Informação Trimestral do Presidente da Junta de Freguesia de acordo com
a alínea o) do número 1 do art.º 17 da Lei 169/99, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro
Informo a Assembleia de Freguesia das principais iniciativas que
caracterizaram a actividade da Junta de Freguesia no segundo trimestre do ano de
2008.

ASSOCIATIVISMO/CULTURA
● O Executivo da Junta de Freguesia esteve representado, a convite
das respectivas Instituições, nos eventos abaixo indicados:
- Esta Junta de Freguesia, esteve presente na 3ª Gala do Jornal Audiência
- Este Executivo esteve representado na estreia da nova peça de teatro do
Grupo Mérito Dramático Avintense, intitulada “ O Juiz das Borracheiras”.
- Este Executivo esteve presente na inauguração de um painel de Azulejos,
em homenagem a Adriano Correia de Oliveira, na entrada do Parque Biológico.
- Este Executivo esteve presente na cerimónia de inauguração da Avenida
Afonso Albuquerque, ligação da marginal entre a Afurada e o Cabedelo.
- Este Executivo participou na visita oficial à Feira Rural Portuguesa, no
Parque de Santa Maria Adelaide
- Este executivo esteve presente na Cerimónia de inauguração da nova
sede da Associação Oliveirense de Socorros Mútuos
- Este Executivo esteve presente na Festa Cultural, organizada pela
Câmara Municipal de Gaia.
- Na Inauguração da remodelação da Junta de Freguesia da Afurada.
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- Numa viagem de barco pelo Rio Douro, inserido no projecto “Cidades
Criativas” promovido pela Universidade de Aveiro e pela Associação
Portuguesa de Planeadores do Território.
- Na Cerimónia de Assinatura do protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Gaia e a Universidade do Porto, no âmbito do projecto
“Universidade Júnior 2008”
- Este Executivo participou no Forum da Segurança Rodoviária,
promovido pelo Governo Civil do Porto
- Na assinatura do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a
FEDAPAGAIA
- Na Cerimónia de lançamento da 1ª pedra da construção do “The
Yeatman Hotel & Spa”, com a presença do Senhor Ministro da Economia e
Enovação, Dr. Manuel Pinto.
- A convite do Clube Recreativo Avintense, este Executivo esteve
presente nas III Jornadas de História das Pequenas Pátrias – 118 anos de história
de um Clube de aldeia – Clube Recreativo Avintense, pelo Audientis
- Este Executivo esteve presente na Cerimónia de Inauguração da
Rotunda do Lago do Linho, seguindo-se a Apresentação do Refúgio Ornitológico
do Estuário do Douro e do Plano de Intervenção.
- Na Cerimónia pública de apresentação da AMIgaia Investors Club.
- Realizou-se no Salão Nobre da Junta de Freguesia a apresentação de
mais um livro, com o nome A Coroa de Goís, da nossa conterrânea e escritora
Ana Filomena Amaral.
- A Junta de Freguesia esteve representada no passeio ao longo das
margens do Rio Febros, organizada pela Ilha Mágica e Audientis.
- A Junta de Freguesia esteve presente no aniversário do Núcleo
Columbófilo Avintense.

