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Balanço do mandato
A opinião dos representantes dos partidos na AF
Inês Fonseca
Presidente da Mesa
Assembleia de Freguesia
CDU

O

atual mandato da Junta de
Freguesia de Avis, que decorre
desde 2009, foi condicionado
pela redução das transferências do
Orçamento de Estado para as freguesias
e do próprio município, uma vez que
também este sofreu cortes significati
vos. Nos últimos 4 anos a junta viu o
valor das transferências do estado redu
zir mais de 20%. Disto resultou um
estrangulamento no normal funciona
mento da instituição. Todavia, a Junta de
Freguesia soube contornar as dificul
dades financeiras criando outras formas
de se autofinanciar, como por exemplo,
uma taxa de aluguer para a sala de for
mação e para o salão, que contribuem
para o pagamento das despesas de
manutenção destes espaços, como o ar
condicionado e a limpeza. Por outro
lado, conseguiu-se uma gestão mais
equilibrada dos gastos fixos com a
eletricidade e as telecomunicações, bem
como com os produtos consumíveis.
Contudo, apesar destes constrangi
mentos, foi no presente mandato que a
Junta de Freguesia consegui realizar o
1.º Mercado de Artesanato Urbano, pro
movendo o espaço do Mercado
Municipal a novas funções e contribuin
do para divulgar um conjunto de artesãos
locais e de outras regiões. Embora não
tenha sido possível reorganizar uma
segunda edição, esta iniciativa originou
a criação da Oficina de Artes e Ofícios
de Avis (OAOA) na Praça Serpa Pinto
que constitui um pólo de atração e
dinamização da zona história. Aqui
expõem-se trabalhos de artesões do con
celho, e não só, tendo-se tornado um
local de realização de cursos e troca de

experiências de Artesanato Urbano.
Por outro lado, mesmo com poucos
recursos, a Junta tem conseguido manter
o apoio ao regular funcionamento da
Escola do pré-escolar e ensino básico,
no fornecimento de material e na
manutenção do espaço, bem como na
gestão da área dos tanques de aprendiza
gem e parque infantil e outros da sua
responsabilidade.
Por último, lembrar que a Junta de
Freguesia de Avis não esquece o comér
cio local e a necessidade de o valorizar e
dinamizar. Desta forma, tem promovido
o concurso de montras de natal e a
atribuição de um prémio por via de um
sorteio de rifas adquiridas através da
compra de produtos durante o mês de
Dezembro nos estabelecimentos ader
entes.

Rui Miguel
Delicado Nunes
Em representação
dos eleitos do PS

E

m termos pessoais quero trans
mitir-vos que foi uma honra
liderar os eleitos do PS neste
órgão do poder local.
Tratou-se de um desafio aliciante
liderar este grupo constituído por mim,
Maria Liberdade Ramos Pais e Pedro
Daniel Lopes Correia.
Foi, também, sem dúvida, estimu
lante defrontar a atual presidente da
Junta de Freguesia de Avis e a maioria
CDU/PCP.
Em termos partidários, foi notório
que o PS desenvolveu, nos últimos 4
anos, na Assembleia de Freguesia de
Avis, um trabalho e uma oposição séria,
consciente, responsável e credível ao
Executivo da Junta de Freguesia de
Avis, tendo apresentado propostas con
cretas alternativas.

Tenho a certeza que, ao longo destes
últimos 4 anos de exercício de mandato,
os eleitos do PS não defraudaram os
eleitores que, há 4 anos atrás, lhe confia
ram o seu voto.
Por isso, o PS, independentemente,
do resultado das próximas Eleições
Autárquicas, continuará, no poder ou na
oposição, a trabalhar entusiasticamente
em prol do bem-estar e da melhoria da
qualidade de vida dos Avisenses e do
desenvolvimento e afirmação da
Freguesia de Avis.
Avis, 2 de Maio de 2013

