15ª INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
(de 22-04-2017 a 12-06-2017)
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”.



OBRAS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
COBERTURA DO ÁTRIO EXTERIOR DAS CASAS MORTUÁRIAS DE AVINTES
Estão a decorrer, desde o dia 15 de Maio, as obras de construção da cobertura exterior do átrio
das Casas Mortuárias de Avintes.
Uma obra da responsabilidade da Junta de Freguesia de Avintes com o apoio financeiro da Câmara
Municipal de Gaia.
Um investimento superior a 35 mil euros (mais iva) que terá uma duração prevista de 90 dias.
Esta cobertura era há muito necessária para criar melhores condições a quem assiste aos velórios.
REQUALIFICAÇÃO DAS CASAS DE BANHO NA RUA ESCOLA CENTRAL
A Junta de Freguesia com apoio económico da Câmara Municipal está a realizar obras de
requalificação das casas de banho na rua da Escola Central.
Para além do arranjo geral do equipamento, incluindo a impermeabilização da cobertura do
terraço, serão construídas umas instalações sanitárias para deficientes e balneários para homens e
mulheres. Um investimento de 7 mil euros mais iva.
CAIS DO ESTEIRO
Por administração direta da Junta de Freguesia procedeu-se a obras de arranjo do pavimento na
zona do Cais do Esteiro, que lamentavelmente é constantemente vandalizado.
Simultâneamente retirou-se do leito do rio, junto ao cais, centenas de paralelos que
constantemente estão a ser retirados do pavimento e lançados no rio.
MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO – PAVIMENTOS ASFALTADOS
Neste período de tempo realizamos obras de manutenção do pavimento das ruas em asfalto:
Rua Esteiro, Rua do Outeiro, Ruas das Valeiras de Cima, Rua Manuel Monteiro da Fonseca, Rua do
Magarão e Rua Aldeia Galega.
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RUA DO OUTEIRO – PAVIMENTO A CUBOS
Por administração direta da Junta de Freguesia de Avintes está a ser melhorado o pavimento a
cubos na Rua do Outeiro.


AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
CANTINHO DO ESTUDO
A Junta de Freguesia aderiu ao programa Cantinho do Estudo, um programa concelhio que estava
só a ser aplicado em Canidelo, sendo Avintes a segunda freguesia a aderir.
Este programa é uma parceria entre a Câmara Municipal, a Gaiurb, a Fundação Manuel António da
Mota, os Agrupamentos Escolares das freguesias aderentes e as Juntas de Freguesia aderentes,
neste caso Avintes e Canidelo.
A Junta de Freguesia de Avintes comparticipa no projeto com 10 mil euros.
Um projeto que tem como premissas a promoção da equidade social, o sucesso educativo, a
prevenção do abandono escolar e a criação de condições para a concretização de uma política de
igualdade de oportunidades para todos.
A finalidade é melhorar o local de estudo das crianças abrangidas, por forma a criar melhores
condições para educação e formação destas.
AVINTES VAI À PRAIA
Como é habitual irá decorrer de 17 a 28 de julho o programa Avintes vai à praia.
As inscrições decorrem até 7 de julho e já temos 3 autocarros cheios, pelo que se prevê que este
ano serão pelo menos 4 autocarros.
Os preços dos bilhetes serão os mesmos do ano passado.
Face ao número de inscrições já existentes, deveremos atingir pelo menos o número de 200
pessoas (4 autocarros) que diariamente e durante duas semanas vão diretamente de Avintes até à
praia de Valadares, a custos muito reduzidos, sendo que cada adulto pode levar gratuitamente até
3 crianças.
PASSEIO CONVIVIO SÉNIOR
Este ano o passeio convívio sénior será no dia 2 de Agosto.
Será uma viagem a Viseu com almoço na Quinta dos Compadres.
As inscrições já estão abertas e prevê-se que cerca de 600 idosos com mais de 62 anos, incluisvé,
participarão neste convívio anual.
COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
Realizou-se no dia 12 de Maio mais uma reunião da Comissão Social de Freguesia, na qual foi dada
informação sobre a "Doutora Piolho", tratamento de Pediculose aos domicílios e escolas.
Foi apreciado um pedido de parecer à Comissão pela Fundação Joaquim Oliveira Lopes acerca da
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criação de uma resposta social para Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residência para
pessoas com deficiência, bem como outra para a área da saúde mental - cuidados com as pessoas
com demência.
Foi apreciado um pedido de parecer à Comissão pela Abrigo Seguro acerca da criação de uma
resposta social de CATL.
Foram dadas informações pela Abrigo Seguro acerca de um Intercâmbio Internacional de
Juventude para a Inclusão e da abertura do Campo de Férias do COJ.
Foram prestados esclarecimentos por parte da Junta de Freguesia acerca dos passos a dar no
projeto "Cantinho do Estudo".
FORMAÇÃO PARA ADULTOS DESEMPREGADOS
Estão a decorrer 2 cursos modulares VIDA ATIVA nas instalações da Junta de Freguesia com
duração de 200 horas de TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO E TÉCNICO DE APOIO ÀS VENDAS.
Os formandos recebem subsídio de alimentação e uma bolsa de 4,50 Euros.
Iniciaram-se igualmente 3 cursos EFA – Educação e Formação de Adultos, com duração de 1 ano,
cursos de dupla certificação que dão para além de uma formação técnica, também habilitação
académica.
9º ano de escolaridade:
Pintor de Construção Civil
Apoio Familiar e à Comunidade
6º Ano de Escolaridade:
Distribuidores / Fiel de Armazém
Estes cursos têm um apoio de uma bolsa que no total pode atingir os 290 euros/mês.
Estes 3 cursos decorrem na antiga escola do Palheirinho.
Todos os cursos decorrem de um protocolo entre a Junta de Freguesia e o Centro de Formação de
Gaia do IEFP.


JARDINS E AMBIENTE
AREINHO DE AVINTES
Através de um acordo entre a Câmara Municipal, a APDL e a APA foi possível recolocar areia no
areal do Areinho, um desejo nosso desde o início do mandato que, este ano, foi possível
concretizar. Agora temos uma excelente zona areal junto ao rio Douro.
Procedeu-se igualmente ao corte de ervas neste local com a colaboração da SUMA.
Este ano apesar das obras de requalificação da zona do areinho se terem iniciado, será
seguramente um ano em que haverá excelentes condições para a frequência deste nosso espaço
de lazer.
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No dia 15 de Junho entrarão em funcionamento os sanitários e passarão a vigiar o areal 2
nadadores-salvadores.
Finalmente é de referir que as 2 análises realizadas à água do Rio Douro junto ao Areinho, no final
de Maio e primeira semana de Junho, estão dentro dos parâmetros legais para água de uso
balnear.
MÁQUINAS DE MONDA TÉRMICA
A Câmara de Gaia (com o total apoio da Junta de Avintes) está fortemente empenhada em acabar
com o uso do glifosato nos trabalhos de limpeza das ervas das ruas e passeios.
Para o efeito adquiriu 2 máquinas que realizam a “monda térmica” e brevemente serão adquiridas
mais 4, num total de 6 máquinas previstas.
A apresentação pública deste equipamento decorreu no Areinho de Avintes, durante a cerimónia
do arranque das obras, com a presença do Sr. Ministro do Ambiente.


CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA
AREINHO DE AVINTES (Ministro do Ambiente visita Avintes)
Iniciaram-se as obras de requalificação do Areinho de Avintes (1ª fase).
Esta obra há muitos anos desejada pelos Avintenses é integralmente suportada pelo orçamento
municipal, num investimento de aproximadamente 1,3 milhões de Euros (mais iva) e tem um
prazo de execução de 9 meses.
A obra teve uma cerimónia de arranque em que estiveram presentes o Sr. Presidente e Vice
Presidente da Câmara e foi presidida pelo Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernandes.