Cascatas Sanjoaninas
- Vai realizar-se 19º concurso de Cascatas Sanjoaninas que nesta edição
terá 17 cascatas a concurso.
O Júri será presidido pelo pintor Taveira da Cruz
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Festa da Broa
- A Junta realizou a primeira reunião com as colectividades e Padarias
com vista à realização da 21ª Festa da Broa
Reunião com colectividades
- Este Executivo esteve reunido com a Associação de Socorros Mútuos “
A Restauradora” de Avintes, para tratar de diversos assuntos desta associação.
- A pedido da Associação Recreativa “ Os Plebeus Avintenses” , este
Executivo esteve reunido com a Direcção desta Associação, para tratar de
assuntos da mesma.
- A pedido do Clube de Atletismo de Avintes, este Executivo esteve
reunido com elementos da direcção deste Clube, para tratar de assuntos da
mesma.
OBRAS - LIMPEZA DE RUAS
Foram efectuadas diversas limpezas e manutenção de todos os espaços
ajardinados da Freguesia.
- Foram efectuadas as seguintes reparações:
- Pavimento na Rua Nova
- Pavimento na Rua Poeta Mesquita e Melo
- Pavimento no Cais do Esteiro
- Pavimento na Rua do Outeiro
- Pavimento na Rua de Santa Isabel
- Pavimento na Rua Nossa Senhora dos Prazeres
- Pavimento na Travessa das Costeiras
- Pavimento na Rua Souto Fiães
- Pavimento na Rua dos Fogueteiros
- Pavimento na Rua do Casal
- Pavimento na Rua Escola Central
- Passeio da Rua 5 de Outubro (Caixa Geral de Depósitos)
- Caixas de saneamento, na Rua dos Sapateiros.
- Caixas de saneamento, na Rua da Carreira Velha
- Caixas de saneamento, na Rua Central de Campos
- Caixas de saneamento, na Rua da Fraga
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- Procedeu-se às limpezas dos seguintes tanques públicos:
Tanque de Souto de Fiães
- Procedeu-se à limpeza das seguintes artérias:
- Viela Souto Fiães
- Travessa de Santa Isabel
- Rua Fonte da Cal
- Travessa 5 de Outubro
- Escadas Senhor do Padrão
- Rua da Fontiela
- Procedeu-se à limpeza de diversas caixas de águas pluviais
- Feitura de um muro, na Rua Azenhas de Campos
- Procedeu-se à limpeza dos espaços ajardinados na Escola do Magarão
- Procedeu-se à limpeza dos espaços ajardinados na Escola EB1 de Aldeia
Nova e Escola EB1 do Magarão.

AMBIENTE
- Esta Junta de Freguesia esteve presente, num colóquio de rega para
espaços verdes, organizado pela Hidrorega II, que se efectuou no Auditório do
Parque Biológico.
- Foi efectuada a limpeza ao Rio Febros, na zona da Ponte da Queimada
até aos moinhos do José da Lima.
- Este Executivo já deu inicio à limpeza da praia do Areinho, com a
limpeza do areal e o corte de toda a vegetação que ao longo de frente de praia
existia, de maneira a que as pessoas que nos visitam possam usufruir daquele
espaço balnear nas melhores condições.
- Esta Junta de Freguesia também e, como nos anos anteriores colocou
dois balneários para homens e mulheres ao longo da praia do Areinho, para que
as questões de salubridade também estejam protegidas.
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- Este Executivo teve uma reunião com o senhor Engº Ferreira, das
Empresa Municipal Águas de Gaia, para tratar do projecto que esta Junta de
Freguesia propôs para a recuperação dos moinhos do Rio Febros, desde os
moinhos do “Torrelho” até ao Parque Biológico, numa candidatura que já foi
apresentada ao QREN.

Juventude
2º Fórum Avintense JOVEM
Foi com participantes interessados que decorreu a primeira sessão do 2º
Fórum Avintense JOVEM, cujo tema principal era A LEITURA DE
LIVROS VERSUS A INTERNET e que contou com a presença das 3
jovens escritoras, Ana Marta Brito, Liliana Bastos e Joana Lopes e ainda
através de vídeo-conferência, desde a cidade de Tomar, do jovem escritor Joel
Anjos.
Estes quatro jovens escritores com idades entre os 11 e os 17 anos, durante
cerca de uma hora, tiveram oportunidade de apresentarem os seus livros,
falarem sobre o seu gosto pela leitura e escrita e ainda sobre a utilização
da Internet, quer para o estudo, quer para se divertirem e comunicarem com
os amigos.
Seguiu-se um debate, que foi vivo e interessante, destacando-se a jovem de
apenas 11 anos Ana Marta Brito, que entusiasmou todos os presentes com as
suas respostas.
Na sala estiveram ainda os responsáveis (que também são professores) da
editora ArtEscrita, editora que representa os 4 jovens e que felicitaram e
agradeceram à Junta de Freguesia de Avintes pela realização desta iniciativa.
Lamenta-se o alheamento desta iniciativa por parte dos professores do
Agrupamento de Escolas de Avintes, que apesar de terem sido todos
convidados nenhum compareceu.

