o amor, a paz e a felicidade, através da
partilha generosa de tudo o que lhes dizia respeito.
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Num tempo tão materialista e tão reivindicativo, que
espelha tanta indiferença perante os problemas dos mais
frágeis, sobretudo crianças e idosos carenciados, é bom sabermos assimilar e imitar o testemunho de vida do Senhor
Jesus, que veio para reinar, servindo e oferecendo a sua
vida para que todos a tenham e a tenham em abundância.
Ao contrário dos critérios e das preocupações do mundo
tão egoísta em que vivemos, “quem quiser ser grande que
se faça o menor de todos e o servo de todos”. Assim nos
ensinou o Mestre.
Com muita amizade vos desejo um Santo Natal e feliz Ano
Novo, o vosso sempre dedicado pároco.
Padre Adérito Abrantes
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Sabemos e costumamos ouvir dizer que o Natal deve acontecer todos os dias. É bem verdade. Mas temos relutância
em aceitar os desafios que permanentemente essa Criança
nos veio trazer e que não admitem intermitências nem
relaxamentos.

boletim informativo

Junta de Freguesia de Santa Joana

Autarquia oferece
livros a alunos
No seguimento de iniciativa idêntica
efetivada no ano passado, mais uma vez a
Junta de Freguesia de Santa Joana efetuou
a entrega de um livro a cada umas das
crianças envolvidas no ensino pré-escolar
e de 1º ciclo na freguesia (EB1 dos Areais,
EB1 da Presa, EB1 do Solposto e Colégio
D. José I) e no Centro Social Santa Joana
Princesa.
Esta ação levada a cabo a propósito
das comemorações do Dia Internacional

Autarquia jovem
aproxima jovens do 9º ano

Com o objetivo de potenciar comportamentos
de cidadania e valorizar as opiniões e as ideias
por parte dos alunos estudantes em Santa Joana,
a Junta de Freguesia efetivou mais uma vez em
parceria com o Colégio D. José I uma iniciativa
juvenil intitulada de Autarquia Jovem.
Com este propósito, ao longo do primeiro
semestre de 2018, foram realizadas diversas
ações de sensibilização ao projeto, assim como,
os jovens alunos tiveram a oportunidade de
reunir com o Presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, Eng.º Ribau Esteves, e o Presidente da
Junta de Freguesia, Victor Marques, numa sessão
pública, onde questionaram os autarcas locais
sobre aspetos relevantes para a freguesia e para
o município.

educação

do Livro Infantil teve como
principal mote a promoção
de hábitos de leitura nas
crianças da freguesia e assim
tornar a nossa comunidade
ainda mais evoluída e didata.
Para o Presidente da Junta
de Freguesia, Victor Marques,
“o sorriso estampado na cara
das crianças foi o principal
resultado desta iniciativa”,
sendo que a mesma contou com um momento de
conto em todas as turmas
das escolas anteriormente
identificadas.
Desta iniciativa resultou dois
importantes momentos de registo, nomeadamente a realização de um baile de finalistas,
que congregou no auditório da
Junta de Freguesia diversos alunos do 9º ano de escolaridade, e
de um evento solidário.
Por fim, referir que a articulação e a organização dos
citados momentos com a Junta
de Freguesia foi feita pelos seguintes alunos:
•
•
•
•
•

Beatriz Tavares Pires
Francisco Almeida Amaral
Inês Catarina Martins Cardoso
Joana Rodrigues Oliveira
Lígia Lebre Pascoal

Passeio dos finalistas leva alunos às cidades Hino da fruta
contagia crianças da freguesia
do Porto e de Lisboa
Com o propósito de proporcionar um
dia diferente aos alunos do 4º e 9º ano de
escolaridade a estudar na freguesia, esta
autarquia local organizou um Passeio para
cada grupo de Finalistas, de forma a registar
o términus deste trajeto escolar.
No caso do 4º ano de escolaridade, os
cerca de 100 alunos tiveram a oportunidade de visitar o Museu dos Transportes e
Comunicações, assim como, o Museu World
Discoveries, localizados na cidade do Porto,
tendo sido abordados temas adequados à

matéria de estudos destes alunos, nomeadamente nas áreas de História, Estudo do Meio
e Português.
Já para os alunos do 9º ano de escolaridade, os cerca de 70 alunos tiveram o ensejo
de efetivar uma visita à Assembleia da
República, de forma a elevar os seus conhecimentos sobre os órgãos de soberania e a
possibilidade de os mesmos interagirem com
os importantes representantes da política
pública portuguesa. Referir ainda que da rota
desta visita de estudo fez parte uma visita
ao Pavilhão do Conhecimento, localizado no
Parque das Nações.

