10ª INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
(15/12/2015 a 18-04-2016)
De acordo com a alínea v), do nº 1, do artº 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, envio ao digníssimo
Presidente da Assembleia de Freguesia de Avintes, para conforme a alínea e), do nº 2, do artº 9º da mesma
Lei, “Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de
freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira”.


ANO 2015 (últimos dias do ano)



FESTAS DE NATAL NAS ESCOLAS BÁSICAS DE AVINTES
A Junta de Freguesia de Avintes ofereceu a todas as crianças das escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância de
Avintes uma Festa de Natal.
Estas festas realizaram-se em cada uma das escolas, nos últimos dias de aulas do 1º período, tendo sido
entregue a produção dos espetáculos à Ilha Mágica, que para o efeito recebeu um apoio da Junta de
Freguesia.
Com esta iniciativa a Junta de Freguesia ofereceu uma festa de Natal às crianças das escolas de Avintes e
simultaneamente apoiou uma coletividade da nossa terra.
PASSEIO DE NATAL, FEIRA DE NATAL E O PAI NATAL NO LARGO DO PALEIRINHO
Nos dias 19 e 20 de Dezembro, no largo do Palheirinho realizou-se um fim de semana dedicado ao Natal.
No sábado há noite realizou-se um Passeio de Natal de bicicleta, numa organização da ACMA/BTT com o
apoio da Junta de Freguesia.
No domingo promovida pela Junta de Freguesia decorreu durante todo dia uma Feira de Natal no Largo do
Palheirinho com artesanato, presépio ao vivo e presença do Pai Natal.



Gai@prende +
No âmbito do projeto Gai@prende +, da responsabilidade da Câmara de Gaia decorreram nas Férias de Natal
as Atividades da CAF na Escola Básica Fernando Guedes, programa coordenado em Avintes pela Abrigo
Seguro.



Atividades do Presidente da Junta e membros do Executivo (resumo):
O Presidente da Junta esteve presente no jantar da Associação de Socorros Mútuos Restauradora de Avintes
que ocorreu no dia 17/12.
O vogal Daniel Castro esteve presente na reunião de balanço dos Jogos Juvenis 2015 e preparação dos jogos
de 2016 no dia 16/12.
O Presidente da Junta participou no lanche convívio organizado no Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes
que ocorreu no dia 18/12.
O Tesoureiro esteve presente no jantar convívio de Natal da Fundação Joaquim Oliveira Lopes que ocorreu
no dia 18/12.
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O Presidente esteve no dia 19/ 12 presente no jantar Solidário de Natal para as pessoas mais carenciadas ou
a viverem sozinhos, jantar que contou com o apoio da Junta de Freguesia e que como é habitual tem como
primeiro impulsionador o cidadão Paulo Ramalho.
Esteve igualmente no Jantar da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes.
Participou no encerramento do 35º Encontro de Teatro dos Plebeus.



ANO 2016
Obras e pavimentação de ruas (por administração direta da Junta de Freguesia) ~
RUA DO CASAL
Após um acordo entre o proprietário do terreno e a Junta de Freguesia de Avintes foram executadas pela
Câmara Municipal de Gaia as obras de alargamento da Rua do Casal tendo em vista a melhoria das condições
de circulação naquele arruamento. Para breve serão realizadas as obras de pavimentação.
RUA 5 DE OUTUBRO
Por administração direta da Junta de Freguesia de Avintes e com o apoio de material da Câmara Municipal de
Gaia estão a decorrer obras de construção e arranjo dos passeios na rua 5 de Outubro, entre o Largo do
Palheirinho e o Café Broinha de Mel.
RUA DO PADRÃO VERMELHO
Após a conclusão das obras de construção dos passeios e ajardinamento do espaço irá realizar-se por
adjudicação direta a pavimentação da rua do Padrão Vermelho e travessa dos Metalúrgicos.
RUA DAS AGRAS
A rua das Agras está a ser alargada numa extensão de mais de 100 metros, devido à cedência de terreno por
parte do proprietário.
RUA RIO DE AZENHAS
Por administração direta da Junta de Freguesia estão a realizar-se obras de recuperação dos muros de
suporte e arranjo do pavimento.
Arranjo das tampas de saneamento na rua 5 de Outubro
A pedido da Junta de Freguesia, a empresa Águas de Gaia procedeu ao arranjo de algumas tampas do
saneamento, na Rua 5 de Outubro, entre o Largo do Palheirinho e o cruzamento da Rua das Agras.
RUA DO FONTANÁRIO
Por administração direta da Junta de Freguesia foram realizadas obras de consolidação de muro de suporte e
arranjo do pavimento a cubos na rua do Fontanário.
Corrimão na Rampa da Rua Nova
Foi colocado um corrimão pela Junta de Freguesia de Avintes, tendo em vista a beneficiação dos utilizadores
destas escadas localizadas entre a Rua Nova e a Rua 5 de Outubro.
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E ainda arranjo do pavimento nas seguintes ruas;
Por administração direta da Junta de Freguesia foram realizados trabalhos na Travessa D. Maria da Piedade,
Rua da Balsa, Rua da Agraceira, Rua do Outão, Travessa do Passal, Rua Valeiras de Cima, Rua António Pinto
Serra, Caminho de Avintes e Rua 5 de Outubro (traseiras café Charquinho).
Pelo Serviço SOS VIAS da Câmara de Gaia foram realizados trabalhos na Rua do Esteiro, Rua Escultor
Fernandes de Sá, Rua de Soutulho e Rua das Presas.


