14ª INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
(de 01-12-2016 a 21-04-2017)
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 2016 (PARTE FINAL DO ANO)


OBRAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Mesmo em período natalício não paramos as obras por administração direta da Junta de Freguesia:
- Travessa de Campos:
. Arranjo do passeio
. Baia de estacionamento
. Plantação de novas árvores
- Rua das Agras:
. Arranjo do passeio na entrada da Igreja Adventista do 7° Dia
. Continuação da construção do passeio ao longo desta rua, depois de ter terminado a instalação de
coletores de águas pluviais.
- Largo da Gândara:
Foram colocados pela Junta de Freguesia, 2 bancos de jardim na praça Escultor Henrique Moreira.
Por solicitação da Junta de Freguesia foi substituída a cabine telefónica pública, que estava muito
danificada e sem telefone, por uma coluna mais recente.



CEMITÉRIO
Foi prorrogado até 30/06/2017 o procedimento simplificado de regularização da titularidade de jazigos,
catacumbas, campas e ossários.



PROTEÇÃO CIVIL
Participamos no seminário sobre proteção civil para autarcas de freguesia, organizado pela ANAFRE que
decorreu em Valongo.



CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DA PEDRA DA AUDIÊNCIA E CAPELA SR. DOS AFLITOS
No dia 1 de dezembro foi demolida a casa junto ao quartel do Bombeiros que fazia parte de um processo
que se arrastava há mais de 6 anos, ainda no anterior mandato.
Desde o início deste mandato, a Junta de Freguesia de Avintes juntamente com o gabinete do Sr. Vicepresidente da Câmara, procedeu às diligências necessárias quer junto do Tribunal de Gaia onde decorria
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um processo de interdição de um dos herdeiros, bem como junto dos restantes herdeiros para que fosse
possível concluir a doação do imóvel e deste modo ser possível reabilitar aquela zona.
Seguramente, esta parte da zona antiga de Avintes vai sair beneficiada quando concluída esta obra.


EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
FESTAS DE NATAL NAS ESCOLAS
Oferecemos a cada uma das escolas JI e EB1 de Avintes um espetáculo de teatro de Natal. Estas peças de
teatro foram produzidas pela associação Ilha Mágica.
Mais uma iniciativa onde foi possível fazer “dois em um”, nimar as nossas escolas e apoiar financeiramente
uma coletividade de Avintes.



ATIVIDADES DE NATAL
AVINTES UM NATAL ESPECIAL
Foram diversas as iniciativas realizadas no âmbito desta campanha que proporcionou por um lado
animação da nossa terra durante o período natalício e simultaneamente animação no comércio e serviços
locais.
Principais atividades realizadas:
- Casa do Pai Natal na antiga escola do Palheirinho;
- Concurso de Montras de Natal (21 montras aderentes);
- Concurso de Cartas ao Pai Natal, para incentivar a escrita criativa nas crianças (cerca de 20 cartas
recebidas);
- Campanha Neste Natal Compre Local com sorteio de prémios a quem realizou compras de Natal no
comércio local (cerca de 40 lojas aderentes e 50 prémios entregues)
- mostra/feira de Natal no Largo do Palheirinho,
- duas atividades de promoção do comércio local com a presença de duas “mães Natal” a percorrer as ruas
da freguesia;
- desfile de Pais Natal que percorrerá várias ruas da Freguesia desde o Largo do Magarão até ao Largo do
Palheirinho;
- quatro pórticos iluminados nas entradas da freguesia, uma árvore grande no Largo da Gândara, cinco
árvores mais pequenas no Largo do Magarão, Portelas, Praceta Joaquim Lopes, Souto Fiães, Padrão
Vermelho e Junta de Freguesia (árvores realizadas com a colaboração das escolas de Avintes, associações
de pais, FJOL e Centro Convívio Adelino Gomes).
- Festas de Natal nas escolas JI e EB1 de Avintes.