Ana Velez Grilo
Membro da Assembleia
de Freguesia
PPD/PSD

F

oi pedido, em jeito de rescaldo
de mandato, um texto a ser
publicado neste boletim.
Opto por falar de política, não a
política dos políticos de moral flexível
que sobejam neste país, mas a política
que é a cidadania activa, participativa e
que verdadeiramente serve as popula
ções. É isso que me move, é no que
acredito!
Servir a população em meios peque
nos se por um lado nem sempre é fácil,
por outro dá mais satisfação, pois recon
hecemos os resultados na primeira pes
soa e quase no imediato.
Muitos dos que resolvem os proble
mas do país sentados confortavelmente
no sofá, ou encostados num balcão de
café, dirão que é fácil ocupar posição
numa Assembleia de Freguesia, a ver
dade é que não é bem assim, especial
mente quando estamos sozinhos ou
apenas acompanhados de pessoas, que
ao dia de hoje creio de bem, mas que
têm linhas de pensamento nos nossos
antípodas.
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Eu luto sozinha sem apoio do partido,
a nível local, distrital e nacional, pelo
qual fui eleita, mas convicta dos meus
princípios e ideologia política!
Reconheço a relativa abertura do exe
cutivo da Junta, a propostas e críticas
alheias, e foi com todo o gosto que debati
soluções com os meus companheiros de
Assembleia, levantando voz a posições
menos assertivas mas também, não menos
vezes, apoiando a posição da oposição
sempre que achei, que esta defendia
melhor o interesse da população.
Sinto com alguma tristeza mas orgu
lho, que a oposição reconhece melhor e
com mais respeito o meu trabalho, do
que os meus.
Servi, e sirvo, com fervor e dedicação
toda a população sem exepções, em
exercício e fora dele, nomeadamente
enquanto membro activo da Comissão
de Utentes. Pois o importante são as pes
soas e só havendo uma política positiva,
pró-activa e transversal que as sirva e
apoie, é que tudo faz sentido.
Agradeço a todos os que acreditaram
em mim, na minha equipa e no progra
ma eleitoral que propusemos, resultando
na minha eleição, que olhando às estatís
ticas teve um resultado bastante satis
fatório, comparativamente a outros
orgãos autárquicos.
Infelizmente e ao fim de alguns anos,
constato que se serve melhor as pessoas
se não vestirmos camisolas coloridas e
não agitarmos bandeiras. Por isso,
TODOS podem contar sempre comigo
e com a minha voz, aquando da defesa
dos interesses e bem-estar de todos nós,
munícipes de Avis.
E em jeito de despedida...
A única coisa que, por hora, me
impede de bater com a porta de forma
estrondosa, no nariz de políticos de
moral flexível, é a consideração, a
amizade e gratidão profundas por quem,
apesar de vestir outra camisola, nunca
olhou a cores ou ideologias quando foi
para ajudar e acreditar.

Plataforma Norte Alentejana em defesa dos Serviços Públicos

Avis contra a extinção de freguesias

Projeto "Vamos à Horta"
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Anabela Pires
Presidente
da Junta de Freguesia
de Avis

V

Prestar contas

ivem-se tempos difíceis. Para
todos os cidadãos, e para as
autarquias, em particular. A
recente crise política despoletada pelo
Presidente da República e pelo
Governo resulta, exatamente, de um
prolongado cenário de recessão, fruto
das políticas de austeridade e do des
investimento público a que a Troika
obriga.
As autarquias locais há muito que
sentem na pele a política de afronta

mento ao Poder Local. Entre 2009 e
2012, a Junta de Freguesia de Avis
sofreu um corte acima dos 20 por
cento nas verbas do Fundo de
Financiamento das Freguesias, pro
veniente do Orçamento de Estado.
Se juntarmos a isto os aumentos
dos descontos para a Segurança
Social e do IVA, com reflexo imedia
to nos preços de todos os bens e
serviços, e a redução das verbas rece
bidas ao abrigo do protocolo de trans

ferência de competências com o
município de Avis – também ele víti
ma do mesmo mal -, é fácil perceber
a asfixia financeira a que os governos
têm condenado as autarquias.
Não assistimos a este ataque de
braços cruzados. Para além de nos
fóruns próprios termos protestado
contra a situação, no terreno tomá
mos medidas concretas para minimi
zar o problema. Implementámos um
corte nas despesas fixas de cerca de