boletim informativo

Com o intuito de motivar as crianças da freguesia a adotar e manter hábitos saudáveis na sua rotina diária, a Junta de Freguesia, em parceria com
as instituições/entidades escolares envolvidas no
PAEC 2017/18 promoveu ao longo do citado ano
letivo um conjunto de ações inseridas no Projeto
“HÉROIS DA FRUTA”.
Este projeto, organizado pela APCOI Associação Portuguesa Contra a Obesidade
Infantil, é um programa gratuito de educação
para a saúde, que entre diversos fatores pretende
incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os
dias, na escola e em casa, e conhecer a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção
da saúde.
Resultado deste Projeto surgiu a criação de
um vídeo musical, intitulado de HINO DA FRUTA
E LEGUMES, sendo esta a única a Freguesia a congregar todas as suas
crianças num mesmo
videoclip.
A letra e música são simples
e poderão ser
consultadas no
Youtube no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=qNXsyIg1wuk
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Semana Eco Escolas reforça apego das crianças ao meio ambiente
De forma a comemorar o Equinócio da Primavera, o Dia Mundial
da Árvore e o Dia Mundial da Água a Junta de Freguesia promoveu,
juntamente com as escolas e entidades locais a Semana do Eco
Escolas.
Desta semana de sensibilização para a preservação da Natureza
ocorreram as seguintes iniciativas: plantação de árvores nos hortos
escolares; plantação de flores em floreiras e espaços verdes da
freguesia e atribuição de alguns repositórios para a recolha de
água da chuva.
Recordar que estas ações foram ao encontro dos projetos Eco
Escolas de cada uma das Escolas/Instituições da freguesia e indo
ao encontro dos objetivos da Rota das Florestas, ação promovida
pela Câmara Municipal de Aveiro.

Novo PAEC

apresentado
no regresso às aulas

Serenata ao
menino Jesus

Seguindo o propósito da iniciativa realizada
no ano escolar transato e que foi globalmente
considerada um sucesso, a Junta de Freguesia
aprovou o plano de ações e objetivos do PAEC
– Plano de Atividades Educacionais e Culturais
de Santa Joana para o ano letivo 2018/2019, a
ser dinamizado nos estabelecimentos de ensino locais (Colégio D. José I, EB1 dos Areais,
EB1 da Presa e EB1 do Solposto), assim como,
no Centro Social de Santa Joana Princesa.
Com o mote “Em cada ação, uma palavra,
centena de sorrisos” a Junta de Freguesia irá
investir nas seguintes atividades/ações:

»» Festa da Fruta e arranque
do Projeto Heróis da Fruta;
»» São Brás dos Pequeninos;
»» Passeio dos Finalistas;
»» Desfile de Carnaval Infantil;
»» Semana do Eco Escolas;
»» Dia Internacional do Livro Infantil;
»» Festa do Desporto;
»» Concurso – Provas de Conhecimento;
»» Santa Joana dos Pequeninos;
»» Semana da Saúde Infantil;
»» Dia Mundial da Criança.

Freguesia recordou
			a data de
		 nascimento da sua princesa

voltou a ecoar
na freguesia

A Tuna de Santa Joana, em parceria com
a Paróquia de Santa Joana e a Junta de
Freguesia, levou mais uma vez a cabo a
‘Serenata ao Menino Jesus’, que teve lugar
na Igreja Matriz, no princípio de janeiro, num
momento musical que contou com as vozes
melodiosas do Coro Sénior da freguesia, do
Coro da Tuna Santa Joana e do Coro Litúrgico
da Paróquia.
Como habitual, os habitantes de Santa
Joana puderam ver ecoadas graças ao nascimento do Menino Jesus e partilhar mais
uma vez desta iniciativa musical, assim como
tiveram oportunidade de degustar o típico
bolo-rei e o saboroso porto de honra, ofertado pela Junta de Freguesia.
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Mais uma vez a Junta de Freguesia, em
parceria com a Paróquia de Santa Joana,
recordou a efeméride de Nascimento da
Princesa Santa Joana realizando, no dia 06
de fevereiro, duas singelas ações.
A primeira ocorreu na Igreja Matriz de
Santa Joana com uma Eucaristia evocativa
à nossa Princesa, que contou com a importante presente da Irmandade de Santa
Joana Princesa.
A segunda ação ocorreu no preenchido

boletim informativo

salão-nobre da Junta de Freguesia, numa
tertúlia sobre o livro evocativo do anterior
Bispo de Aveiro, D. António Francisco dos
Santos, fiel devoto da Princesa Santa Joana,
e que deixou uma marca na Diocese que
todos com alegria recordaram.
Apesar de simbólica, esta iniciativa teve
a faculdade de voltar a relembrar aos presentes o exemplo da Princesa Santa Joana,
padroeira da Freguesia e da Diocese de
Aveiro.

Junta de Freguesia de Santa Joana

Magusto
comunitário

Santos Padroeiros
e emigrantes recordados
Quem conhece a Freguesia de Santa
Joana já sabe que as suas gentes se refinam
quando se trata de preservar a memória e
de celebrar a história da sua comunidade.
Neste sentido e como vem sendo hábito
nos últimos anos a população local voltou
a dar graças e louvor aos seus santos padroeiros, nomeadamente, ao São Braz, ao
São Romão e ao São Geraldo.
Este conjunto de festejos que reuniu as
gentes de Santa Joana e arredores, cumpriu
como é tradição a parte religiosa, na qual
se incluiu a celebração de uma Eucaristia
evocativa, e uma parte dedicada ao arraial,
com diversos momentos musicais onde se
destacaram a atuação de artistas regionais
e de âmbito nacional.
A ganhar raízes e pergaminho na freguesia encontra-se a Festa do Emigrante, que
em 2018, contou com mais uma edição,
marcada pelo emblemático passeio de
motas.
Todos estes eventos contaram com a
parceria da Junta de Freguesia que coor-

ganizou com as respetivas comissões de
festa os respetivos festejos, agilizando os
procedimentos administrativos e tratando
de questões logísticas várias.