ACÇÃO SOCIAL
- A convite da Assistência Social Adventista, este Executivo esteve
presente na Cerimónia de Assinatura do Acordo de parceria entre o Colégio
Adventista de Oliveira do Douro e o Lar Adventista para Pessoas Idosas, para a
criação de uma Academia Sénior em Avintes.
- Esta Junta de Freguesia esteve presente numa reunião da Comissão
alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
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- Este Executivo esteve representado numa Acção de Informação “Centros
Históricos e Acessibilidades” promovido pela Acção Social, da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia.
- A Autarquia vem desenvolvendo um trabalho de cooperação com
entidades de reconhecida relevância no âmbito da acção social como: CPCJ,
Segurança Social, Câmara Municipal, Centro de Saúde, GNR e Escolas.
Existe ainda o envolvimento da Junta de Freguesia o projecto de Rede Social da
Câmara Municipal.
- Está em prática o acompanhamento psico-social de agregados
beneficiários da medida de RSI assim como novos casos que recorrem ao
gabinete de Acção Social.

EMPREGO
- A Junta de Freguesia de Avintes mantém o atendimento a
desempregados subsidiados – apresentação quinzenal – prevista no Decreto-Lei
nº 200/2006 de 3 de Novembro –tendo por base um protocolo de colaboração
com o IEFP de Vila Nova de Gaia tendo neste trimestre efectuadas 2362
presenças.
- Regista-se um maior interesse e procura por parte dos inscritos em novas
oportunidades, como é o caso da formação profissional.
Matem-se a articulação deste serviço com entidades como: Agrupamento de
Escolas, CPCJ, RSI e Empresas de Trabalho Temporário.
-Existem mensalmente sessões colectivas de informação à população
acerca das oportunidades existentes para aumento de escolaridade e frequência
de formação profissional que vise a reinserção no Mercado de Trabalho.
A UNIVA recepciona e encaminha inscrições para formação profissional de
instituições parceiras ao IEFP.
TERCEIRA IDADE
- No último trimestre o SAD da Junta de Freguesia de Avintes apoiou em
média 29 utentes mensalmente, distribuídos pelas 4 valências de apoio,
designadamente alimentação, higiene, lavandaria e arrumo do espaço onde o
doente se encontra.
- Foi apresentado ao núcleo de respostas sociais do Centro regional de
Segurança Social o projecto do Centro de Dia do Magarão para que, com a maior
brevidade possível, o equipamento que funciona apenas como Centro de
Convívio se possa converter em Centro de Dia, alargando o apoio dado à
população dependente e idosa.
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- A Técnica da Junta de Freguesia tem vindo a apoiar a população no
preenchimento dos formulários para o requerimento do Apoio Solidário de
Idosos.

GAIA SOCIAL
- A autarquia continua a ser posto de recepção de documentos e
elaboração de relatórios para pedidos de habitação social, efectuando
pontualmente visitas domiciliárias no sentido de com maior precisão descrever as
situações/realidade habitacionais.

CENTRO DE DIA, DR. ADELINO GOMES

- Este Executivo esteve reunido com a senhora Drª Delfina Ribeiro, da

Segurança Social para tratar de assunto relacionado com a legalização do Centro
de Dia, Dr. Adelino Gomes.
- O Executivo esteve numa reunião com o Senhor Director da Segurança
Social para tratar do Protocolo da Criação do Centro de Dia, Dr. Adelino Gomes,
em colaboração com a Fundação Joaquim Oliveira Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA
O Senhor Presidente da Junta, esteve reunido com:
- O Senhor Dr. Marco António Costa, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Gaia, para tratar da renegociação dos Protocolos, entre esta Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no valor de 108.000,00 €.
- Reunião com a Senhora Engª Dora Maia, para tratar da ligação à rede
pública de quatro postes de iluminação eléctrica, em frente ao edificio da Caixa
Geral de Depósitos.
- Reunião com o Senhor Engº Jorge Conde, para da reparação do
pavimento da Travessa da Velhas e do Painel ao Adriano Correia de Oliveira.
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- Reunião com a equipa que está a tratar da 1ª Revisão do Plano Director
Municipal, sobre as alterações que este Executivo propôs para Avintes
- Reunião com a Senhora Engª Isabel e Engº Claro Costa, sobre o
andamento das obras na Rua 5 de Outubro, no troço compreendido entre o
cruzeiro do Alferes e a sede da Associação Recreativa “Os Plebeus Avintenses”

- Reunião com o senhor Vereador, Dr. Guilherme Aguiar e o senhor
Arqtº António Martins, para tomar conhecimento do Projecto para a
frente de Rio
- Reunião com o senhor Dr. Telmo Moreira, Comandante da Policia
Municipal, para tratar de assuntos relacionados com o Policiamento Municipal
para as festividades a realizar-se nesta Vila

GAIURB
- Esta Junta de Freguesia, esteve presente na reunião ordinária do
Conselho Geral desta Empresa Municipal, onde foi apresentada o seu Relatório e
Contas relativo ao ano de 2007.

