INFORMAÇÃO – 4.º TRIMESTRE 2009

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 quarto trimestre do ano de
2008.

ASSOCIATIVISMO/CULTURA

O Executivo da Junta de Freguesia esteve representado, a convite das
respectivas Instituições, nos eventos abaixo indicados:

- Na Semana Europeia da Mobilidade
- No Colóquio “Qualidade do Ar/Saúde. Nexo de Causalidade…”
- No Lançamento da Primeira Pedra da Creche e lar de Idosos “Quinta
dos Avós”, em Oliveira do Douro, com a presença de Sua Excelência o Senhor
Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Dr. José Vieira da Silva.
- Na Sessão Solene do encerramento das Comemorações dos 50 anos da
União Académica de Avintes e ao lançamento do Livro Comemorativo dos seus
50 anos.
- A convite da Comissão de Festas em Honra do Senhor dos Aflitos, o
senhor Presidente da Junta esteve presente na procissão em Honra do mesmo.
- Na cerimónia da passagem do jornal “Audiência” para semanário.
- Na Assinatura do Protocolo entre a Gaianima, E:M: e o Clube Futebol
de Perosinho, relativo ao Arrelvamento Sintéctico do Estádio Quinta da Pena,
destinado à prática de Futebol e Râguebi.
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- Na cerimónia de comemoração do 23º Aniversário da Freguesia de
Baguim do Monte.
- Na Apresentação do Estudo e Assinatura do Protocolo com a Modelo
Continente Hipermercados, S.A. para a Requalificação da Ribeira de Valverde e
parque de São Caetano.
- No lançamento do livro “Áreas de Importância Natural da Região do
Porto – Memória para o Futuro”, da autoria de Nuno Gomes Oliveira.
- No espectáculo de teatro “ Um Filho”, pelos Plebeus Avintenses, no
Auditório Salvador Caetano.
- Na Sessão Solene Comemorativa do 90º Aniversário da Associação
Recreativa “Os Plebeus Avintenses”
- A convite, da Associação das Colectividades de Vila Nova de Gaia,
este Executivo esteve presente na Homenagem à Associação Cultural e Musical
de Avintes.
- Na Cerimónia de Bênção da Imagem de Nossa Senhora da Conceição
e do Alargamento do Cemitério Paroquial, em Oliveira do Douro.
- No Acto de Ligação Inaugural da Iluminação de Natal do Concelho de
Vila Nova de Gaia.
- No 4º Fórum da Higiene e Segurança do Trabalho.
- Na Assinatura do Protocolo entre o Município de Vila Nova de Gaia e
a Faro de Vigo, SA, relativo à Cedência do Espólio do Comércio do Porto.

- No lançamento do livro de José Vaz “A Aldeia Encantada”.
- Na Assinatura do Protocolo entre o Parque Biológico , EM, a
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Companhia de Seguros
Tranquilidade, relativo à Monitorização da Qualidade da Água do Rio Febros.
- Na Cerimónia pública de divulgação e entrega de prémios do 12º
Concurso das Quadras à Broa de Avintes, organizada pelo Clube Recreativo
Avintense.
- Na sessão comemorativa do 85º aniversário da Associação Recreativa
“Os Restauradores Avintenses”.

- Na estreia da peça “A Guerra Mais ou Menos Santa”, pela Associação
Recreativa “Os Restauradores Avintenses”.
- Na sessão solene comemorativa do 166º Aniversario da Associação
Cultural e Musical de Avintes, e ao Concerto de Aniversário e de Natal.
- Na apresentação da nova produção teatral “O Albergue”, pela
Associação Recreativa “Os Plebeus Avintenses”
- Na Ceia de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Avintes.
- Na sessão de Divulgação da Abertura do Período de Discussão
Pública da Proposta de Revisão do Plano Director Municipal de Vila Nova de
Gaia.
- Na Inauguração de quatro novos estabelecimentos comerciais, nesta
Vila – Hipermercado Modelo, Worten, Modalfa e Área Saúde.

Reunião com colectividades
- A pedido da mesma, esta Junta de Freguesia esteve reunido com a
direcção da Associação de Socorros Mútuos “A Restauradora” de Avintes para
tratar de assuntos relacionados com as instalações da Associação.