Ateliê de costura na OAOA

Música jovem

Turismo sénior

Convívio no 25 de Abril

Dança em Avis

Marchas populares
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dez por cento, e criámos condições
para aumentar as receitas próprias
em onze por cento.
Daí resultaram orçamentos mais
realistas – aprovados por unanimi
dade na Assembleia de Freguesia -,
mas a execução rigorosa dos mesmos
tem permitido um desempenho que
resulta na resolução total do que nos
propusemos, tendo em vista as
necessidades da população, em geral,
e dos nossos fregueses mais jovens e

idosos, em particular.
Este quadro justifica a opção para
que grande parte dos nossos recursos
financeiros sejam destinados a estes
dois grupos, não esquecendo, é claro,
o movimento associativo, que temos
apoiado com convicção e entusiasmo.
Entramos agora na ponta final do
nosso mandato. A Lei Eleitoral não
“nega a possibilidade de uma autar
quia informar os munícipes, seja no
decurso do mandato ou no final do

mesmo, das ações realizadas ou a
realizar ou, até, efetuar um balanço
da sua atividade”. Exige, no entanto,
a mesma lei que a informação edi
tada seja “o mais objetiva possível”.
É o que este boletim pretende ser,
objetivo. Damos assim a palavra a
quem connosco trabalhou durante estes
(quase) quatro anos: os partidos que
integram a Assembleia de Freguesia
(PCP, PS e PSD) e o movimento asso
ciativo. É assim que prestamos contas.

Concurso de montras de Natal

Presentes para o 1.º ciclo

Produtos tradicionais no Clube Náutico

Almoço de Natal

Piscinas no Jardim de Avis

Pintura da escola
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A palavra às coletividades
A JF de Avis vista pelos dirigentes associativos
Associação de Pais e Encarregados
de Educação das Escolas
do Concelho de Avis

A

Associação de Pais e
Encarregados de Educação das
Escolas do Concelho de Avis,
por solicitação da Junta de Freguesia de
Avis, informa que tem sido por esta
apoiada sempre que solicitado.
Importa salientar que para além de alguns
apoios financeiros para atividades especí
ficas, os apoios dirigidos ao grupo de
dança das nossas crianças, principal
mente a cedência do salão da Junta para
os ensaios, é imprescindível para o fun
cionamento e sucesso desta iniciativa da
APEEECA.

Associação Gente –
Desenvolvimentos
de Comunidades Rurais

A

Associação
Gente
–
Desenvolvimentos
de
Comunidades Rurais, no âmbito
dos projetos por si desenvolvidos, tem
tido um relacionamento “normal” com a
Junta de Freguesia de Avis. Entenda-se
por normal que sempre que a Associação
Gente necessitou de utilizar as instala
ções da Junta estas foram-lhe cedidas e
sempre que a Junta necessitou dos
serviços da Associação Gente estes
foram-lhe prestados, tal como deve sem
pre acontecer, mas que infelizmente nem
sempre é prática corrente noutras institu
ições.

Associação Desportiva e Recreativa
"Amigos do Atletismo" de Avis

A

com cerca de 20 atletas inscritos na
Associação de Atletismo de Portalegre,
representa a Freguesia de Avis em várias
provas tendo os seus atletas obtido vários
prémios individuais. Associação agrade
ce todo o apoio da Junta de Freguesia,
monetário quando solicitado para activi
dades, esperando continuar a receber no
futuro, para desenvolvimento desportivo
na nossa Freguesia. Muito Obrigado.

Associação de Idosos
"Terreiro da Alegria"

A

Associação de Idosos do Terreiro
da Alegria situada na Praça
Serpa Pinto, nº 14, em Avis, vem
por este meio, reconhecendo o apoio que
a Junta de Freguesia de Avis lhe tem
dado, elogiar e agradecer. Esse apoio tem
sido e será indispensável aos idosos pelo
facto de usufruírem de baixos rendimen
tos. Desejando que continuem este bom
trabalho, tendo de nós um profundo
agradecimento, bem hajam!

Associação de Pansionistas,
Reformados e Idosos
do Concelho de Avis

S

abendo dos grandes constrangi
mentos financeiros que a Junta de
Freguesia atravessa, congratula
mo-nos com o apoio atribuído a esta
nossa Associação. Efetuamos, anual
mente, Passeios, Visitas, Lanches entre
outros, como por exemplo, jogos
Desportivos. A ótima relação entre estas
duas Instituições, ultrapassa as dificul
dades já apontadas, conseguindo assim,
proporcionar a todos nós um bem estar
generalizado.