Jardins e Ambiente
Por administração direta da Junta de Freguesia e com a colaboração do Parque Biológico precedeu-se a
melhoramentos nos canteiros da rua 5 de Outubro.
Continuamos a manutenção dos espaços ajardinados na Urbanização dos Pinhais Bastos, Urbanização da
Mesquita e Largo da Gândara.
Requalificação do novo espaço ajardinado no cruzamento da Rua 5 de Outubro com a Rua do Padrão
Vermelho
Neste espaço foram colocados 2 marcos que anteriormente delimitavam Avintes de Pedroso, o Marco do
"Outeiro do Olho Marinho" e o Marco de "Jarmonde" ou "Cardal".
Colocou-se igualmente um placa a explicar o significado e localização original dos marcos, com informação
fornecida pelo historiador Avintense Paulo Costa.
É uma forma de dignificar esta entrada na nossa freguesia e simultaneamente preservarmos a nossa História.
Requalificação do tanque na rua Souto Fiães
Por administração direta da Junta de Freguesia e com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, foi levada a cabo
a requalificação do espaço envolvente ao tanque na rua Souto Fiães.
Hortas Urbanas em Avintes (1 foto)
Iniciaram-se os trabalhos para a instalação de Hortas Urbanas na nossa freguesia. O trabalho é realizado por
pessoal da Junta de Freguesia com o fornecimento dos materiais por parte da Câmara de Gaia.



Cemitério
QUIOSQUE VENDA DE CERA E FLORES
A Junta de Freguesia elaborou no início do ano novo concurso público para a adjudicação do lado A do
Quiosque do cemitério, que tinha ficado livre aquando do primeiro concurso.
Novamente não apareceu nenhum candidato dentro do prazo.
Face à situação a Junta de Freguesia passou à fase de negociação direta com eventuais interessados tendo
aparecido interesse dois candidatos. Dado que o valor proposto era o mesmo a Junta de Freguesia deu
preferência ao candidato que já ocupava o lado B.
Assim desde este mês de Abril o quiosque rende 550 €uros mensais, num contrato que vigorará até 31 de
Dezembro de 2017.
Foi construída uma cobertura para guardar e proteger a máquina que faz serviço no cemitério.