OBRAS - LIMPEZA DE RUAS

Foram efectuadas diversas limpezas e manutenção de todos os espaços
ajardinados da Freguesia.
- Foram efectuadas as seguintes reparações, nos seguintes
arruamentos:
- pavimento na Rua Cândido dos Reis
- pavimento na Rua dos Pescadores
- pavimento na Rua da Fraga
- pavimento na Rua da Corredoura
- pavimento na Rua Rio de Azenha

- pavimento na Rua da Agraceira
- pavimento na Rua do Esteiro
- pavimento na Rua Senhor do Padrão
- pavimento na Rua da Balsa
- pavimento na Rua Mário Mendes da Costa
- pavimento no Caminho de Avintes
- pavimento na Rua Padre Araújo
- pavimento na Rua Adriano Correia de Oliveira
- pavimento na Travessa do Passal
- pavimento na Rua Além do Ribeiro

- Procedeu-se às limpezas dos seguintes tanques públicos:
- Tanque de Soutulho
- Tanque das Fontainhas
- Tanque de Cabanões
- Procedeu-se à limpeza das seguintes artérias:
- Rua Dr. João Alves Pereira
- Travessa do Paço
- Rua dos Restauradores
- Travessa 5 de Outubro
- Rua de Cabanões
- Rua do Esteiro
- Travessa de Cabanões
- Escadas dos Pescadores
- Cais de Espinhaço
- Rua da Agraceira
- Urbanização dos Pinhais Bastos
- Rua Fonte da Cal
- Escadas Serafim Francisco de Sousa
- Rua das Valeiras de Cima
- Rua das Valeiras de Baixo
- Rua D. Manuel I

- Procedeu-se à limpeza de diversas caixas de águas pluviais

- Foi feita limpeza à mina da “Mesquita”

- Procedeu-se à feitura de um muro na Rua das Costeiras

- Procedeu-se à feitura de um muro na Rua Além do Ribeiro

- Procedeu-se à limpeza dos espaço ajardinados nas seguintes escolas:
- Escola EB1 de Aldeia Nova
- Escola EB 1 de Cabanões
- Escola EB1 do Magarão
- Escola EB1 de Espinhaço
- Procedeu-se à pintura dos muros no Cemitério Paroquial

Juventude
2º Fórum Avintense JOVEM
Realizou-se a sessão de Apresentação dos trabalhos dos jovens de Avintes,
concorrentes ao 2º Fórum Avintense Jovem.
Apresentaram trabalhos 30 jovens, com idades entre os 9 e os 15 anos de
idade. Estes trabalhos repartiram-se entre textos, pinturas, desenhos,
esculturas e fotografias projectadas por meios informáticos.
Pela sua participação a Junta de Freguesia ofereceu uma viagem a Lisboa
com visita ao Palácio de Belém.
Na mesma cerimónia foram entregues os certificados dos cursos de
Informática e decorreu uma exposição de Pintura do artista-amador, Alfredo
Monteiro.

FORUM AVINTENSE

Conforme nosso Plano de Actividades, deu-se cumprimento, uma vez
mais, a uma iniciativa de nível cultural que, para nós Avintenses, muito nos
enriquece, que foi o XIX Fórum Avintense, com doze comunicações, tendo
como tema base “Avintes e a Margem Sul do Douro ao tempo das
Invasões Francesas”.
Este evento foi antecedido de uma exposição de pintura da autoria do
pintor Taveira da Cruz.

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.
A Junta de Freguesia tem cedido as suas instalação para que, em
articulação com o IEFP se proceda a convocatórias e encaminhamento de
desempregados para ofertas de emprego para empresas locais, envolvendo-se
assim no processo de recrutamento e selecção de candidatos.
A UNIVA mantém a população informada acerca das possibilidades
existentes no que à Formação Profissional diz respeito, assumindo um papel
motivador e orientador nas escolhas profissionais – envolvendo mensalmente
120 utentes em sessões colectivas.
Existe um grande empenho por parte da UNIVA em fazer com que haja
mais oferta formativa para a população desempregada e empregada mas
desqualificada, no sentido de auscultar necessidades e expectativas para que
possamos a curto prazo fazer com que o espaço da Junta de Freguesia seja usado
também para esse fim, trazendo entidades formativas às nossas instalações por
forma a tornar mais próxima da população esta realidade.
Matem-se a articulação deste serviço com entidades como: Agrupamento
de Escolas, CPCJ, RSI e Empresas de Trabalho Temporário.
ACÇÃO SOCIAL
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.
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 – arrumo
do espaço onde o utente dependente se encontra, higiene pessoal, distribuição de
refeições ao domicílio e serviço de lavandaria.

A Técnica da Junta de Freguesia tem vindo a apoiar a população no
preenchimento dos formulários para o requerimento do Complemento Solidário
de Idosos.
O Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes continua a assumir a vertente
lúdica da sua missão, tendo por isso desenvolvido actividades alusivas ao Dia do
Idoso com duas actuações na Associação ‘OS Plebeus Avintenses’ – uma das
actuações proporcionou um espectáculo de Danças de Salão e outro consistiu
num Concerto da Orquestra Ligeira da Associação ACMA - a Junta de Freguesia
de Avintes contribuiu com esta iniciativa assegurando o transporte de utentes do
Centro de Convívio para as instalações dos Plebeus.
O próprio Centro de Convívio foi palco da celebração do Dia do Idoso,
tendo realizado um lanche para todos os utentes.
Em Novembro foi a vez da já tradicional tarde de Magusto – o Centro Dr.
Adelino Gomes festejou o São Martinho com um lanche alusivo à data que se
comemorava.
Durante o mês de Novembro os utentes envolveram-se na preparação da
decoração de Natal do Centro de Convívio, produzindo todos os enfeites alusivos
à data em causa.
A 23 de Dezembro celebramos o Natal com os nossos utentes numa tarde
de convívio para que o espírito natalício não seja perdido.