JANTAR DE NATAL DA JUNTA DE FREGUESIA
Realizou-se o habitual jantar natalício que juntou todos os funcionários, colaboradores e autarcas
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ATIVIDADES DO PRESIDENTE DA JUNTA E MEMBROS DO EXECUTIVO (RESUMO):
- dia 2/12 na sessão de balanço das políticas de educação da Câmara de Gaia.
- dia 3/12 celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no Auditório de Olival com a APPACDM Gaia, APPDA-NORTE e CERCI Gaia.
- No dia 5/12 na romagem ao cemitério da freguesia com os Restauradores Avintenses.
- No dia 7/12 na reunião do Conselho Consultivo do ACES Gaia.
- No dia 8/12 nas cerimónias do 174º aniversário da Associação Cultural e Musical de Avintes
- No dia 8/12 no almoço organizado pelos Escuteiros de Avintes.
- dia 10/12 Na 3a Conferência de Gaia com Manuel Castells.
- no dia 11/12 na caminhada Solidária a favor do IPO Porto, organizada pelos Escuteiros de Avintes.

- No dia 13/12 na reunião da Comissão Local de Ação Social de Vila Nova de Gaia.
- No dia 7/12 no Porto de Honra realizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação de
Cabanões.
- No dia 13/12 na apresentação do programa Reabilitar para Arrendar e assinatura do protocolo de
cooperação entre a Câmara Municipal de Gaia e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
- dia 13/12 A participar no seminário sobre proteção civil para autarcas de freguesia.
Organizado pela ANAFRE e a decorrer em Valongo.
- dia 13/12 Seminário "Que igualdade temos, que igualdade queremos" organizado pela Associação de
Proprietários da Urbanização de Vila de Este.
- No dia 16/12 no Jantar de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes e da
Fundação Joaquim Oliveira Lopes.
- No dia 17/12 no jantar de solidariedade para as pessoas mais carenciadas da freguesia, organizado pelo
cidadão Paulo Ramalho com o apoio da Junta de Freguesia.
- dia 18/12 Encontro de Teatro dos Plebeus Avintenses
- dia 30/12 Estivemos presentes hoje na cerimónia de assinatura do Memorando de Entendimento entre a
CM Gaia, CM Porto e Infraestruturas de Portugal, relativo à manutenção da Ponte do Infante.
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 ANO 2017


OBRAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CAMINHO SOBRE O DOURO
O caminho pedonal que liga a Rua das Presas com a Rua do Esteiro designado CAMINHO SOBRE O DOURO,
há vários anos que estava interrompido devido às silvas.
Com uma intervenção limpeza dos funcionários da Junta de Freguesia, que durou vários dias, já é possível
voltar a percorrer este "velho" caminho pedonal e desfrutar de umas magníficas vistas sobre o Rio Douro.
RUA PONTE FERNANDES
Procedemos ao arranjo do pavimento do caminho pedonal na rua Ponte Fernandes no lugar do Padrão.
RUA AMÉLIA MARGARIDA BORGES
Realizamos a recuperação de um muro de suporte de terras na rua Amélia Margarida Borges.
MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO – PAVIMENTOS ASFALTADAS
Neste período de tempo realizamos obras de manutenção do pavimento das ruas em asfalto:
Rua do Padrão Vermelho
Rua Além do Ribeiro
Rua de Soutulho
Rua escultor Fernandes de Sá
Rua do Padrão
Rua dos Fogueteiros
Rua do Outão
RUA SANTA ISABEL – PAVIMENTO A CUBOS
Por administração direta da Junta de Freguesia de Avintes está a ser melhorado o pavimento a cubos na
Rua de Santa Isabel, entre a junto à capela e a rua 5 de Outubro.



AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
CENTRO DE CONVÍVIO DR. ADELINO GOMES NO MAGARÃO
As utentes do Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes cantaram as janeiras na Junta de Freguesia.
As 20 utentes do Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes, a convite da Junta de Freguesia, realizaram uma
viagem a Lisboa, onde visitaram no Palácio de Belém o Museu da Presidência da República, no dia 11 de
Abril.
O Presidente da Junta no Dia Internacional da Mulher ofereceu uma rosa e lanchou com as utentes do
Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes.

COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
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Realizaram-se neste período 2 reuniões da comissão social de freguesia:
Em janeiro foi apresentado o projeto “Crescer a sério com a igualdade do género” da Associação de
Proprietários de Vila D’Este, contamos com a presença da Provedora do Cidadão de Avintes, Teresa
Ferreira, que deu a conhecer aos membros da Comissão o seu papel neste novo cargo criado pela Junta de
Freguesia, e foram apresentadas as ações constantes no Plano de Atividades na área da Ação Social a
desenvolver em 2017 pela Junta de Freguesia de Avintes.

Em Abril nova reunião onde feita a apresentação à Comissão da empresa "Geração de Afetos", da
Meloteca- Associação Cultural Educativa, e do Projeto GiruGaia da Associação Piaget para o
Desenvolvimento. Os membros da Comissão ficaram a par da atual situação da revisão do Plano de
Desenvolvimento Social do Concelho. Foi informada a Comissão que a Junta de Freguesia vai participar com
a Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas Gaia Nascente e a Fundação Manuel António da Mota, no
projeto "Cantinho do Estudo", projeto que visa para melhorar o quarto de crianças e jovens de famílias
carenciadas.


PATIMÓNIO DA JUNTA DE FREGUESIA
SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA
Procedemos a trabalhos de restauro e conservação do salão nobre do edifício da Junta de Freguesia.
Arranjo do soalho, pintura das paredes, novas cadeiras para as reuniões da AF, decoração das paredes com
frases alusivas a Avintes e aos Avintenses e substituição das lâmpadas.
NOVO CAMIÃO AO SERVIÇO DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
A Junta de Freguesia de Avintes adquiriu um camião novo que entrou ao serviço no primeiro dia deste novo
ano.
Com este novo equipamento esperamos responder melhor às necessidades do trabalho, mas também
reduzir custos de manutenção, uma vez que o anterior camião, devido aos muitos anos de serviço e ao uso
intensivo, necessitava de frequentes reparações com a consequente paragem de serviço.



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Em Janeiro reuniu a comissão de avaliação e após audiência dos proponentes das 4 de ideias foi decidido
por unanimidade colocar a votação pública todas as ideias propostas.
Realizou-se na escola Adriano Correia de Oliveira uma apresentação pública das 4 ideias, que depois foram
colocadas a votação, por votação eletrónica e presencial na Junta de Freguesia.
Na votação participaram mais de 1000 cidadãos, tendo saído vencedora a ideia proposta pelo cidadão
David Oliveira.
Esta ideia futuramente e após análise pela Gaiurb irá ser implementada no local.



CEMITÉRIO
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A Junta de Freguesia procedeu à substituição das árvores no cemitério e à colocação de 4 novos bancos de
jardim.
Procedeu-se igualmente ao arranjo do jardim na zona dos columbários recentemente construídos.



SEGURANÇA RODOVIÁRIA
PASSADEIRAS PARA PEÕES
Por solicitação da Junta de Freguesia, foi colocada uma nova passadeira para peões na Rua 5 de Outubro,
junto à entrada da sede dos Plebeus Avintenses.
RAIL’S DE PROTEÇÃO
Por solicitação da Junta de Freguesia de Avintes, foram colocados rail´s de proteção em 3 zonas de Avintes:
Final da rua 31 de Janeiro, Rua do Regedor e Rua da Sra. Dos Prazeres



JARDINS E AMBIENTE
DIA DA ÁRVORES
No Dia Mundial da Árvore recebemos do Sr. Presidente da Câmara a oferta de uma árvore envazada de
Loureiro, que foi plantada no jardim ao lado do edifício da Junta Freguesia Avintes.
O nosso cemitério também recebeu novas plantas neste Dia Mundial da Árvore.
TRILHOS DO FEBROS
No Trilho do Febros continuamos a melhorar as condições de transitabilidade e segurança, assim como
mantemos os trabalhos de manutenção e limpeza.
O trilho foi integralmente limpo, foram construídas umas escadas na zona mais ingreme e colocada uma
ponte de madeira no atravessamento de uma linha de água