Câmara Municipal de Gaia
3

Visita de Trabalho Vice-Presidente da Câmara
O Vice-Presidente da Câmara, Engº. Patrocínio Azevedo esteve em Avintes em Janeiro tendo visitado
algumas obras que estão a decorrer nomeadamente na Rua do Casal, passeios na Rua 5 de Outubro, Rua do
Padrão Vermelho e ainda reuniu com a ASMRA, FJOL e ACMA.
Requalificação da Frente de Rio
Realizou-se no dia 27/2 a apresentação pública dos projetos de Valorização da Frente Fluvial do Rio Douro,
com a presença do Sr. Ministro do Ambiente, Eng. Matos Fernandes e o Sr. Presidente da Câmara de Gaia,
onde foi destacada a importância do cais do Esteiro e do Areinho de Avintes.
No Areinho de Avintes prevê-se que as obras arranquem ainda este ano.
CANAL DE TV na Internet: +GAIA TV
A Câmara Municipal criou o canal de televisão municipal +GAIA TV, que é um canal de televisão web que
pretende ser uma janela de Vila Nova de Gaia para o mundo.
PATA – Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal
A Câmara de Gaia apresentou no Parque Biológico o projeto de construção da PATA – Plataforma de
Acolhimento e Tratamento Animal, uma estrutura que vai acolher até 150 cães e gatos que sejam
abandonados e que será construída em Avintes, em terrenos adjacentes ao Parque Biológico
Visita de Trabalho do Presidente e Vice-Presidente da Câmara
Na manhã dia 15/4 decorreu uma visita a Avintes dos Srs. Presidente e Vice-Presidente da Câmara, que
estiveram reunidos num encontro de trabalho com o Presidente da Junta e restante executivo. Foram
analisados e debatidos os futuros investimentos a ocorrer em Avintes, nomeadamente o Pavilhão, Frente de
Rio, pavimentação de ruas e ainda a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ao edifício da Junta.
Após a reunião foram visitadas as obras que estão a decorrer no Centro Paroquial.


Ação Social e Saúde
Visita de duas Secretárias de Estado a Avintes
No âmbito de uma visita ao nosso Concelho esteve em Avintes no final do mês de Janeiro a Secretária de
Estado para a Inclusão Social, Ana Sofia Antunes, que visitou o Parque Biológico de Gaia e a sua Unidade de
Integração Profissional de Jovens Deficientes Mentais e ainda a Escola Fernando Guedes onde realizou uma
reunião com pais de crianças com deficiência.
A visita esteve inserida na iniciativa "Percursos para a Inclusão", promovida pela Secretaria de Estado.
Igualmente a Srª. Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, visitou este mês de
Abril o Posto da GNR de Avintes, acompanhada pelo Sr. Vereador da Câmara, Guilherme Aguiar.
Em ambas as ocasiões o Sr. Presidente da Junta foi convidado a estar presente.
Comissão Social de Freguesia
Decorreu em Janeiro a primeira reunião de 2016 da Comissão Social de Freguesia de Avintes.
Nesta reunião para além da habitual partilha de informações entre as entidades presentes, foram abordados
os resultados do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) do Concelho apresentados pelo Município em sede
de Comissão Local de Ação Social, os contributos de Avintes para o novo PDS a elaborar (já foi realizado um
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documento com o Diagnóstico Social da Freguesia nas áreas da infância e juventude, desemprego e idosos),
foi ainda analisada a proposta do Centro Social Mário Mendes da Costa para a criação de ”gabinete de
atendimento e apoio técnico à população”, e uma análise aos itens que a Junta de Freguesia de Avintes
inscreveu no Plano de Atividades - Ação Social e Saúde para 2016.
Em Março realizou-se nova reunião da Comissão Social de Freguesia, na qual foram tratados vários assuntos,
de entre os quais:
- Apresentação pela Unidade de Saúde Pública do ACES Gaia da “operacionalização da vacinação excecional
de grupos de risco para a tuberculose”;
-Apresentação do serviço de apoio da valência CAFAP “Mundo Maior” (Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental) da Cooperativa Sol Maior;
- Apresentação da Fundação Dr. Luís de Araújo e da sua colaboração com a Junta de Freguesia de Avintes;
- Apresentação da ADRA Avintes (Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência) e
do protocolo a realizar com a Junta de Freguesia de Avintes;
- Breve análise do Programa Municipal de Ação Social - Gaia + inclusiva.
Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes
Continuaram este ano as atividades no centro de convívio Dr. Adelino Gomes no Magarão, com a presença
regular de cerca de 20 utentes, maioritariamente do sexo feminino.
Entre as atividades realizadas destacamos a ginástica, os trabalhos manuais, os jogos de estimulação
cognitiva, aulas de informática, visitas externas a diversos locais e muitas outras atividades.
Alguns dos trabalhos manuais realizados são definidos em articulação com a Junta de Freguesia sendo
utilizados em iniciativas, como vai acontecer no espetáculo do 25 de Abril, onde as pombas que enfeitam o
palco foram elaboradas pelas utentes do centro.
No âmbito das visitas externas destacamos as visitas à escola EB1 do Magarão, à Biblioteca da Junta e ao
Parque Biológico.