GAIANIMA
Esta Junta de Freguesia, esteve presente na reunião ordinária do Conselho
Geral desta Empresa Municipal, onde foi apresentada o seu Relatório e Contas
relativo ao ano de 2007.

PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA
- Esta Junta de Freguesia, esteve presente na reunião ordinária do

Conselho Geral desta Empresa Municipal, onde foi apresentada o seu Relatório e
Contas relativo ao ano de 2007.

EDP
- Foram colocados novas iluminarias na Rua 5 de Outubro, junto à Caixa
Geral de Depósitos
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ÁGUAS DE GAIA, E.M.
- Este Executivo esteve reunido com o senhor Administrador da Empresa
Águas de Gaia, E.M. para tratar do loteamento que está a desenvolver-se na Rua
dos Metalúrgicos e Rua do Padrão Vermelho, sobre os colectores de águas
pluviais e residuais.
- Esta Junta de Freguesia, esteve presente na reunião ordinária do
Conselho Geral desta Empresa Municipal, onde foi apresentada o seu Relatório e
Contas relativo ao ano de 2007.

DESPORTO
- O Executivo esteve presente na apresentação pública do projecto da

Piscina de Pedroso.
- A convite da Escola Secundária de Oliveira do Douro, este Executivo
esteve representado no I Convívio dos Jogos Tradicionais
Jogos Juvenis de Gaia
Realizaram-se em Maio e Junho mais uma edição, a XXVII dos Jogos dos Jogos
Juvenis de Gaia, cuja jornada de abertura se realizou mais uma vez em Avintes e
que contou com a presença de uma representação da Junta de Freguesia de
Avintes com cerca de 50 Jovens, que participaram nas modalidades de Andebol
feminino e masculino e futebol masculino.
Embora a classificação não seja o principal objectivo, temos a registar dois
primeiros lugares na modalidade de Andebol e o 7º lugar na modalidade de
futebol.
Aproveitamos ainda para agradecer a participação de todos os jovens e
principalmente a colaboração dada por todos os técnicos e principalmente pelos
dinamizadores Ana Dias e Isabelino Trigo.
Lamentamos o cada vez menor interesse demonstrado pela Gaianima na
organização dos Jogos Juvenis, que apenas Abril de 2008 realizou a primeira
reunião com as Juntas de Freguesia, originando por isso que nem todas as Juntas
participassem e cada vez seja menor número de jovens envolvidos a nível
concelhio.
Urge que a Gaianima defina o que quer realmente fazer com os Jogos Juvenis de
Gaia.
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Geminações
Intercâmbio com Castanheira do Ribatejo
Foi com grande alegria e satisfação que os jovens das "Escolas" do FC de
Avintes participaram em Castanheira do Ribatejo, no âmbito da
geminação entre as duas localidades, no Torneio de Futebol Padre
António Bianchi.
Este torneio foi organizado pelo clube local a Juventude da Castanheira e
contou com a colaboração da Junta de Freguesia de Castanheira do
Ribatejo.
Foi grande o convívio entre os jovens das duas localidades, mas também
ao nível dos autarcas, dirigentes dos clubes e pais, que em grande número
acompanharam os jovens, até Castanheira do Ribatejo
Este torneio contou com a presença 12 equipas, entre elas o Sporting, o
Benfica e o Belenenses, tendo os jovens de Avintes obtido o 6º lugar, após
derrota por grandes penalidades, frente ao jovens do Estoril.
No fim-de-semana seguinte foi em Avintes o convívio entre Avintenses e
Castanheirenses.
A comitiva de Castanheira do Ribatejo, presidida pelo Presidente de Junta,
Sr. Ventura Reis e do Tesoureiro Sr. Félix, deslocou-se até Avintes e foi
recebida na Junta de Freguesia, tendo havido troca de lembranças,
seguindo-se depois um almoço em que também participaram dirigentes do
FC Avintes.
A comitiva de Castanheira ficou alojada na Hospedaria do Parque
Biológico, o qual visitaram na manhã de domingo.
Este torneio que vai na 5º edição é apoiado desde o primeiro ano pela J
unta de Freguesia de Avintes, tendo sempre contado com a presença dos
jovens de Castanheira do Ribatejo.
Este ano participaram 8 equipas e o vencedor do torneio foi o Varzim SC
que bateu na final os jovens do Avintes por 1 - 0.