ADR “Amigos do Atletismo” de
Avis é responsável pela modali ADERAVIS
dade de atletismo em Avis . A
urante os últimos cinco anos
Associação existe em Avis desde
foram inúmeras as vezes em
Novembro de 2011, tendo como respon
que o apoio da Junta de
sáveis José Luis Leão, Maria dos Anjos
Mota e Américo Quirino. Actualmente Freguesia de Avis foi determinante no

D

sucesso das acções levadas a cabo pela
ADERAVIS. Esses apoios, traduzidos na
forma de dinamização do Projecto
VAMOS À HORTA!, na disponibiliza
ção do Salão e outras instalações para a
realização das Jornadas TécnicasApícolas
Avis mellífera e até em subsídios mone
tários, representam um sólido comple
mento na realização dos projectos desta
associação. Em nome dos associados da
ADERAVIS, o nosso obrigado à
Freguesia de Avis!!!

Casa da Cultura de Avis

A

Casa de Cultura de Avis ao
longo da sua existência, pautada
por momentos de grande e inten
sa azáfama com outros menos resplande
centes, sempre pôde contar com o recon
hecimento do seu trabalho por parte do
Poder Local, consubstanciado em apoios,
financeiros ou outros. No caso da Junta
de Freguesia de Avis e nestes últimos
anos, cabe aqui sublinhar o apoio, num
período muito difícil para o nosso país, na
realização da nossa LAN@VIZ através
da cedência do seu salão e de acesso à
Internet.
No futuro, tal como até aqui, tudo fare
mos para continuar a merecer o seu
apoio, na convicção de que a Cultura
continuará a ser um investimento impre
scindível se quisermos um concelho
melhor!

Associação Humanitária de Apoio
aos Diabéticos do Concelho
de Avis

D

esde a sua constituição, que a
Associação Humanitária de
Apoio aos Diabéticos do
Concelho de Avis (AHADCA) tem con
tado com o apoio incondicional da Junta
de Freguesia de Avis. Este apoio tem sido
disponibilizado através de subsídios pon
tuais, através de empréstimo do Salão da
Junta de Freguesia para a realização das
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Assembleias-Gerais e eventos organiza
dos por esta Associação, através da con
cessão de algum material de escritório,
assim como colaboração na limpeza do
espaço físico da Sede.
Por tudo isto, a Direcção da AHADCA
quere aqui deixar público o seu agradeci
mento não só pelas ajudas concedidas
pela Junta de Freguesia de Avis, como
pela total disponibilidade da Srª
Presidente, Drª Anabela Pires, que sem
pre tem mostrado o maior interesse em
ajudar atempadamente a resolver os
problemas desta Associação, que não são
nada poucos. Só o facto de nos saber
ouvir é muito importante para a Direcção
de uma Associação que vive com
bastantes dificuldades económicas e que
luta diariamente pela sobrevivência desta
Associação que deverá continuar, uma
vez que o seu principal objectivo tem a
ver com o apoio na saúde da comunidade
onde está inserida.

Amigos do Concelho de Aviz Associação Cultural

O

desenvolvimento local não é
possível sem uma forte pre
sença da Cultura, sendo esta
tanto mais contributiva para o mesmo
quanto mais a comunidade nela se
envolver. Sendo o Poder Local (câmaras
municipais e juntas de freguesia) um
dos principais representantes institucio
nais das comunidades e ao mesmo
tempo um dos fundamentais promotores
do desenvolvimento local, a par das
associações de índole cultural, sendo
estas igualmente expressão viva e actu
ante da vontade das populações onde se
inserem, que com o seu trabalho concor
rem para aquele desiderato, no que à
Amigos do Concelho de Aviz –
Associação Cultural (ACA) diz respeito,
o trabalho concretizado ao longo dos
seus já 15 anos de existência, com espe
cial enfoque nos últimos 4, só foi pos
sível com a indispensável, quanto opor

tuna e pertinente, colaboração, ajuda e
reconhecimento da Junta de Freguesia
de Avis.
Graças a esta atitude e percepção da
Cultura por parte da Junta de Freguesia
de Avis, mesmo em períodos de escassez
de recursos financeiros, como o que
actualmente vivemos, a ACA sempre
contou com o seu apoio, sendo-lhe assim
possível concretizar, entre outras, iniciati
vas de enorme visibilidade e prestígio
para Avis, como o são os Jogos Florais de
Avis e os Escritos & Escritores.
A ACA esforçar-se-á por continuar a
merecer da parte da Junta de Freguesia de
Avis a confiança até agora demonstrada.