Proteção Civil

Cheias no Rio Douro e Febros
O Ano Novo começou com Cheias no Rio Douro e Febros, tendo afetado as zonas ribeirinhas de Avintes,
Esteiro, Areinho e Azenhas de Campos, no rio Douro e Queimada no Rio Febros.
O Presidente da Câmara de Gaia, na companhia do Presidente da Junta de Freguesia visitaram as zonas
afetadas, inteirando-se da situação.
Pessoal e meios da Junta de Freguesia estiveram a colaborar na retirada dos equipamentos e mobiliário do
Restaurante na Zona do Esteiro, que ficou inundado.
Depois das inundações foi necessário realizar trabalhos de limpeza das zonas inundadas, tendo novamente
havido intervenção com meios humanos e equipamento da parte da Junta de Freguesia e também dos
Bombeiros Voluntários de Avintes.
Praga de Javalis em Avintes
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A partir da denúncia que alguns cidadãos fizeram à Junta de Freguesia queixando-se da destruição de
culturas por parte de um grupo de javalis, o Executivo contactou a GNR e o Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) para que fosse possível realizar uma caçada em Avintes.
Nesse sentido a GNR e ICNF estiveram na Freguesia para se inteirarem dos locais por onde os javalis têm
passado de forma a emitirem um parecer, enviado posteriormente e que não foi favorável à realização da
caçada.
Igualmente contactou-se o Parque Biológico na pessoa do Dr. Nuno Oliveira para ver que alternativas podem
ser realizadas para evitar os prejuízos, mas também nada foi possível fazer para já.
Lamentavelmente as queixas continuam e nada tem sido feito pelas entidades competentes, e a Junta nada
mais pode fazer do que não seja continuar a pedir uma intervenção das entidades competentes.



Educação e Formação
Reunião com Associação de Pais
Realizou-se em Março mais numa reunião promovida pela Junta de Freguesia em que participam
representantes das Associações de Pais das Escolas de Avintes, do Agrupamento Gaia Nascente, da Abrigo
Seguro e da Fundação Joaquim Oliveira Lopes, na qual foram abordados assuntos relacionados com a
educação e as escolas na nossa freguesia e concelho.
Foi aprovado pelo Executivo um acordo de execução com a ACMA para apoio na deslocação da Universidade
Sénior à piscina no montante de 360,00€.



Juventude e Desporto
JOGOS JUVENIS 2016
Iniciamos a fase de Freguesia, tendo realizado uma reunião com pais e encarregados de educação dos atletas
inscritos pela nossa freguesia nos Jogos Juvenis de Gaia 2016, no dia 17/03. Tivemos mais de 100 jovens préinscritos em todas as modalidades.
Os treinos começaram igualmente no final de Março no pavilhão e espaço exterior desportivo da escola
Adriano Correia de Oliveira, cedidos gratuitamente pelo Agrupamento de Escolas.
Conselho Consultivo da Juventude
No dia 19/2 realizou-se uma reunião do Conselho Consultivo da Juventude. Foram tratados vários assuntos,
dos quais se destacam os seguintes:
- Balanço do “Mês da Juventude”;
- Jogos Juvenis de Gaia: resultados finais;
- Orçamento Participativo Jovem: resultados e ponto de situação;
-Formulação de propostas e orientações no quadro da elaboração do Plano de Atividades e Orçamento
Anual da Freguesia, no que respeita à política de juventude.
Plano Municipal da Juventude de Gaia
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Em 11/02 realizou-se na Junta de Freguesia uma reunião com a presença do Vogal Daniel Castro e um técnico
da Câmara de Gaia, com vista à preparação do Plano Municipal da Juventude de Vila Nova de Gaia. Nesta
reunião pretendeu-se conhecer os projetos, necessidades, expetativas e serviços destinados a jovens e
profissionais da juventude.
Visita de Jovens de Avintes à Assembleia da República
Realizou-se no dia 24/3 uma viagem a Lisboa para visitar a Assembleia da República.
Esta viagem foi o prémio aos jovens que participaram no Fórum Avintense Jovem de 2015.
Os jovens foram acompanhados nesta visita pelo Presidente da Junta, pelo Secretário e vogal Manuela Lopes,
representantes de todos os partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia, pelo dinamizador dos
Jogos Juvenis e por dois monitores da Abrigo Seguro.
A deslocação foi feita no autocarro disponibilizado gratuitamente pelo nosso Município, tendo a visita sido
agendada pelo Sr. Deputado do PS João Paulo Correia.