Uns dias antes do início das obras, realizou-se uma reunião nas instalações da antiga escola de
Espinhaço, com a presença do Sr. Vice Presidente da Câmara e dos técnicos municipais
responsáveis pelo projeto em que estes explicaram aos moradores, que compareceram em grande
número, o projeto e informaram como irão decorrer as obras.
GAI@PRENDE + FÉRIAS DE VERÃO
Como já aconteceu no ano passado o programa Gaia Aprende+ vai estar a funcionar nas férias de
Verão nos meses de Julho, Agosto e Setembro, permitindo que os pais que não tenham a quem
deixar os filhos enquanto trabalham durante as férias escolares, possam deixar os seus filhos em
segurança e com diversas atividades lúdicas. Em Avintes estas atividades serão asseguradas pela
Abrigo Seguro, IPSS que em Avintes coordena o programa Gai@prende+ e ocorrerão na escola
Fernando Guedes.
REABILITAÇÃO URBANA DA ÁREA ENVOLVENTE AO AREINHO DE AVINTES
De 1 a 29 de junho de 2017 decorre o período de discussão pública da Proposta de Delimitação da
Área de Reabilitação Urbana da área envolvente ao Areinho de Avintes (ARU do Areinho de
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Avintes) e respetivo projeto da Operação de Reabilitação Urbana, de acordo com a proposta de
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana.
Os interessados podem consultar os documentos na Secretaria da Junta de Freguesia de Avintes.


JUVENTUDE E DESPORTO
JOGOS JUVENIS
Como sempre acontece a Junta de Freguesia de Avintes participou com uma equipa de crianças e
jovens de ambos os sexos nos Jogos Juvenis de Gaia.
Depois de uma fase de freguesia que decorreu principalmente nos meses de Março e Abril e que
contemplou essencialmente treinos de preparação das equipas, em Maio e Junho participamos na
fase concelhia com mais de 70 atletas, nas modalidades de Atletismo, Andebol, Desporto
Adaptado, Badminton, Basquetebol, Futebol, Natação, Ténis de Mesa e Xadrez, tendo apenas
estado ausentes na modalidade de Voleibol, por falta de inscrições de atletas.
Foi mais uma vez uma excelente participação da nossa freguesia, quer em termos desportivos,
quer principalmente pela simpatia e fair-play demonstrado por todos os nossos elementos, pelo
que quero deixar uma palavra de agradecimento ao Daniel Castro, enquanto autarca responsável
pela atividade e ao Bruno Lopes como coordenador de toda a equipa e ainda uma palavra de
agradecimento para todos os nossos técnicos e animadores que de forma voluntária colaboraram
connosco como técnicos em cada uma das modalidades.
Prémios conquistados:
ANDEBOL - Menção honrosa da modalidade
GINÁSTICA - Menção honrosa da modalidade
GINÁSTICA fem. 2007/09 - 2º lugar coletivo
GINÁSTICA fem. 2007/09 - 1º lugar individual
GINÁSTICA fem. 2007/09 - 2º lugar individual
NATAÇÃO fem. 2006/07 - 3º lugar coletivo
TÉNIS DE MESA masc. 2005/06 - 3º lugar coletivo
TÉNIS DE MESA masc. 2005/06 - 3º lugar individual
BOCCIA (misto) - 1º lugar (coletivo)
DESPORTO ADAPTADO - 2º lugar coletivo
ATLETISMO masc. 2006/07 - 1º lugar individual
BADMINTON escalão C - 1º lugar coletivo
BADMINTON escalão C - 1º lugar individual
BADMINTON escalão D - 2º lugar coletivo
BADMINTON escalão D - 2º lugar individual
DESPORTO FEDERADO SÉNIOR
A equipa sénior do FC de Avintes classificou-se em 4º lugar na Divisão de Honra da AFP e com este
lugar conseguiu subir para a divisão de Elite, desta mesma associação.
A Junta de Freguesia colaborou com a direção do clube, colocando um autocarro para a
deslocação dos adeptos no último jogo “fora de casa”.