LIMPEZA DAS RUAS
No Dia da Árvore recebemos uma boa notícia: Gaia vai receber equipamentos de monda térmica (veículos
elétricos com equipamento de lavagem a vapor de água, para as ruas e passeios de Gaia), para limpeza de
ervas na via pública, substituindo o uso do glifosato, como já foi assumido pela Câmara de Gaia.
AREINHO DE AVINTES
A empresa SUMA procedeu à limpeza da zona das mesas e merendas do Areinho de Avintes.
AZENHAS DE CAMPOS
A Junta de Freguesia procedeu à manutenção da zona de Azenhas de Campos, com a limpeza e arranja da
cascata de água que desagua naquele lugar.
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MANUTENÇÃO DE JARDINS E ESPAÇOS AJARDINADOS
Continuamos com o trabalho regular da limpeza e arranjo dos espaços ajardinados da nossa freguesia.


JUNTA PRÓXIMA DOS CIDADÃOS
APOIO À INTRODUÇÃO IRS
Estamos a realizar o apoio à introdução do IRS aos cidadãos com dificuldades económicas e sem acesso a
meios informáticos.
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA JUNTA DE FREGUESIA

Estão a realizar estágios profissionais em contexto de trabalho duas estagiárias do curso EFA B3 do IEFP
de pintura e construção civil.
Está a realizar um estágio em contexto de trabalho um estagiário de um curso de Técnico de Proteção Civil.


CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA
EQUIPAMENTO MULTIUSOS DA ACMA
Com o apoio financeiro integral por parte Câmara de Gaia (250 mil Euros na primeira fase) já está em
construção o equipamento Multiusos da ACMA,
QUARTEL DOS BOMBEIROS DE AVINTES
Num investimento superior a meio milhão de Euros, com financiamento do quadro comunitário e da
Câmara Municipal de Gaia foi apresentado e irão em breve iniciar as obras da requalificação do Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Avintes.
ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA DA PEDRA DA AUDIÊNCIA E CAPELA DO SR. DOS AFLITOS
Depois da demolição da casa existente no local e em simultâneo com as obras no quartel dos Bombeiros
será reabilitada a zona da Pedra da Audiência e Capela do Sr. dos Aflitos.
Uma importante obra na zona antiga de Avintes.
LIGAÇÃO TRAVESSA DE CABANÕES – RUA DE PONTECESO
A Câmara de Gaia já iniciou os trabalhos de abertura de um novo arruamento que vai ligar a Rua de
Ponteceso (ao lado do edifício da Junta e Freguesia) à Rua 5 de Outubro (junto às antigas/futuras
instalações da ASMRA).
Este novo arruamento aproveitará parte da Travessa de Cabanões e parte de terreno cedido pela ASMRA e
quando concluído permitirá uma melhor circulação rodoviária na rua da Escola Central, entre a Junta de
Freguesia e o Cruzeiro do Alferes.
SEDE E FARMÁCIA SOCIAL DA ASMRA
Integralmente suportado pela Câmara Municipal de Gaia, os serviços camarários procederam à demolição
das antigas instalações da ASMRA, com vista à futura construção por esta associação das instalações da sua
nova sede e farmácia social.
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De referir igualmente que esta associação devolveu à Câmara Municipal um terreno, junto das instalações
da ACMA, anteriormente oferecido pela Câmara.
Importa ainda informar que com a intermediação da Junta de Freguesia foi possível um entendimento com
a inquilina da ASMRA, por forma a que esta fosse realojada no Empreendimento Social Mário Cal Brandão e
assim libertasse as instalações que ocupava na antiga sede da associação.
REQUALIFICAÇÃO DO AREINHO DE AVINTES – ENCOSTAS DO DOURO
Mais um investimento por parte da câmara municipal de Gaia, desta vez de requalificação do espaço
público, na freguesia de Avintes que será uma realidade muito em breve, uma vez que já obteve o visto
favorável do Tribunal de Contas.
Depois de muitas promessas nunca cumpridas, será agora possível com o empenho da Câmara Municipal e
Junta de Freguesia a concretizado um dos nossos principais anseios da nossa terra, num investimento
superior a um milhão e meio de euros.
PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVINTES – SALVADOR GUEDES
Já está em construção o pavilhão municipal de Avintes, que por proposta do Sr. Presidente da Câmara será
chamada de Salvador Gudes.
Será uma obra com um investimento de cerca de um milhão de euros e é mais uma obra à muito desejada
pelos Avintenses.
PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO PAROQUIAL
Uma obra da Paróquia de Avintes, apoiada pela Câmara Municipal, junto à Igreja Paroquial e Cemitério que
melhorará o estacionamento nos dias de missas, funerais e outras realizações.


EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
ESCOLA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA
Colaboramos com a Escola ACO na substituição da areia da caixa de saltos.
REUNIÕES DE TRABALHO COM A COMUNIDADE EDUCATIVA DE AVINTES
Realizou-se em Janeiro uma reunião com os representantes das Associações de Pais das diversas escolas da
Freguesia, a Fundação Joaquim Oliveira Lopes e a Associação Abrigo Seguro, na qual se analisou e debateu
as preocupações e problemas das escolas da nossa freguesia.
Em Abril decorreu nova reunião com as Associações de Pais e Encarregados de Educação das escolas da
freguesia de Avintes. Estiveram ainda presentes nesta reunião Serafim Silva, representante da Abrigo
Seguro (entidade responsável pela gestão do programa Gai@prende+ em Avintes), a professora Isabel
Carneiro e o professor Sérgio Afonso, diretor do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente.



JUVENTUDE E DESPORTO
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DAR VOZ À JUVENTUDE
Decorreu em Janeiro na Sede da Junta de Freguesia de Avintes, numa iniciativa do Departamento da
Juventude da CMGaia uma sessão do "Mais Voz À Juventude" que visou angariar contributos para a
elaboração da próxima estratégia do Plano Municipal da Juventude.
JOGOS JUVENIS
A Junta de Freguesia de Avintes vai participar nos Jogos Juvenis 2017, tendo já iniciado os treinos da fase de
freguesia. Vamos participar em todas as modalidades, tendo nesta altura cerca de 60 jovens inscritos e
contámos com a colaboração de 17 monitores.