Dia europeu dos
vizinhos
junta duas freguesias

reúne vizinhos

Mais uma vez com o objetivo de proporcionar um agradável momento de convívio entre
a comunidade de Santa Joana e de Esgueira,
as duas autarquias decidiram promover um
Magusto Comunitário, que este ano engalanou o Centro Cultural da freguesia vizinha.
Numa tarde soalheira e com verão de São
Martinho, os participantes desta iniciativa
tiveram a oportunidade de comer as deliciosas castanhas e
saborear o gostoso vinho, ao
mesmo tempo,
que dançaram
ao som de música popular
portuguesa.

Freguesia acolheu

Dia da Orquestra

Mercadinho
			encheu autarquia
		de artesanato e usados
No início do presente ano, e com a vontade de gerar novos momentos culturais
e de promoção ao artesanato elencado na
freguesia, a autarquia local diligenciou a
1ª edição do Mercadinho de Artesanato
e Usados.
Durante esta ação, desenvolvida no
Edifício-Sede da Junta de Freguesia, as mais
de três centenas de visitantes puderam encontrar uma combinação de artigos usados
diversos e produtos novos que na sua conceção tinham algo de artesanal: vestuário,
bijutaria, artesanato, doçaria, pinturas, entre
outras ofertas.

cultura

As bancas expostas foram da responsabilidade de algumas associações da freguesia,
assim como de diferentes particulares que
se mostraram interessados em se juntar a
esta iniciativa.
Completando a oferta existente neste
Mercadinho ocorreu no mesmo local um
conjunto de atividades, nomeadamente
uma aula de ginástica e dança, momentos
musicais e uma peça de teatro infantil levada a cabo pelo Grupo Cultural Semente.
A 2ª edição desta iniciativa já esta agendada e irá ocorrer no primeiro semestre de
2019
Seguindo as iniciativas de sucesso realizadas
em anos anteriores, a Junta de Freguesia de
Santa Joana e a Junta de Freguesia de Esgueira
voltaram a juntar esforços para dinamizar uma
tarde lúdica e cultural que congregasse a população destas duas localidades.
Num evento que contou com as atuações
especiais do Coro dos Velhotes Ativos, da freguesia vizinha, e do grupo de Dança Sénior da
nossa freguesia, os cerca de cem participantes
puderam confraternizar num beberete e num
baile popular que a todos encantou.
Esta iniciativa é considerada pelas duas autarquias “uma oportunidade fantástica de unir
duas populações que colaboram e que gostam
de partilhar momentos juntos”.
boletim informativo

No âmbito da iniciativa ‘CULTURA PERTO
DE SI’ promovida pela Câmara Municipal
de Aveiro e em parceria com o INATEL, o
auditório da Junta de Freguesia foi palco da
comemoração do Dia da Orquestra.
A centena de pessoas que acompanhou
este evento teve a oportunidade de auscultar um conjunto de peças musicais levadas a efeito pela Orquestra da Sociedade
Musical de Santa Cecília e pela Sociedade
Filarmónica de Cabanas de Viriato e que a
todos agradou.

Freguesia acolheu
encontro de

Sleepy Time

Sendo o auditório da Junta de
Freguesia um espaço de excelência para
receber e acolher espetáculos e conferências, não é de estranhar que a nossa
freguesia tenha acolhido o encontro
distrital do blog Sleepy Time.
Deste evento, que contou com a presença de cerca de uma centena de pais,
destacou-se a conferência “o sono nos
bebés e nas crianças” que abordou diferentes aspetos como a amamentação, a
saúde oral, e obviamente, o sono, dando
conselhos práticos e úteis para todos os
progenitores presentes.
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CARNAVAL

Carnaval Infantil foi elétrico e cheio de folia

No princípio de fevereiro saiu à rua o tradicional desfile do carnaval infantil, organizado pela Junta de Freguesia de Santa Joana,
uma iniciativa que, de ano para ano, tem crescido em dimensão e
projeção, tendo este ano contado, inclusivamente, com um Trio
Elétrico que animou e contagiou todos os envolvidos neste
evento.
Este desfile que contou com cerca de 500 crianças dos
diversos estabelecimentos de ensino locais (Colégio D. José
I - EB1 dos Areais - EB1 da Presa - EB1 do Solposto) e do Centro
Social de Santa Joana Princesa percorreu o centro da freguesia, num colorido e animado corso que contou também com
a participação de muitos adultos e de membros das variadas
Associações de Pais.

Dia Mundial

da Criança
foi contagiante!

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
contou com a participação das crianças que frequentam
os diferentes estabelecimentos de ensino locais inseridos
no PAEC 2017/2018 da Freguesia.
As atividades destinadas às crianças foram inúmeras,
dando aos pequenotes a possibilidade de saltar em insufláveis, de brincar no parque infantil, de chocar uns contra
os outros no Bubble Football, de criar bolas de sabão
gigantes, para além de poderem dançar zumba aos sons
das músicas do momento.
Ainda durante a manhã, a criançada pôde assistir, no
auditório da Junta de Freguesia, a uma excelente e contagiante atuação da escola MúsicAmiga, com um Medley
das melhores músicas da Disney.
Neste que foi o Dia Mundial da Criança com maior
investimento dos últimos vinte anos na freguesia, a
Junta de Freguesia ofertou a todos as crianças o lanche
da manhã, assim como o almoço, que foi recheado de
hambúrgueres e batatas fritas.
Em conclusão, o resultado desta ação foram os rasgados
sorrisos e as espontâneas gargalhadas que os mais pequenos fizeram sentir ao longo de todo este dia.
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Freguesia disponibiliza
aulas de