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA
O Senhor Presidente da Junta, esteve reunido com:
- A Senhora Engª Eugénia para tratar das obras na Rua 5 de Outubro.
.
- O senhor Arqtº António Martins para identificar as parcelas de terreno
para a construção do campus escolar.

- O senhor Engº José António para tentar resolver o problema das águas
pluviais que invadem o edifício da Sobreira e causa problemas na zona
envolvente ao mesmo.
- O senhor Engº Jorge Conde para a cedência de tapete tapar buracos em
vários arruamentos da Freguesia.
- O senhor Engº Claro Costa para tratar dos passeios da Rua 5 de Outubro
- O senhor Vereador, António Barbosa para solicitar transporte para a
deslocação do Grupo Mérito Dramático Avintense a Ponteceso
- O senhor Dr. Brito e Silva para apresentar as revindicações relacionadas
com as Obras em Avintes
- O senhor Dr. Carlos Pinto para solicitar o pagamento do protocolo
relacionados com a Festa da Broa.
- O Senhor Vereador, Dr. Guilherme Aguiar juntamente com o Sr.
Arqtº Martins, e o senhor Secretário desta Junta, António José Vieira dos Santos
para tratar do terreno para construção do Pavilhão e Piscina.
- O senhor Engº Barroso para tratar de assunto relacionado com a ligação
à rede pública das iluminações de Natal
- A Senhora Engº Dora para solicitar apoio no fornecimento de flores para
os jardins desta Vila.
- O senhor Vereador Firmino Pereira para tratar de problemas
relacionados com as obras a decorrer na Rua 5 de Outubro, juntamente com o Sr.
Engº Jorge Sequeira, responsável pela empresa Bênjor.
- A senhora Engª Mercês, senhor César Oliveira e uma responsável da
SUMA para tratar da colocação de novos ecopontos e novos contentores de
resíduos sólidos.
- O Senhor Presidente da Junta esteve presente na reunião ordinária do
Conselho Municipal da Segurança

ÁGUAS DE GAIA, E.M.

- Este Executivo esteve reunido com o senhor Dr. Rogério Gomes para
tratar de resolver o assunto da pavimentação da Rua da Corredoura.

- Este Executivo esteve reunido com o senhor Santiago para tratar do
pavimento da Rua dos Metalúrgicos, Travessa dos Metalúrgicos e Rua 5 de
Outubro.
- Este Executivo esteve presente numa reunião com a senhora Engª Eunice
para tratar do colector de saneamento na Rua do Paço e Rua do Areinho.

- Este Executivo esteve reunido com o senhor Engº Silva Martins para
tratar resolver o problema relacionado com a colocação do colector de águas
pluviais na Rua de Cabanões.

DESPORTO

- Este Executivo esteve presente na Gala do Desporto 2008 – Gaia Cidade
de Campeões.

Geminações
Intercâmbio com Ponteceso
O Grupo Mérito Dramático Avintense participou no Festival de Teatro em
Ponteceso, a convite daquela Autarquia Galega, com o apoio desta Junta de
Freguesia

BIBLIOTECA e Posto Público da Internet
Estatística da utilização da Biblioteca de Setembro a 15 de Dezembro
de 2008:
Utilização dos computadores: 572 utilizadores
Requisição de Livros: 75 livros
Posto Público da Internet: 77 utilizadores
Visitas à biblioteca de alunos das Escolas de Avintes:
No mês de Dezembro, durante uma tarde recebemos a visita dos alunos do
Jardim de Infância da Escola EB1 de Cabanões, acompanhados da
respectiva educadora e auxiliar.

EDUCAÇÃO
- Este Executivo, a convite da Escola EB1 do Palheirinho, esteve presente
na inauguração da sua cantina escolar.
- Na Cerimónia de Assinatura dos Protocolos de Comparticipação
Financeira entre o Município e os Agrupamentos de Escolas de Vila Nova de
Gaia.

DIVERSOS
- Este Executivo esteve reunido com a Igreja Adventista para tratar de
assuntos relacionados com uma acção de sensibilizada “Exposaúde” que se
realizou no Largo do Palheirinho.
- Este Executivo teve uma reunião com o Senhor Director do IPTM para
tratar de assuntos relacionados com a electrificação no novo cais acostável,
acabamento do muro de suporte e arranjo do cais do Esteiro.
- Nesta época natalícia, este Executivo procedeu à colocação de onze
armaduras de iluminação pública, em diversas zonas desta Vila.

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)