Sombra Partilhada
- Associação Juvenil

A

Sombra Partilhada – Associação
Juvenil é uma jovem associação
do concelho de Avis, tem sede
na Freguesia de Avis, foi constituída a 7
de Outubro de 2011, por 9 jovens do
concelho, actualmente conta com 25
associados, e tem como fim criar espaços
e desenvolver actividades de âmbito cul
tural, desportivo, recreativo e social para
os jovens da Freguesia de Avis e sempre
que possível para os jovens do Concelho
de Avis. Actualmente a sua actividade
está concentrada na Cultura, através do
seu grupo de teatro amador, Rasgo, com
várias actuações já realizadas no concel
ho, e nas questões em torno da Cidadania,
realizando sessões de divulgação sobre
Economia Social e Associativismo e
desenvolvendo um Programa de
Formação para dirigentes associativos
juvenis, sendo a única associação juvenil
do distrito Portalegre a desenvolver tal
actividade.
A relação da Freguesia de Avis com a
Sombra Partilhada – Associação Juvenil
é, desde o seu início, de grande apoio e
disponibilidade. Com a ausência de
recursos financeiros e físicos, que as
associações juvenis, e outras associa

ções, cada vez mais sofrem, a única
forma de concretizar os seus Planos de
Actividades e Objectivos é o trabalho
em cooperação e sinergia com as enti
dades e instituições da comunidade. Por
isso, a Sombra Partilhada – Associação
Juvenil, reconhece o bom trabalho que,
nesse sentido, é realizado pela Freguesia
de Avis, relembrando que o Programa
de Formação para dirgentes associativos
juvenis está a ser realizado na sala de
formação da Junta de Freguesia de Avis,
de forma gratuita, e que a primeira
actividade de maior dimensão, desta
associação, foi realizada no Salão da
Junta de Freguesia, igualmente de forma
gratuita. Assim resta-nos felicitar o
executivo pelo trabalho realizado e con
fessarmos o desejo de que o bom tra
balho continue.

Grupo Columbófilo de Avis

A

relação da Junta de Freguesia de
Avis com o Grupo Columbófilo
de Avis tem sido pautada pela
disponibilidade e apoio sempre que este
tem sido solicitado. Outra coisa não seria
de esperar de uma autarquia que sempre
tem estado sempre presente nas iniciati
vas que esta coletividade tem desen
volvido ao longo dos anos.

Rancho Folclórico de Avis

D

esde sempre que as relações
entre a JF de Avis e o Rancho
Folclórico de Avis são
excelentes. Para além de apoiar monetar
iamente a nossa associação, a JFA
disponibiliza-nos regularmente as suas
instalações para podermos desenvolver
cabalmente a nossa atividade. O Curso de
Bordados, a Feira de Bolos e Licores e o
Festival Internacional de Folclore são
exemplo disso, mas, esporadicamente,
também recorremos à junta para a real
ização de ensaios, reuniões, ou festas
convívio.
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Deliberações
Julho 2013
A Junta de Freguesia de Avis deliberou
atribuir um prémio no valor de 15,00
euros para ser entregue no convívio
piscatório organizado pela Sociedade
Recreativa Benavilense.
A pedido do Estabelecimento de
Ensino EB1/JI foi decidido adquirir o
material necessário para se proceder
às limpezas de final de ano letivo.

A pedido da Associação Desportiva e
Recreativa Amigos do Atletismo de
Avis, foi concedido um subsídio de
15,00 euros, para a aquisição de um
prémio a ser entregue na primeira
Milha Urbana Noturna de Avis.
A JF de Avis decidiu atribuir um subsídio de 75,00 euros ao Grupo
Columbófilo de Avis para apoiar a
realização do Leilão de PombosCorreio e convívio anual.