educação física

Com o intuito de gerar nas crianças maior entusiasmo
na realização de atividade física diária, a Junta de Freguesia
implementou em parceria com o Agrupamento de Escolas
José Estevão, um projeto que proporciona uma aula de
educação física quinzenal inserida em horário escolar,
durante a qual uma professora especializada em desporto
coadjuva a professora titular.
Para o Presidente da Junta de Freguesia, Victor Marques,
esta iniciativa, que se iniciou no princípio do mês de novembro, e esta a ser implementada nas turmas do 1º Ciclo
das Escolas Básicas dos Areais, da Presa e do Solposto, é
“uma importante medida de combate à obesidade infantil,
uma oportunidade fundamental para o crescimento das
crianças, contribuindo decisivamente para o seu sucesso
físico e intelectual, assim como, uma oportunidade de
formação para os professores titulares”.
Esta oferta única no Município, e só acessível aos alunos
que estudam na Freguesia de Santa Joana, é totalmente
custeada pela autarquia local, que tem como sua premissa aumentar o seu raio de ação num futuro próximo,
assim como, efetivar uma Festa do Desporto a dinamizar
no final do ano letivo 2018/2019.

Junta de Freguesia de Santa Joana

cultura/associações

Festa dos Santos Populares
								 alvo de muitas visitas!
Mais um ano e mais uma edição das Festas
dos Santos Populares em Santa Joana.
Sendo como sempre um evento primado
pelo trabalho de parceria entre as diferentes
instituições/associações locais e esta autarquia, sublinha-se mais uma vez a realização
das Marchas Populares, que deu mostras da
dinâmica implementada pelas mesmas, designadamente do Centro Social de Santa Joana
Princesa, do Jardim de Infância e EB1 da Presa,
do Jardim de Infância e EB1 do Solposto, do
CENAP Santa Joana, do Grupo da Sénior da
Freguesia, do Grupo da Alegria Feminina, do

Colégio D. José I e do Grupo dos Amigos (marcha convidada), cada uma responsável pela
apresentação da sua marcha.
Desta iniciativa que já faz parte da tradição
da freguesia, e que mais uma vez, apesar de
um dos sábados chuvoso, contou com um
enorme conjunto de visitantes, destacou-se igualmente, a oferta das tasquinhas das
associações/grupos locais (Associação dos
Carochas; CENAP Santa Joana; Juventude
da Paróquia; Associação de Pais da Presa;
Grupo Comunitário da Paróquia; Associação
de Pais do Solposto; Tuna de Santa Joana;

boletim informativo

Agrupamento de Escuteiros 319, Comissão
de Festas de São Bráz 2019 e Comissão de
Festas de São Romão 2018) que continuaram a
vender as suas ‘especialidades gastronómicas’,
tentando, desta forma, arrecadar alguns fundos
para o prosseguimento do seu trabalho.
Sobre esta temática, nota ainda para as
novas formas de divulgação deste evento
que envolveu o comércio local, nomeadamente, através da oferta por parte da
autarquia de toalhetes (para restaurantes)
e sacos de pão/pastéis (para as pastelarias e
minimercados).
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desporto e saúde

Capoeira há 20 anos

Junta de Freguesia de Santa Joana

Semana da saúde e desporto

a gingar pela freguesia

coloca população em forma

A Capoeira é uma expressão cultural brasileira com séculos de história, mas que na nossa
Freguesia vai tendo muita tradição e criando
cada vez mais raízes. Neste sentido, é justo
afirmar que o maior impulsionador deste desporto em Santa Joana é o Professor Eduardo
Queirós, conhecido socialmente por Professor
Franja, e que no passado mês de novembro
comemorou 20 anos na Capoeira, num evento
que aglutinou os seus atuais e antigos alunos
no auditório da nossa Junta de Freguesia.
Para além deste apoio, a Junta de Freguesia
foi parceira do 9º Festival de Capoeira Malê,
que teve o seu centro nevrálgico na nossa
freguesia.

Pretendendo incentivar a adoção de hábitos
e estilos de vida mais saudáveis, a Junta de
Freguesia promoveu uma vez mais a SEMANA
DA SAÚDE E DESPORTO, em parceria com diversas associações e entidades locais.
Desta iniciativa, que ocorreu em meados de
Maio, e em diferentes espaços do Edifício-Sede
da Junta de Freguesia, contabilizam-se um
conjunto largo de rastreios, designadamente
cardiovascular, fisioterapia, auditivo, visual,
dentário, e de diversas atividades desportivas/
recreativas, dentre as quais se destaca as aulas
de ginástica, dança, karaté, viet vo dao e zumba.
Ainda no decorrer desta semana, a população

Escuteiros colocam

Crianças dão conta da sua saúde

população a mexer

No âmbito das suas ações de proximidade
com a população local e com o objetivo subjacente de angariar fundos para as suas mais
diversas atividades, o Agrupamento 319 de
Santa Joana, com o apoio logístico desta autarquia, promoveu a Corrida/Caminhada Santa
Joana 2018, que percorreu cerca de 10 kms de
estradas na nossa freguesia.
No final, apesar do cansaço, o alargado
grupo de participantes mostrou-se satisfeito,
esperando que esta iniciativa se possa realizar
nos próximos anos, e assim, continuar a manter o lema de “corpo são em mente sã”.