Intercâmbio com Ponteceso
Realizou-se uma reunião entre a Junta de Freguesia e uma delegação do
Concello de Ponteceso presidida pelo seu Vice Alcalde José Manuel Nuñel
Costa.
Trataram-se vários assuntos com vista a futuras iniciativas a levar a efeito,
no âmbito da geminação entre as duas localidades, ficando acordado já uma
visita de jovens espanhóis, acompanhada dos seus monitores e do vice-alcalde a
Avintes, no mês de Agosto.
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BIBLIOTECA e Posto Público da Internet
A Junta de Freguesia recebeu uma oferta de aproximadamente 600 livros
que pertenciam à biblioteca particular da D. Isabel Parente.
Esta senhora que vive actualmente em Mafamude foi casada
anteriormente com um Avintense já falecido, Edmundo Monteiro da Fonseca e
decidiu oferecer todo o seu acervo bibliográfico à Junta de Freguesia.
Estatística da utilização da Biblioteca de Janeiro a Maio de 2008:
Utilização dos computadores: 1118 utilizadores
Requisição de Livros: 148 livros
Posto Público da Internet: 111 utilizadores
Nestes 4 computadores que permitem o acesso à Internet a qualquer
cidadão, estão a decorrer cursos de introdução à informática.
Visitas à biblioteca de alunos das Escolas de Avintes:
No mês de Maio e Junho, durante várias manhãs recebemos a visita dos
alunos dos vários anos da Escola EB1 e Jardim de Infância da Fontiela,
acompanhados das respectivas professoras e educadoras.
EDUCAÇÃO
- Esta Junta de Freguesia, esteve presente na cerimónia de entrega de
certificados de habilitações do 9º ano, processo de RVCC, promovido pela
UNIVA da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho.
- A Junta decidiu atribuir mais uma vez o Prémio de Mérito Escolar aos
3 melhores alunos de cada um dos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Escola EB 2.3 de Avintes.
Aguarda-se agora o envio das classificações pela escola.
A Junta participou na reunião da Assembleia do Agrupamento de Escolas.
A Junta esteve presente no debate sobre Violência, organizado pela
Escola EB1 e Associação de Pais de Aldeia Nova que se realizou na escola EB
2.3 de Avintes.
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DIVERSOS
- O Executivo da Junta de Freguesia, teve uma reunião com o Presidente
da Direcção do Instituto de Estradas de Portugal, para tratar do assunto
relacionado com a rotunda a ser criada na EN 222 ( Pinhais Vastos).
- Esta Junta de Freguesia cedeu as suas instalações para um rastreio
auditivo gratuito, inserido no Programa Nacional de Saúde Auditiva/2008
- O Executivo esteve presente na homenagem pública ao senhor Engº
Mário Fernandes, ex-Director do Instituto de Navegabilidade do Douro.
- Este Executivo esteve presente na apresentação do Dispositivo
Operacional de Combate aos Incêndios Florestais do Distrito do Porto
- Este Executivo esteve presente na inauguração das novas instalações da
Vital Aire, nesta Freguesia.
- Este Executivo esteve reunido com a Padaria Pastelaria Padeira de
Avintes, para tratar de um pedido formulado, a pedido da mesma, para a criação
de uma esplanada no Largo Escultor Henrique Moreira.
- Na Sessão Solene de encerramento da 16ª Semana da Liga dos Amigos
do Centro Hospitalar de Gaia, com a participação do Exº Sr. Secretário de Estado
da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, no salão nobre do Hospital Eduardo Santos Silva.
- Esta Junta de Freguesia esteve reunido no I.P.T.M. na Régua com os
senhores Engº Coutinho e Engº Luis Massa, para tratar da legalização do Bar de
Apoio à praia, bem como o acabamento das referidas obras, nomeadamente a
parte eléctrica e o acabamento do muro de suporte de terras.
- Este Executivo esteve reunido com senhor Engº Mota e Silva da GaiurbE.M, senhor Vereador Guilherme Aguiar da Gaianima, E.M., Direcção da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes e demais
técnicos para ajudar no problema da ampliação do seu quartel-sede, a ser
inserido no QREN (Quadro de Referência Estratégica Nacional).
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OUTRAS INFORMAÇÕES

Junto remeto mapa da situação financeira da Junta de Freguesia de
Avintes.
Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Junta,

(Mário Fernandes Gomes)
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