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DESPORTO FEDERADO FORMAÇÃO
As equipas de formação dos Restauradores Avintenses de futsal feminimo sagraram-se campeãs
distritais nas categorias de Juvenis e de Juniores.
Uma excelente participação numa modalidade que ainda não se pode praticar na nossa terra.
GEMINAÇÃO COM CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
No âmbito da geminação de Avintes com a Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, a
equipa de Futebol Clube de Avintes - Futebol de 7 Benjamins, participou nos dias 3 e 4 de Junho
no XXI Torneio Padre António Bianchi organizado pelo Juventude de Castanheira.
A nossa comitiva foi presidida pelo Secretário Eduardo Ribeiro e foi recebida na Junta de Freguesia
de Castanheira do Ribatejo.
Para além dos jogadores, técnicos e dirigentes do FC Avintes, o autocarro cedido gratuitamente
pela Câmara Municipal levou vários pais dos atletas.
Na semana seguinte 10 e 11 de Junho foi a vez de Avintes receber a comitiva de Castanheira,
presidida pelo seu presidente Luís Almeida, tendo sido recebidos no salão nobre da Junta.
Os jovens da Juventude da Castanheira participaram no 14º Torneio de Benjamins do FC Avintes.
Igualmente estiveram em Avintes, durante o fim de semana, vários pais das crianças de
Castanheira do Ribatejo.
Foram 2 fins de semana de grande convívio entre as gentes de Avintes e Castanheira do Ribatejo,
com as despesas suportadas pelas duas autarquias.
FÓRUM AVINTENSE JOVEM 2017
Irá realizar-se no próximo dia 7 de Julho o Fórum Avintense Jovem, que este ano tem como lema,
"Avintes e o Turismo".
Inscrições estão abertas até 30 de junho.
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
No dia 5 de Junho realizou-se uma reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude, onde a
Junta de Freguesia esteve presente.


CULTURA E OUTROS EVENTOS
TERTÚLIA NOS PLEBEUS AVINTENSES
No âmbito do estágio académico que a jovem Sofia Nunes está a realizar na Junta de Freguesia de
Avintes, foi promovida no dia 11 de Maio por esta aluna universitária uma tertúlia subordinada ao
tema "A Relação entre o Poder Local e Associativismo".
Estiveram presentes numerosos dirigentes associativos de Avintes, de Gaia e do Porto, para além
do Sr. Presidente da Câmara, Presidente da Junta e Presidente da Assembleia de Freguesia.
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GAIA É FADO
Como tem sido habitual nos últimos anos aderimos à iniciativa do jornal O Gaiense e vamos
participar no Gaia é Fado 2017. A nossa gala para selecionar o nosso representante será no dia 1
de Julho.
MOSTRA DE CASCATAS SANJOANINAS
Como já é uma tradição, organizamos mais uma Mostra de Cascatas Sanjoaninas que conta com a
participação de 17 cascatas, que estarão em exposição de 24 a 30 de Junho.
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Realizaram-se no sábado, dia 3 de Junho, as comemorações do Dia Mundial da Criança uma
organização da Ilha Mágica com o apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal.
As atividades decorreram durante todo o dia na antiga escola do Palheirinho e neste largo.
COMEMORAÇÕES 43º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
As comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril começaram no dia 9 de Abril com um
espetáculo de homenagem ao Adriano Correia de Oliveira, que contou com a atuação do cantor
Afonso Dias e do Avintense Joaquim Pinto Soares, amigo de Adriano.
Realizaram-se também um torneio de Damas, organizado pelos Plebeus Avintenses e um torneio
de Bilhar, organizado pela ACMA.
Na noite de 24 de Abril realizou-se uma Sessão Comemorativa do 43º aniversário da “revolução
dos cravos” no salão Nobre da Junta, onde todos os partidos e coligações com assento na AF
usaram da palavra e ainda contou com a animação de um grupo musical.