À semelhança dos anos anteriores a JF
de Avis decidiu adquirir 250 flores para
assinalar o Dia Internacional da
Mulher.
A JF de Avis decidiu atribuir um subsídio de 250,00 euros aos Bombeiros
Voluntários de Avis para fazer face a
despesas de limpeza, toalhas, cortinados e tapetes.
Fevereiro 2013

Junho 2013
Maio 2013
A Junta de Freguesia de Avis deliberou
atribuir um prémio no valor de 20,00
euros para ser entregue no convívio
piscatório organizado pela Associação
Humanitária de Apoio aos Diabéticos
do Concelho de Avis.
Foi decidido atribuir um subsídio no
valor de 50,00 euros à Associação de
Dadores Benévolos de Sangue de
Portalegre.
A pedido da Associação de Pais e
Encarregados de Educação das Escolas
do Concelho de Avis, foi decidido
atribuir um subsídio no montante de
75,00 euros para fazer face às despesas da viagem de finalistas 2013.
A Junta de Freguesia de Avis deliberou
atribuir um prémio no valor de 10,00
euros para ser entregue no convívio
piscatório organizado pelo Centro de
Comunitário de Stª Margarida, de
Aldeia Velha.
A JF de Avis decidiu dar provimento ao
pedido da escola EB1/JI para a aquisição
de tinteiros.
A JF de Avis, decidiu atribuir o subsídio
de 75,00 euros para a realização do
XVIII Piquenicão, realizado pelo MURPI.

A pedido do Rancho Folclórico de Avis
foi decidido atribuir um subsídio no
valor de 150,00 euros para fazer face
às despesas de organização do XXIX
Encontro Nacional de Folclore.
A Junta de Freguesia de Avis decidiu
apoiar a realização dos XI Jogos Florais
de Avis, com o montante de 500,00
euros. Foi ainda cedido o Salão da
Junta de Freguesia à Amigos do
Concelho de Aviz – Associação Cultural,
para o encerramento do evento.
A Junta de Freguesia de Avis decidiu, a
pedido da escola EB1/JI, apoiar os trabalhos de pintura e limpeza, quer com
a aquisição de material, quer com a
cedência de pessoal.
Março 2013
A JF de Avis deliberou por unanimidade aceder ao pedido da APEEECA,
no sentido de adquirir t-shirts para as
aulas e apresentações públicas do
grupo de dança desta associação.
A JF de Avis decidiu proceder à compra
de 50 caixas de ovos de chocolate para
as comemorações da Páscoa das crianças do pré-escolar e 1.º ciclo da EB1/JI.

Ordenação heráldica do brasão e bandeira
Publicada no Diário da República III Série de 04/06/2001

Armas - Escudo de ouro, duas águias abatidas de negro,
lampassadas, bicadas e armadas de vermelho, alinhadas em
faixa, a da dextra voltada, entre cruz da Ordem de Avis, em
chefe e uma campanha diminuta ondada de azul e prata de
três peças. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco,
com a legenda a negro: “ FREGUESIA DE AVIS “.

A JF de Avis decidiu apoiar a instalação
do projeto PEF do Agrupamento de
Escolas de Avis, com a entrega de
materiais diversos (equipamento de
casa de banho, rádio, plantas, etc…)
A JF de Avis decidiu apoiar a ação de
formação para dirigentes juvenis organizada pela Associação Sombra
Partilhada, com um subsídio de 100,00
euros e a cedência da sala de formação.
A JF de Avis decidiu atribuir uma taça
para ser entregue no 27.º corta-mato
de Figueira e Barros, organizado pelo
respetivo Centro Cultural .
A JF de Avis disponibilizou as suas
instalações à ADERAVIS para a realização das Jornadas Técnicas Apícolas de
Avis, e concedeu um subsídio de 100,00
euros para fazer face às despesas de
organização do evento.
Dezembro 2012
A JF de Avis decidiu conceder um subsídio no valor de 250,00 euros à
Associação Humanitária de Apoio aos
Diabéticos do Concelho de Avis, para
fazer face, segundo a sua direção, “às
graves dificuldades” porque estão a
passar.
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