Pavilhão Municipal de Avintes
Foram dados mais dois significativos passos para a concretização do pavilhão em Avintes.
Na Assembleia Municipal foi aprovada a proposta da Câmara Municipal de abertura do procedimento por
concurso público para a “Construção do Pavilhão Municipal de Avintes”, estando neste momento já em fase
de aceitação destas propostas.
Está pois muito próximo o início das obras do nosso pavilhão, uma ambição e uma necessidade com mais de
20 anos.
Foi aprovado um acordo de execução no montante de 250,00€ com a União Académica de Avintes, para
apoiar a realização do Festival de Tunas.
Foi aprovado um acordo de execução com o FC Avintes para apoio aos encargos de funcionamento do campo
de jogos das camadas jovens no montante anual de 3.000€ a pagar trimestralmente.
Foi aprovado um acordo de execução com o Clube de Atletismo de Avintes para apoio na organização dos
“10 km de Avintes” no montante de 1.000,00€.
Foi aprovado um acordo de execução com a ACMA/BTT para apoio na organização da prova BTT Broa de
Avintes no montante de 600,00€.


Cultura e outros eventos
DIA DE AVINTES
Como já é habitual nos últimos anos realizou-se durante todo o mês de Fevereiro as comemorações do Dia
de Avintes. Foi um mês de diversificadas atividades culturais, recreativa e desportivas, que contaram com um
grande envolvimento de uma grande parte das coletividades de Avintes.
As comemorações começaram logo no início do mês com uma exposição de fotografias das principais obras
na cidade do Porto do Arq. Avintense Manuel Marques que esteve patente ao público durante todo o mês,
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seguindo-se de uma sessão de poesia e música no dia 6 na nossa Biblioteca e o desfile de Carnaval no
domingo dia 7 e Carnaval noturno no dia 8.
No dia 12 realizou-se uma tertúlia “Avintes no reinado de D. Diniz” com os historiadores Paulo Costa e
Sottomayor Pizarro e no dia 14 o espetáculo Carrapatada no auditório do Plebeus.
No fim de semana seguinte realizaram-se mais 3 iniciativas:
Apresentação do livro “A Bíblia em Português” do Avintense Joaquim Dias Grilo no Salão Nobre da Junta, um
momento musical com Raquel Boaventura no Auditório dos Plebeus Avintenses, e no domingo dia 21 a
Sessão Solene comemorativa do Dia de Avintes.
Esta decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia e que contou com a presença do Sr. Presidente da
Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.
Estiveram também presentes o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, o Vereador
Delfim de Sousa, o Presidente da Associação das Coletividades de Gaia, César Oliveira, os eleitos à
Assembleia de Freguesia e representantes das diversas Associações.
Nesta Sessão Solene foram entregues diplomas de "Artesão de Mérito" a dez marmoristas de Avintes, cujo
elogio da profissão foi feito pelo historiador José Vaz.
Foram ainda entregues às Associações que participaram com carros alegóricos no desfile de Carnaval,
organizado pelo Grupo de Mérito, os contratos de execução atribuídos pela sua participação.
A ACMA abrilhantou esta cerimónia com um momento musical protagonizado pelo André Gonçalves e pelo
Cliff Pereira.
Na tarde dia 21 foi a vez dos Pedra d’Audiência apresentarem o seu novo reportório, composto pelo
cancioneiro do extinto Rancho das Padeiras, no auditório do Grupo de Mérito.
No fim de semana seguinte realizou-se o 26º Fórum Avintense tenho este ano sido apresentadas 18
comunicações. O tema escolhido para o Fórum foi "Avintes e o Associativismo: passado, presente e futuro".
O Fórum cumpriu mais uma vez o seu objetivo de "dar a conhecer o passado, debater o presente e
apresentar ideias para o futuro de Avintes". O nosso agradecimento a todos os participantes.
Já no primeiro fim de semana de março, mas ainda incluídas na programação das comemorações do Dia de
Avintes realizou-se a prova de atletismo “10KM de Avintes” que contou com a participação de mais de 500
atletas e onde esteve presente o Vice-Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal, para
além dos autarcas da freguesia.
As comemorações do Dia de Avintes terminaram com uma mostra de Artes e Ofícios de artesãos Avintenses
que decorreu na escola Fernando Guedes.