Na simbiose com a semana da saúde e
do desporto promovida para a população
adulta, a Junta de Freguesia, em parceria com
a Unidade de Saúde Familiar, organizou uma
atividade junto dos diversos alunos inseridos
nos estabelecimentos de ensino locais.
Se no caso dos alunos do 1º ciclo foi dado
enfoque à temática da saúde digestiva e
oral, aliada à prática de desporto, aos alunos
do pré-escolar foi dada a oportunidade de
“brincar” ao Doutor Brinquedos, de forma a
afugentar o medo que algumas crianças nutrem pelos médicos e suas respetivas tarefas.

teve a oportunidade de realizar
um workshop
de massagens,
um worskhop de
estética e beleza,
assim como, de
ser solidário e
doar sangue aos
que dele precisam.
Esta semana, terminou com duas sessões
promovidas pela Associação de Pais da Escola do
Solposto sobre “primeiros socorros pediátricos”
que lotaram o Salão-Nobre desta autarquia.

Nota para o facto de esta atividade
pertencer ao PAEC – Plano de Atividades
Educacionais e Culturais da Freguesia.

seniores
Seniores vivem e convivem
Na sua sempre tentativa de promover a
‘velhice ativa’, a Junta de Freguesia de Santa
Joana tem promovido diversas atividades,
nomeadamente no campo desportivo (hidroginástica, ginástica e dança), de forma a ocupar
os tempos livres dos nossos seniores.
Para além destas atividades, a Junta
de Freguesia em parceria com a Câmara
Municipal de Aveiro, tem dinamizado outras
importantes atividades de convívio, onde se
destaca a recente visita ao CMIA – Centro
Municipal de Interpretação Ambiental,
sendo estas uma importante alternativa à
rotina diária dos nossos seniores.

Coro 2001 continua
		
a dar música

O Coro Sénior da nossa Freguesia continua a
dar mostras da sua energia e do seu talento, levando as suas vozes cristalinas a diversos pontos
do concelho, atuando em diversos e diferentes
eventos e junto de diversas IPSS espalhadas pela
nossa zona.
A música cumpre, assim, o seu papel social,
levando e dando uma mensagem de vida e de
alegria à população mais envelhecida.
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Passeio Sénior
em dose dupla
No âmbito da promoção de atividades
destinadas à população mais sénior da
freguesia, a Junta de Freguesia concretizou o seu tradicional Passeio Sénior,
sendo que este ano realizou-o em
dose dupla.
No caso do Passeio realizado na
Primavera, a comunidade sénior que se
juntou para esta iniciativa, e apesar da
chuva que acompanhou esta jornada,
teve a oportunidade de visitar a cidade
de Braga, concretamente o Santuário da
Nossa Senhora do Sameiro.
Relativamente ao Passeio realizado
no Outono, os participantes envolvidos
nesta ação, tiveram a oportunidade de
conhecer o centro histórico da cidade
da Guarda, nomeadamente a sua Sé
Catedral.
Em ambas as iniciativas, a tarde foi
preenchida com um almoço e tarde
dançante, realizado em quintas temática,

boletim informativo

que a todos agradou e que demonstrou que estas
iniciativas são importantes no papel social que
a autarquia desenvolve junto da população em
causa.
Para 2019, o Passeio Sénior volta a ser realizado
somente numa data, em meados de setembro,
sendo que para o primeiro semestre desse ano
está agendada uma iniciativa diferente.

Junta de Freguesia de Santa Joana

USF de Santa Joana

Requalificada
Tendo a Unidade de Saúde Familiar de Santa
Joana sido inaugurada há uma década, e que o
fruto da passagem do tempo aliada a uma utilização diária elevada, geraram nesta infraestrutura
um desgaste inequívoco, a Câmara Municipal
de Aveiro, em seguimento de várias reuniões
tidas com a Junta de Freguesia, procedeu a uma
ampla requalificação da USF instalada na nossa
freguesia.
Esta intervenção teve como principal objetivo
resolver um conjunto de patologias do edifício,
nomeadamente através da recuperação exterior
das alvenarias e das coberturas, para que possa
continuar a oferecer mais e melhor conforto aos
profissionais e utentes.
Notar ainda o facto, de ao longo de todo o ano,
a Junta de Freguesia estar ao dispor da Unidade

Jovens
alunos
oferecem

solidariedade

de Saúde Familiar nomeadamente na reparação
de fechaduras, na colocação de quadros e outros
objetos, assim como, na manutenção e preservação dos espaços verdes envolventes a esta
infraestrutura.

No âmbito do projeto Autarquia Jovem, os
alunos do 9º ano de escolaridade do Colégio
D. José I em parceria com a Junta de Freguesia,
uniram forças e concretizaram uma iniciativa
social.
Neste sentido, no Dia Mundial da Criança,
os jovens autarcas eleitos espalharam a sua
alegria e boa disposição junto das crianças

saúde e ação social
RLIS em rede com a

freguesia

Tendo como principal mote apoiar as
famílias mais carenciadas da freguesia
e de ser um suporte para a melhoria
e a inclusão dos diferentes problemas
sociais existentes, a Junta de Freguesia
continuou a indagar um elevado apoio ao
Projeto RLIS – Rede Local de Intervenção
Social, disponibilizando um espaço no
Edifício-Sede para o Atendimento e
Acompanhamento Social dos beneficiários deste projeto.
Para além desta cedência, o trabalho de parceria realizado no âmbito
deste projeto resultou ainda no apoio
de mais de três dezenas de famílias que,
no âmbito do Fundo de Apoio Social da
Freguesia, obtiveram apoios pecuniários
de forma a resolver os seus problemas
mais prementes
inseridas no Centro de Emergência Infantil da
Cáritas Diocesana de Aveiro, efetivando uma
tarde cultural que contou com leitura, música
e até magia.
No final desta tarde solidária os alunos ofertaram uma coluna de som à instituição, sendo
este o resultado de uma angariação de fundos
realizada pelos mesmos.