CULTURA E OUTROS EVENTOS
COMEMORAÇÕES DO MÊS DE AVINTES
Decorreu como tem sido habitual nos últimos 3 anos, ao longo de todo o mês de Fevereiro as
comemorações do Dia de Avintes.
Foi um mês de muitas iniciativas e realizações que contaram com a colaboração de algumas coletividades
de Avintes, das quais destacamos:
- iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de Avintes
- Exposição do Escultor Avintense Herculano Sá Figueiredo
- Sessão Solene do Dia de Avintes com a presença do Sr. Presidente da Câmara e homenagem às Leiteiras
de Avintes, com a entrega do Diploma de Artesãos de Mérito.
- Fórum Avintense
- Cortejos de Carnaval
- Corrida de Atletismo 15Km de Avintes
- Colocação de Placas identificadoras de Sítios com História
- Espetáculos musicais e de teatro
- Conferências e debates
VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DOS ALUNOS DA USA DA ACMA
A Convite da Junta de Freguesia de Avintes e com o apoio no transporte da Câmara Municipal de Gaia, 45
alunos da Universidade Sénior da ACMA visitaram a Assembleia da República.
Esta visita contou ainda com a disponibilidade do Sr. Deputado João Paulo Correia para nos acompanhar no
interior do palácio de S. Bento.
CORTEJOS DE CARNAVAL EM AVINTES
Integrados nas comemorações do mês de Avintes e com a organização do Grupo Mérito e o apoio a Junta
de Freguesia realizaram-se em Fevereiro os dois cortejos de Carnaval, um diurno e outro noturno.
No cortejo diurno para além das centenas de foliões, participaram 10 associações de Avintes com carro
alegórico, tendo cada uma sido apoiado pela Junta de Freguesia no valor de 200 euros.
COMEMORAÇÕES 43º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
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Com um espetáculo de Homenagem a Adriano Correia de Oliveira, que contou com a participação de
cantor de Abril, Afonso Dias e do Avintense e amigo de Adriano, Joaquim Pinto Soares, iniciámos as
comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril em Avintes.
30ª FESTA DA BROA
Já está assegurada a realização da 30ª Festa da Broa nos terrenos da Quinta do Paço, tendo a Junta de
Freguesia tido a necessidade de realizar um contrato de aluguer do espaço, pelo período de 5 meses (Junho
a Outubro), no valor de 5.000 euros, com o atual proprietário do terreno Sr. Fernando “Liberdade”.
Já realizamos as primeiras reuniões preparatórias desta atividade.
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DOS ALUNOS DA Universidade Sénior da ACMA
Está patente ao público no átrio da Junta de Freguesia uma exposição de trabalhos dos alunos da
Universidade Sénior de Avintes.
INSTALAÇÕES DAS ANTIGAS ESCOLAS
Foram entregues pela Junta de Freguesia, através da assinatura de um contrato de comodato, às
associações Ilha Mágica, Abientes e Confraria da Broa de Avintes, salas para funcionamento das suas sedes
sociais, nas antigas instalações da Escola do Palheirinho.