FESTA DA BROA 2016
Foi constituída uma comissão de apoio à Festa da Broa formada pelos membros do executivo, pelo
Presidente da Assembleia de Freguesia e pelos cidadãos Teresa Ferreira, José Maia, Bruno Lopes, Franklin
Cardoso, Manuel Brandão e Manuel Santos.
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Realizou-se uma primeira reunião com as coletividades de Avintes interessadas em participar na 29ª edição
da Festa da Broa.
Comemorações do 25 de Abril em Avintes
Numa decisão conjunta do Executivo e da Mesa da Assembleia de Freguesia este ano, no aniversário do 25
de Abril, não se realizará a Sessão Solene no Salão Nobre da Junta, sendo em alternativa realizado um
espetáculo musical e de poesia, com cantores e declamadores de Avintes e convidados.
Será uma iniciativa popular a aberta à participação de todos, pretendendo-se desta forma que possa haver
uma maior participação de Avintenses.
O espetáculo será realizado no auditório dos Plebeus Avintenses, na noite do dia 23 de Abril.

Foi aprovado um acordo de execução no montante de 600,00€ com o Grupo Mérito Dramático Avintense,
para apoiar o Encontro de Teatro 2016, e ainda a nova Peça “A Turista” e uma nova a peça infantil.


Outras Atividades
Apoio as atividades económicas locais
Realizou-se no Salão da Junta de Freguesia de Avintes uma sessão de esclarecimento sobre candidaturas a
projetos de Formação/Ação organizada pela InovaGaia, com a colaboração das Juntas de Freguesia de
Avintes e Oliveira do Douro. Estiveram presentes 8 empresas de Avintes.
Eleições Presidenciais
Decorreram com total normalidade nada havendo de significativo a salientar.