juventude e tempos livres
Parque Infantil
nasceu no Griné

Com o propósito de proporcionar momentos livres e de lazer às crianças da freguesia, e
no âmbito das delegações de competências
aferidas com a Câmara Municipal de Aveiro, a
Junta de Freguesia de Santa Joana procedeu à
edificação de um parque infantil na urbanização do Griné.
Assim no citado espaço foi instalado um
conjunto de equipamentos infantis, nomeadamente, um escorrega radical, duas molas, uma
prancha sobe e desce e um baloiço.
Nota ainda para o facto, de a inauguração
oficial deste parque infantil, ter contado com a
presença do Presidente da Câmara Municipal
de Aveiro, que com os demais autarcas da freguesia, teve a oportunidade de interagir com
a população local e de percorrer os espaços
públicos da citada urbanização.

Sede dos escuteiros

alvo de pinturas

A Junta de Freguesia tendo como propósito contribuir para a afirmação, o dinamismo e a criatividade da nossa juventude,
ao longo do seu longo trajeto, sempre
apoiou o Agrupamento de Escuteiros local,
sendo esta uma das principais entidades
que congrega os adolescentes e jovens da
nossa freguesia.
Neste sentido, ao longo do período de
verão, a autarquia local foi o principal apoio
deste Agrupamento na pintura exterior
da sua Sede Escutista, tendo efetivado um
apoio logístico e de material abnegado,
que resultou numa melhoria concreta desta
infraestrutura juvenil.
Ao longo do próximo ano escutista a Junta
de Freguesia continuará a apoiar e a promover as iniciativas realizadas por este distinto
Agrupamento.
boletim informativo

ATL e campos de férias

ocupam as crianças

Num esforço da autarquia em auxiliar os pais
no seu dia-a-dia, e de enriquecer os tempos
livres das crianças da nossa terra, a Junta de
Freguesia continuou a promover ao longo de
todo o ano um espaço de Atividades de Tempos
Livres e nos períodos de interrupções letivas a
um espaço de Ocupações dos Tempos Livres.
Graças a estas iniciativas as crianças puderam
realizar um conjunto diversificado de atividade
lúdicas e pedagógicas, passando igualmente
pelo apoio ao estudo, a visitas a espaços culturais
e cívicos e à experimentação de diversas atividades desportivas.
Por fim, referir que no caso do espaço de
Ocupação dos Tempos Livres de Verão a autarquia contou com um conjunto de jovens monitoras da freguesia que, igualmente, aproveitaram
o seu tempo de interrupções letivas para se
envolverem no projeto em causa.
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serviços da autarquia
Freguesia formaliza
contratos de trabalho
A Junta de Freguesia de Santa Joana no
final do primeiro semestre de 2018 e ao abrigo
do Programa de Regularização Extraordinária
de Vínculos Precários na Administração
Pública (PREVPAP), de acordo com a Lei n.º
112/2017, de 29 de dezembro, formalizou um
contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com 6 colaboradores
da autarquia.
Neste sentido, e nos termos das condições
previstas no PREVPAP, a Junta de Freguesia
de Santa Joana fez o reconhecimento das

Junta de Freguesia de Santa Joana
necessidades permanentes dos serviços que
não dispunham de colaboradores com vínculo
jurídico adequado e atuou em conformidade,
tendo acionado de imediato os mecanismos necessários para resolver as situações
identificadas.
Na altura da assinatura dos contratos o
Presidente da autarquia, Victor Marques,
lembrou que da parte do executivo “sempre
existiu uma forte preocupação de proporcionar às pessoas com vínculo precário condições
ajustadas, pois na prática estaríamos a resolver contratualmente o que entendemos ser de
inteira justiça relativamente a trabalhadores
que têm honrado a Freguesia com o seu prestimoso trabalho ao longo dos últimos anos”.

Por fim, dar nota que a Junta de Freguesia
foi umas das primeiras autarquias do
Concelho, a proceder à regularização extraordinária dos vínculos precários.

Regulamentos da freguesia publicados
Cumprindo com os propósitos legais, e de consequentemente manter a transparência com a sua população, a Junta de Freguesia fez publicar em Diário
da República, os novos regulamentos desta autarquia. Sendo estes documentos de eficácia externa, os mesmos estiveram em consulta pública durante
trinta dias, tendo sido aprovados na Assembleia de Freguesia realizada em 27 de dezembro de 2017, e entrado em vigor em meados de janeiro de 2018.
Em resumo os regulamentos publicados fazem referência ao exposto:
Regulamento e tabela de taxas e licenças
“O Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças
para a Freguesia de Santa Joana (...) procurou
conciliar dois interesses essenciais: a necessidade
de arrecadar receita para fazer face às despesas
correntes da Freguesia e a obrigatoriedade de ter
em consideração o meio socioeconómico em que
estamos inseridos, evitando onerar demasiado os
cidadãos com o pagamento de taxas e licenças,
consagrando-se desse modo o principio da justa
repartição dos encargos públicos.”