No próprio dia 25 de Abril, da parte de tarde, decorreu uma Caminhada da Liberdade, que contou
com a participação de mais de 100 pessoas e que teve o seu início no Largo da Magarão, junto do
busto do Dr. Adelino Gomes, uma figura Avintense da 1ª República e terminou no mural dedicado
a Adriano Correia de Oliveira, junto ao Parque Biológico, depois de passar por diversos outros
monumentos de Avintes.
Esta caminhada contou com a colaboração de várias Coletividades de Avintes.
Realizaram-se ainda outras atividades como um Ciclo de Cinema, organizado pela Ilha Mágica e
um espetáculo de Teatro pelos Plebeus Avintenses.


ATIVIDADES DO PRESIDENTE DA JUNTA E MEMBROS DO EXECUTIVO (RESUMO):
- No dia 29/4 participamos na cerimónia dos antigos Combatentes de Avintes.
- No dia 3/5 participamos na Conferência Nacional da EAPN com o tema "Poder Local e o Combate
à Pobreza" no Parque Biológico.
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- No dia 6/5 o Secretário participou na conferência do Professor Boaventura Sousa Santos acerca
da "Globalização, Estado e Políticas Sociais" no Salão Nobre da Câmara Municipal.
No mesmo dia, mas à noite, participamos na festa da família Escutista de Avintes que decorreu no
auditório dos Plebeus Avintenses.
- No dia 17/5 participamos a convite da Associação de Pais e Enc. de Educação, no pequeno
almoço da família, na Escola Básica Fernando Guedes.
- No dia 18/5 participamos na I Conferência da Juventude de Gaia.
Ainda neste dia o Secretário participou na Apresentação pública do projeto "Acessibilidade em
Língua Gestual Portuguesa na AMP".
- No dia 19/5 estivemos presentes na Abertura Oficial do Alargamento do Sublanço Carvalhos/Sto
Ovídio na A1 - Auto-estrada do Norte, que contou com a presença do Sr. Primeiro Ministro.
- No dia 20/5 a convite da gerência, estivemos presentes na inauguração das novas instalações na
zona industrial de Avintes da empresa Ilídio Borges & Barbosa, Lda., que contou ainda com a
presença dos senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara.
- No dia 24/5 o Secretário participou na conferência "E depois da Escola?" A transição do aluno
com condição de deficiência.
- No dia 25/5 estivemos presentes na Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a Câmara
Municipal e a Fundação Portugal Telecom para o Programa de Teleassistência - Programa
Gaia+Inclusiva.
- No dia 27/5 estivemos presentes na gala Melhor Jornal de Escola, uma organização do jornal O
Gaiense.
- No dia 1/6 estivemos presentes no 1° Encontro de Universidades Seniores de Gaia, uma
organização da Câmara Municipal de Gaia, onde naturalmente marcou presença, com grande
destaque, a Universidade Sénior de Avintes, da ACMA.
- No dia 2/6 a convite da Direção, esteve presente na Cerimónia do Quadro de Valor e Excelência
2016, da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Alves Ferreira (Valadares), o nosso Vogal Daniel
Castro, uma vez que uma aluna de Avintes foi agraciada.
No dia 3/6 a convite da Câmara Municipal de Gaia - Presidente participamos na Apresentação da
2.ª Fase do QI2 - Gaia: Quadro de Investimento Inteligente com a presença de Senhor Primeiro
Ministro António Costa e do Senhor Presidente da Câmara Municipal Eduardo Vítor Rodrigues.
Programa GO ON invest in Gaia.
Ainda neste dia estivemos presentes na Inauguração do monumento ao Associativismo em Vila
Nova de Gaia.
Igualmente neste dia a convite do diretor do Agrupamento Gaia Nascente estivemos presentes
esta noite no Sarau Desportivo.
- No dia 7/6 estivemos presentes num debate no âmbito dos Jogos Juvenis de Gaia, subordinado
ao tema: "Jogos Juvenis, Uma Referência do Desporto Nacional".
Avintes, 16 de Junho de 2017

O Presidente da Junta
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