Atividades do Presidente da Junta e membros do Executivo (resumo):
O Presidente da Junta no dia 9/1 esteve presente na tomada de posse dos corpos gerentes da Ilha Mágica.
Participou na primeira de uma série de “Conferências de Gaia” a organizar pelo Município de Gaia e pelo
Jornal de Notícias no dia 11/1.
O Presidente da Junta esteve presente no dia 16/1 na abertura do Festival de Teatro CALE-SE, no auditório
Municipal de Gaia.
Esteve presente no dia 17/1, na sessão comemorativa do 1º aniversário do grupo de Artesãos Unidos, que
decorreu nas instalações da ACMA.
O vogal Daniel Castro, acompanhado pelo dinamizador de Avintes dos Jogos Juvenis, participou no dia 13/1,
na reunião para a preparação dos Jogos Juvenis de Gaia 2016 que se realizou no salão da Assembleia
Municipal.
O Executivo este presente no aniversário do Clube Atletismo de Avintes, no dia 22/1, que decorreu no Salão
Nobre da Junta de Freguesia de Avintes.
O Presidente da Junta, acompanhado pelo Secretário e pelo Vogal Daniel Castro, esteve presente no 2º
aniversário da Universidade Sénior de Avintes da ACMA, no dia 23/1, que decorreu nas instalações da ACMA.
O Presidente da Junta em 30/1 recebeu a equipa do CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento) da
Cooperativa Sol Maior.
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O Vogal Daniel Castro esteve presente numa reunião em 01/2 no Fórum de Cidadania e Juventude
relacionada com o Conselho Municipal da Juventude e ainda esteve presente, em Espinho, no jogo da equipa
júnior feminina dos Restauradores Avintenses com a Nova Semente, que consagrou a equipa avintense
campeã interdistrital.
O Presidente da Junta esteve presente no dia 10/2 numa reunião promovida pelo Presidente da Câmara de
Gaia, acompanhado pelo Secretário do Executivo, pelas técnicas do Gabinete de Ação Social, Dra. Cláudia e a
Dra. Joana, onde foi feita uma apresentação do programa Gaia+ inclusiva.
Participou, no dia 5/2, na conferência do Movimento de Cidadãos de Gaia no auditório dos Plebeus
Avintenses subordinado ao tema “Cultura, Associativismo e Cidadania”.
Realizou-se no início de Fevereiro uma reunião com a Direção do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente e as
Juntas de Oliveira do Douro, Vilar de Andorinho e Avintes, esta representada pelo Secretário.
No dia 12/10 realizou-se uma reunião com os representantes da ADRA - Avintes, organização ligada à Igreja
Adventista, a fim de se estabelecer um protocolo de colaboração para a participação de voluntários desta
organização no apoio a pessoas com necessidades na nossa freguesia, nomeadamente em apoio psicológico
e colaboração no programa “Mãos à Obra”.
O Tesoureiro esteve presente no dia 13/2 na assinatura dos protocolos entre a Câmara Municipal de Gaia e
os Bombeiros Voluntários do Concelho.
O Tesoureiro esteve igualmente presente no dia 14/2 na romagem ao cemitério do Grupo de Mérito.
O Secretário esteve presente no dia 14/2 na sessão comemorativa do 18º aniversário da Ilha Mágica que
ocorreu no auditório do Parque Biológico.
O vogal Daniel Castro no dia 18/2 esteve presente numa reunião dos Jogos Juvenis onde entre outros
assuntos foi apresentado o regulamento dos jogos.
O Presidente da Junta no dia 24/2 esteve juntamente com o Secretário, presente na abertura da sessão
informativa sobre Contabilidade e Fiscalidade destinado às associações sem fins lucrativos, numa
Organização do CLDS 3G Capacitar Gaia e das Juntas de Freguesia de Avintes e Oliveira do Douro.
O Presidente da Junta informou que no dia 27/2 esteve presente na apresentação dos projetos de
Valorização da Frente Fluvial do Rio Douro, com a presença do Sr. Ministro do Ambiente, Eng. Matos
Fernandes e o Sr. Presidente da Câmara de Gaia.
O Presidente da junta no dia 27/2 esteve presente no lançamento do livro dos 100 anos do Grupo de Mérito.
O Presidente da Junta reuniu com o Sr. José Maria Martins, “decano” dos jornalistas Avintenses e um cidadão
que muitos contributos tem dado a diversas Coletividades de Avintes e que vai lançar um novo livro
intitulado “Agir contra o Esquecimento”, a pedido do mesmo para pedir a colaboração da Junta na
organização da apresentação do livro, tendo ficado acordado que será na tarde do domingo 24 de Abril.
No dia 5/3 esteve presente na noite de fados organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Avintes.
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O Presidente de Junta no dia 8/3 esteve presente na caminhada do Dia da Mulher promovido pela Câmara
Municipal de Gaia.
O Presidente de Junta e o Secretário estiveram presentes no dia 11/3 numa reunião promovida pelo
Vereador Manuel Monteiro da Câmara de Gaia, a pedido da Unidade de Saúde Pública do ACES Gaia, para
tratar da “operacionalização da vacinação excecional de grupos de risco para a tuberculose”.
O Presidente de Junta esteve presente no dia 12/3 na primeira conferência da universidade sénior da ACMA
com o tema “A religião na história”.
No dia 13/3 participou na caminhada do “Dia da Mulher” promovido pelo Grupo Mérito e ainda na Procissão
dos Passos, que contou com a presença também do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, e do Presidente da Assembleia de Freguesia, Domingos Oliveira.
Na noite de 19 para 20/3 houve um incêndio na Induflex na Rua da Azenha/Rua Nova em que o
desenvolvimento foi acompanhado pelo Presidente da Junta, pelo Secretário e pelo Sr. Vice-presidente da
Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo.
O Presidente da Junta no dia 19/3 esteve presente com o Secretário e a Vogal Manuela Lopes, no jantar
comemorativo do 20º aniversário da Onda Verde, no qual esteve também presente o Sr. Vereador Manuel
Monteiro, da Câmara Municipal de Gaia.
O Presidente da Junta participou no dia 29/3 na apresentação do anteprojeto da nova capela da Afurada, da
autoria do Arq. Siza Vieira.
No dia 29/3 realizou-se uma reunião entre os órgãos sociais da Associação Recreativa dos Restauradores
Avintenses e o Presidente da Junta de Freguesia acompanhado do Tesoureiro e do vogal Daniel Castro.
O Presidente da Junta no dia 31/3 esteve reunido o novo Chefe da Divisão de Turismo da Câmara de Gaia, Dr.
Eurico Moreno com vista à preparação de uma candidatura à certificação da Broa de Avintes.
O Secretário no dia 1/4 esteve presente na Abertura Oficial das Comemorações do Mês da Prevenção dos
Maus Tratos na Infância que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Gaia e no dia 2/4 na
apresentação da revista comemorativa do 30º aniversário da APPDA Norte, que decorreu no Parque
Biológico.
No dia 2/4 o Presidente da Junta a convite da Associação de Combatentes de Avintes participou na cerimónia
de homenagem aos combatentes de Avintes mortos ao serviço da Pátria durante a Guerra do Ultramar feito
durante o convívio da 31ª Companhia de Comandos.
O Presidente da Junta no dia 7/4 acompanhado do secretário recebeu os dirigentes do projeto “Konta
Komigo” que pretendem organizar em a Avintes em Outubro, a ação “O maior saco de compras do mundo”.
O Presidente da Junta esteve presente no dia 8/4 no Dia do Patrono na Escola Adriano Correia de Oliveira.
No dia 9/4 o Presidente da Junta esteve na Festa da Bifana organizada pelos Escuteiros de Avintes e assistiu à
representação da peça dos Plebeus Avintenses “Esta Noite Improvisa-se”, no Auditório Municipal e integrada
no Festarte.
No dia 10/4 o Presidente e Secretário estiveram no Auditório de Olival, no Concerto Solidário do José Cid a
favor dos Bombeiros Voluntários de Avintes.
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Na manhã dia 15/4 decorreu uma visita a Avintes dos Srs. Presidente e Vice-Presidente da Câmara, que
estiveram reunidos num encontro de trabalho com o Presidente da Junta e restante Executivo.
No sábado 16/4 o Presidente da Junta assistiu ao jogo de futsal feminino entre os Restauradores Avintenses
e o SL Benfica, participou no jantar convívio dos Amigos do Élio e no Festival de Tunas da UAA.