Regulamento do fundo de apoio social
“A existência na Freguesia de famílias que
enfrentam sérias dificuldades económicas,
não conseguindo assim fazer face às suas
obrigações e necessidades mais básicas e/ou
de caráter emergente, bem como a ausência
de resposta rápida por parte de outros organismos, fundamenta a constituição dum
Fundo de Apoio Social por parte da Junta de
Freguesia de Santa Joana.”

Regulamento de apoio ao associativismo
“O presente Regulamento resulta da necessidade de se estabelecerem regras à concretização
dos apoios às associações sediadas na freguesia,
ou que nesta tenham delegação ou atividades
regulares.
Os apoios a conceder pela autarquia não têm
como finalidade garantir a subsistência das
entidades requerentes, mas apenas incentivar
a realização de ações/projetos de interesse relevante para a Freguesia.”

transportes e rede viária
Travessa da Azenha

Rua Rainha
D. Isabel com

com pavimento novo

sentido único

Rua de São Brás

continua a sofrer

melhorias

Conscientes que a Rua Rainha D.
Isabel, situada no centro cívico da freguesia, é uma via de grande procura de
estacionamento, a qual se alia o estrangulamento da via em parte da estrada,
e igualmente, na busca de melhorar as
condições de segurança para todos os
que aí circulam, a Câmara Municipal
de Aveiro em parceria com a Junta de
Freguesia tomou a decisão de efetuar
uma alteração ao ordenamento de tráfego na citada rua.
Neste sentido, e aliado ao facto de
nas ruas adjacentes existir uma boa alternativa à circulação, desde o passado
dia 26 de novembro, a Rua Rainha D.
Isabel passou a ser de sentido único no
sentido Norte-»Sul.
Mais uma vez, a junta de freguesia alerta para a necessidade de estar
atento a esta alteração e de moderar a
velocidade.

Alicerçado no trabalho de parceria entre
esta Junta de Freguesia e a autarquia municipal, e detendo a Câmara Municipal de Aveiro
uma máquina de asfalto, ao longo deste ano
foram efetivas inúmeras reparações de pavimento, nomeadamente em pequenas brejas
existentes nas diversas vias de comunicação
da freguesia.
Contudo, deste importante plano de conservação dos arruamentos municipais, importa realçar o alcatroamento da Travessa
da Rua da Azenha, uma via que estava num
estado lastimoso e que agora proporciona
as melhores condições de circulação, seja a
automobilistas como a peões.
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Seguindo o objetivo traçado aquando da
reorganização do ordenamento de trânsito
na Rua de São Brás, efetivada a 01 de janeiro de 2017, que consistia em albergar
com conforto e segurança a circulação
pedonal, de bicicletas e de automóvel
(associando este último também ao estacionamento necessário) a Câmara Municipal
de Aveiro em parceria com a Junta de
Freguesia, procederam ao longo de 2018 a
um conjunto de intervenções.
Destas destacam-se o reforço da sinalização horizontal, com pintura de
passadeiras, zonas para peões e lugares de
estacionamento; o alcatroamento de lugares de estacionamento junto à Farmácia,
assim como, à construção de passeios em
duas partes da referida rua.
A reorganização da Rua de São Brás, iniciada em 2017, prosseguirá no próximo ano
com novos e importantes trabalhos.

Junta de Freguesia de Santa Joana

Avenida de Santa Joana

ganha nova calçada

No âmbito dos trabalhos acordados entre
esta autarquia e a Câmara Municipal de
Aveiro na assinatura do contrato de delegação de competências, a Junta de Freguesia
procedeu à execução de calçada em parte da
Avenida de Santa Joana, tendo-se concretizado ainda diversas intervenções neste local,
como a construção de caldeiras em redor das
árvores ou o rebaixamento do passeio junto
às passadeiras.
Além de uma circulação e mobilidade
segura esta obra é considerada fundamental

por dar uma nova vida ao centro cívico da
freguesia, assim como, permitir a melhoria de
acessos a vários espaços aí localizados, como
o Centro Social de Santa Joana Princesa ou o
Parque Infantil de Santa Joana Princesa.

Rua do Freitas e Rua de São Geraldo com espaço alargado
A construção de um passeio significa, por si só, a
garantia de condições de segurança, tanto pedonal
quanto rodoviária.
Partindo de tais premissas, a Junta de Freguesia,
diligenciou a construção de passeios na Rua do Freitas
e na Rua de São Geraldo, melhorando as condições de
segurança dos peões que por aí transitam, nomeadamente pelo estreitamento existente nessas vias de comunicação, assim como permitiu uma ligeira melhoria
na fluidez do tráfego automóvel nas citadas ruas.

Adro da Igreja
Drenagem
Matriz requalificado de águas pluviais
Resultado de danos provocados ou de
em parte da
estragos inerentes à passagem do tempo, a
freguesia
Junta de Freguesia, auxiliada financeiramente
pela Câmara Municipal de Aveiro, procedeu
à requalificação da zona envolvente a Igreja
Matriz de Santa Joana providenciando a substituição total de lajetas no piso inferior da
escadaria, assim como, à betumação e substituição de latejas partidas nos pisos superiores.
Para além de tais melhorias, a Junta de
Freguesia providenciou a colocação de varandins nos acessos à citada Igreja, nomeadamente nos corredores centrais e laterais.
Para a autarquia estas medidas executadas
entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2018
proporcionam a todos aqueles que circulam
no centro cívico da freguesia melhores condições de circulação e de segurança.