ATIVIDADES DO PRESIDENTE DA JUNTA E MEMBROS DO EXECUTIVO (RESUMO):
- No dia 10/1 numa reunião com os comerciantes da Praceta Joaquim Oliveira Lopes com vista a cedência
de espaço de publicidade no Mupi lá colocado.
- No dia 11/1 na reunião de preparação dos Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia – 2017.
- No dia 14/1 na cerimónia de colocação de uma placa identificativa do local onde em 1782 existiu a
primeira escola masculina em Avintes. Nesta iniciativa esteve presente o Sr. Presidente da Câmara de Gaia,
Eduardo Vítor Rodrigues.
Dia 19/1 – Jantar com empresários na Quinta de Gradouro, organizado pelos Bombeiros Voluntários de
Avintes.
Dia 20/1 – Exposição fotográfica comemorativa dos 85 anos dos Bombeiros Voluntários de Avintes.
Dia 20/1 – Sessão solene comemorativa do 18º aniversário do Clube de Atletismo de Avintes.
Dia 21/1 – Sessão comemorativa do 3º aniversário da Universidade Sénior da ACMA.
- No dia 24/1 na inauguração da alternativa ao pórtico da A29 em Gulpilhares;
- No dia 26/1 na sessão informativa sobre a o CoopJovem – Programa de Apoio ao Cooperativismo Jovem
organizado pela Abrigo Seguro;
- No dia 28/1 na sessão do “Mais Voz à Juventude” que visava angariar contributos para a elaboração do
Plano Municipal da Juventude.
- No dia 3/2 na abertura das Comemorações do dia de Avintes e da Gala do iNstantes nos Plebeus
Avintenses.
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- No dia 5/2 na cerimónia de aniversário da Ilha Mágica.
- No dia 10/2 na sessão solene de aniversário do Grupo de Mérito Dramático Avintense.
- No dia 10/2 na sessão de apresentação do livro “20 Retratos”, cujo co-autor é o Pereira Lopes, e uma
sessão de música instrumental, guitarra e viola, no Tarte de Canela.
- No dia 11/2 na cerimónia de colocação de placa identificativa do primeiro teatro em Avintes, o Teatro
Minerva de Curiosos, que funcionou na rua 5 de Outubro.
- No dia 11/2 na Gala “Broas de Ouro”, organizada pela União Académica de Avintes.
- No dia 12/2 nos 15 km de Avintes, organizado pelo Clube de Atletismo de Avintes.
- No dia 18/2 na peça dos Plebeus Avintenses “ Histórias com pés e sem cabeça”.
- Dia 24/2 no espetáculo da Ilha Mágica, Tributo aos criador de Sonhos, Escultor José Rodrigues.
- No dia 3/3 na Comissão Municipal de Ambiente da Câmara Municipal de Gaia.
- 6/3 na 2ª reunião preparatória dos Jogos Juvenis 2017 entre a Câmara e as Juntas.
- 8/3 num lanche comemorativo do Dia Internacional da Mulher com as utentes do Centro de Convívio Dr.
Adelino Gomes.
- 10/3 na apresentação pública dos Jogos Juvenis.
- 10/3 nas comemorações do Dia do Patrono na Escola Adriano Correia de Oliveira.
- 11/3 no I Festival de Sopas para angariação de fundos para o Centro Paroquial.
- 12/3 na caminhada comemorativa do Dia da Mulher organizada pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Avintes.
- Dia 19/3 no Concerto do Dia do Pai organizado pela ACMA.
- Dia 20/3 na sessão de boas-vindas do Município de Gaia, representado pelo Sr. Vereador Manuel
Monteiro, aos professores e alunos do Colégio Toulouse Lautrec, da região de Gironde - França, no âmbito
do Programa Erasmus+ estabelecido com o Agrupamento de Canelas e cuja estada e algumas ações são no
Parque Biológico.
- No dia 21/3 estivemos nas comemorações do Dia Mundial da Árvore no Parque da Lavandeira.
- No dia 24/3 na sessão pública de apresentação e esclarecimento sobre a nova Prestação Social para a
Inclusão e o novo Modelo de Apoio à Vida Independente feitos pelo Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José António Vieira da Silva, e a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Ana Sofia Antunes.
- No dia 24/3 na comemoração do 14º aniversário da Associação de Proprietários de Vila de Este.
- Dia 27/3 na escola do Magarão onde decorreu o encontro de todos os alunos do jardim de infância das
escolas de Aldeia Nova, Cabanões e Magarão.
- Dia 31/3 na Conferência sobre Inovação Social, uma organização da Câmara de Gaia e do JN, a decorrer no
Centro Paroquial de Santo André de Canidelo.
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- Dia 31/3 num debate organizado pela Câmara Municipal de Gaia no âmbito da realização dos Jogos
Juvenis subordinada ao tema "Desporto coletivo ou desportivo individual? Escolha difícil...".
- Dia 1/4 no 5° Fórum de Teatro no auditório dos Plebeus Avintenses, uma organização da Federação das
Coletividades do Distrito do Porto com o apoio da Junta Freguesia Avintes, que contou com a presença do
Vereador Delfim Sousa.
- Dia 1/4 e a convite dos Restauradores Avintenses, no jogo da taça de Portugal em futsal feminino entre
os Restauradores Avintenses e Benfica.
- Dia 2/4 na procissão do Senhor dos Passos, que contou com a presença do Senhor Presidente da Câmara,
Eduardo Vítor Rodrigues.
- Dia 2/4 na iluminação com luz azul do edifício da Câmara Municipal em comemoração do Dia Mundial
para a Consciencialização do Autismo.
- 5/4 na apresentação da 2ª Bienal de Arte de Gaia nas instalações da antiga fábrica Coats & Clark.
- 7/4 nas Serenatas no âmbito do V Festival de Tunas da União Académica de Avintes.
- 8/4 no V Festival de Tunas da União Académica de Avintes.
- dia 15/4 na inauguração da exposição itinerante da universidade sénior da ACMA.

Avintes, 21 de Abril de 2017

O Presidente da Junta
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