Avintes, 18 de Abril de 2016

O Presidente da Junta
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FLUXOS DE CAIXA
Ano : 2016
( Unidade : EUR )

Entidade : FREGUESIA DE AVINTES

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da gerência anterior .....
Execução orçamental ..........
Operações de tesouraria ......

35.310,90
33.097,57
2.213,33

Receitas Orçamentais ...........

Despesas orçamentais .............
Correntes ......................
Capital ........................
Operações de tesouraria ..........

93.605,11
91.612,29
1.992,82
7.623,49

121.893,85
Saldo para a gerência seguinte ...

Correntes ....................
Capital ......................
Operações de tesouraria ........

62.008,36

121.893,85

Total .........

6.032,21

Execução orçamental ............
Operações de tesouraria ........

163.236,96

Total .........

61.386,31
622,05

CONTAS DE ORDEM
Saldo da gerência anterior .....

Garantias e cauções accionadas ...

Garantias e cauções ..........
Recibos para cobrança ........

Garantias e cauções devolvidas ...
Receita virtual cobrada ..........

Garantias e cauções prestadas ..
Receita virtual anulada ..........
Receita virtual liquidada ......
Saldo para a gerência seguinte ...
Garantias e cauções ............
Recibos para cobrança ..........
Total .........

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________

Total .........

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____
__________________________________

163.236,96

C O N T A

D E

E X E C U Ç Ã O

O R Ç A M E N T A L

( R e s u m o

d o s

p a g a m e n t o s )

MOD. 5/TC

FREGUESIA DE AVINTES
Gerência de 1 de JANEIRO

a 18 de ABRIL

de 2016

R E S U M O

D O S

UNIDADE ORGÂNICA
01
01 01
01 02
02
03
04

P A G A M E N T O S
DESPESAS CORRENTES

ORGÃOS DA AUTARQUIA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
JUNTA DE FREGUESIA
SECRETARIA
CEMITERIO
OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA
TOTAL GERAL

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL

19.353,43
23.172,56
4.503,06
44.583,24

1.992,82

21.346,25
23.172,56
4.503,06
44.583,24

91.612,29

1.992,82

93.605,11

APURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
RECEITA COBRADA NA GERÊNCIA

33.097,57
=

121.893,85

=

154.991,42

DESPESA EFECUTADA

=

93.605,11

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

=

61.386,31

O Responsável pelos Serviços, (a)
Em ____ de ____________________ de 201__

______________________________________________________________________
(Selo branco)

Conta apreciada em reunião do executivo, de ____ de ___________________ de 201__

___________________________________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Assinaturas (b)

______________________________________
______________________________________
(Selo branco)
a) Dirigente, dependente do orgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.
b) Membros do orgão executivo.