O crescimento de uma qualquer comunidade está associado ao desenvolvimento
e à implementação das mais diversas
infraestruturas, postas ao serviço do desenvolvimento económico e do cidadão
em comum.
Neste sentido, importa referenciar o investimento feito pela Câmara Municipal de
Aveiro ao nível da rede de águas pluviais,
tendo esta autarquia, efetivado em meados deste ano, à drenagem da respetiva
rede em parte da Rua da Patela, em parte
da Rua D. João Evangelista de Lima Vidal,
na Rua da Bombarda e na Travessa da Rua
D. João Evangelista de Lima Vidal.
Para o próximo ano de 2019, está já agendado o reforço da drenagem de águas
pluviais na Rua Residencial da Patela e na
Rua da República. Além de tal intervenção,
a Junta de Freguesia continuará atento a este
propósito provedenciando, por exemplo, a
limpeza regular das caixas de águas pluviais

Acesso à Avenida
D. Afonso V

urbanismo e meio ambiente
Freguesia com

novos topónimios

Tendo como propósito dotar a freguesia
de topónimos corretos e que se ajustem à
história da freguesia e daqueles que nessas
ruas vivem, a Junta de Freguesia propôs,
e a Câmara Municipal de Aveiro deliberou
em conformidade, com a atribuição de dois
novos topónimos, a saber:
RUA DOS OLIVEIRAS, nome dado a uma
travessa localizada junto da Rua Mário
Duarte;
RUA RESIDENCIAL DA PATELA, nome
dado à via que anteriormente se chamava
Zona Residencial da Patela.

Novos ecopontos
pela freguesia

No âmbito da política desta freguesia e do
próprio município de proporcionar à população
local os meios necessários para a correta separação do lixo doméstico, ao longo do presente ano
de 2018, foi possível avistar na freguesia novos
e importantes pontos de reciclagem, nomeadamente na Rua de São Romão, na Rua Mário
Duarte e na zona da Urbanização das 4 Estações.

Novo operador

muda contentores
na freguesia

Desde os primeiros dias do último trimestre
de 2018 o Município de Aveiro passou a ter
um novo agente na prestação de serviços de
recolha de resíduos sólidos e urbanos a destino
final e limpeza urbana, a VEOLIA Portugal.
Consequentemente, a nossa freguesia foi considerada nesta operação tendo sido substituídos
todos os contentores de resíduos sólidos existentes (agora de cor cinzenta), tendo-se mantido as rotas e os locais de recolha habituais.
Desta nova operação, é importante dar nota
que existe um serviço porta-a-porta de recolha
de resíduos volumosos (às quartas-feiras) e de
resíduos verdes (às terças-feiras), serviço realizado porta-a-porta uma vez por semana, sendo
disponibilizada uma linha telefónica (234 12 79
42), entre as 09h00 e as 18h00, para marcações.

se aliou o pacote financeiro acordado com a
autarquia municipal, a Junta de Freguesia providenciou a construção do prolongamento do
passeio no cruzamento entre a Rua do Solposto
e a Avenida D. Afonso V.
Desta feita, além de uma circulação segura,
este corredor veio conferir uma substancial
melhoria, urbanisticamente falando, ao local.

melhorado

Com o propósito de criar maior mobilidade
e condições aos peões, assim como, aumentar
a visibilidade dos automobilistas, e na qual
boletim informativo
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educação

Junta de Freguesia de Santa Joana

GALA ENALTECE A EXCELÊNCIA

Com o intuito de celebrar os resultados
alcançados pelos alunos da freguesia, e consequentemente, relevar o trabalho educativo
desenvolvido pelos diversos estabelecimentos
de ensino locais, a Junta de Freguesia levou
a cabo mais uma edição da Gala de Mérito
Escolar, que encheu o nosso auditório no passado dia 24 de novembro.
Neste sentido, a autarquia, por indicação
dos respetivos professores, agraciou 75 alunos
do Colégio D. José I e das Escolas Básicas dos
Areais, Presa e Solposto que, pelo seu elevado
aproveitamento ou pelos seus valores/atitudes,
se destacaram e mereceram a distinção de
“Melhor Aluno” ou de “Menção Honrosa”.
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Para o Presidente da Junta de Freguesia
esta “é mais uma iniciativa que vai ao encontro da premissa da autarquia de colocar
a educação na primeira linha de atuação e
tentar cumprir com esta jornada de excelência, que quanto maior for o empenho, a participação e a articulação dos diversos esteios
fundamentais da educação, melhores serão
certamente os resultados académicos, mas,
acima de tudo, melhores cidadãos estaremos
todos a formar”.
Numa cerimónia que contou com a presença
ilustre do Presidente da Câmara Municipal de
Aveiro, Eng.º Ribau Esteves, foram ainda entregues os prémios aos finalistas e vencedores

boletim informativo

das provas de conhecimentos dinamizadas no
âmbito do PAEC 2017/2018, assim como foram
entregues gratificações de presença aos jovens
envolvidos no projeto Autarquia Jovem.
Nesta mesma Gala de Mérito Escolar foi
prestado um agradecimento público a um
conjunto de professores que contribuíram
ou contribuem para a dinamização de atividades culturais e educacionais na freguesia.
Referência ainda para o facto deste evento
ter contado com um momento de dança dinamizado pelos alunos Joana Oliveira e João
Santos e um momento musical na voz da
jovem Joana Pereira.

