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 terceiro trimestre do ano de
2009.

ASSOCIATIVISMO/CULTURA

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

- Nos festejos da noite de S. João, promovido pela Câmara Municipal
- No Hastear da Bandeira Azul, na praia de Salgueiros
- Na Sessão Solene da comemoração dos 80 anos da fundação da Santa
Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia
- Na cerimónia de entrega de medalhas honorificas a Individualidades e
Entidades distinguidas pelo Município
- Na inauguração do Requalificado Convento Corpus Christi
- Na procissão e missa, a convite da Comissão de Festas, em Honra da
Nossa Senhora dos Prazeres
- Na procissão e missa, a convite da Comissão de Festas, em Honra de S.
Pedro e nª Srª das Necessidades
- Na procissão e missa, a convite da Comissão de Festas, em Honra à
Rainha de Santa Isabel
- Na estreia do espectáculo, O Tesouro do Capitão Arco-iris, dos Plebeus
Avintenses
- Na sessão de encerramento e entrega de prémios do XX Torneio de
Futsal, dos Restauradores Avintenses
- No 4º Torneio “Putos de Gaia”, dos Restauradores Avintenses
-Nas comemorações do 116º aniversário da Associação de Socorros
Mútuos “A Restauradora”

- Na insigniação de novos membros da Confraria da Broa de Avintes
- Na assinatura do contrato de financiamento da construção do Centro de
Reabilitação do Norte
Festa da Broa
O Executivo congratula-se com o sucesso alcançado pela XXII Festa da
Broa. As expectativas que este Executivo tinha traçado para este evento foram
alcançadas. O evento contou ainda com uma exposição de artesanato levada a
efeito pelos artesões de Avintes.
Na abertura esteve o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia e outras
entidades convidadas.
Fórum Avintense
Realizou-se, este ano, o XX Fórum Avintense que contou com a
participação de 12 comunicações.
Foi igualmente publicado mais um livro da Colecção Memória Avintense
com as comunicações dos Fóruns do ano 2006 a 2008.
Integrado neste Fórum realizou-se ainda uma Homenagem ao Decano
Jornalista Avintense, José Maria da Silva Martins.
OBRAS - LIMPEZA DE RUAS
Foram efectuadas limpezas e manutenção dos espaços ajardinados da
Freguesia.
Corte de terras para alargamento da rua, construção de muros e
asfaltamento no Caminho Sobre-o-Douro.
Espalhamento de tapete a quente e alinhamentos com preparação de caixa
na Rua das Costeiras.
Reparação do pavimento em:
- diversos locais da Rua do Areinho
- Rua Mário Mendes da Costa
- Rua do Esteiro
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- Rua da Carreira Velha
- Rua de Gradouro
- Rua Dª. Amélia Margarida Borges
- Rua Adriano Correia de Oliveira
- Troço da Rua que liga Cândido dos Reis à Rua Poeta Mesquita e Melo
Procedeu-se à limpeza de diversos arruamentos
E ainda:
- à limpeza de diversas caixas de águas pluviais
AMBIENTE
Procedeu-se a toda a limpeza do areal da praia do Areinho e das zonas
adjacentes, de modo a que na abertura da época balnear, todo o espaço
envolvente estivesse limpo e arranjado de forma a poder receber os milhares de
veraneantes, que utilizam aquelas áreas de lazer.
Foram colocados dois balneários para homens e mulheres ao longo da
praia do Areinho, de modo a que as questões de salubridade fossem minimamente
satisfeitas.
Durante a época balnear todos os dias é feita diáriamente a limpeza das
papeleiras colocadas ao longo do areal, bem como dos sanitários.
ACÇÃO SOCIAL
A Junta de Freguesia mantém a sua participação nas reuniões levada a
cabo na Rede 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.
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Está em prática o acompanhamento psico-social de agregados
beneficiários da medida de RSI assim como novos casos que recorrem ao
gabinete de Acção Social.

EMPREGO
A Junta de Freguesia de Avintes mantém o atendimento a desempregados
subsidiados – apresentação quinzenal – prevista no Decreto-Lei nº 200/2006 de 3
de Novembro –tendo por base um protocolo de colaboração com o IEFP de Vila
Nova de Gaia.
A Junta de Freguesia tem cedido as suas instalação para que, em
articulação com o IEFP se preceda a convocatórias e encaminhamento de
desempregados para ofertas de emprego para empresas locais, envolvendo-se
assim no processo de recrutamento e selecção de candidatos.
O GIP mantém a população informada acerca das possibilidades existentes
no que à Formação Profissional diz respeito, assumindo um papel motivador e
orientador nas escolhas profissionais.
A Junta de Freguesia de Avintes estabeleceu Protocolo de Parceria com o
Sector Terciário do Porto no sentido de fazer funcionar nas instalações desta
Autarquia, Cursos de Formação Modular nas áreas: informática, inglês, espanhol,
alemão, língua portuguesa, prevenção e primeiros socorros na área de geriatria e
técnicas de animação de crianças. Todas as formações têm curta duração e
destinam-se a um público adultos em situação de primeiro emprego, desemprego
ou mesmo para activos empregados, conferindo aos formandos certificado
profissional assim como um subsídio de alimentação diário de 4.27€.
Mantém-se a articulação deste serviço com entidades como: Agrupamento
de Escolas, CPCJ, RSI e Empresas de Trabalho Temporário.
TERCEIRA IDADE
De acordo com o Plano de Actividades desta Junta de Freguesia foi levado
a efeito o Passeio Convívio da 3ª idade. O almoço convívio realizou-se na Quinta
do Cruzeiro. O Passeio Convívio foi um êxito e decorreu sem qualquer anomalia,
sendo de enaltecer o civismo patenteado por todos os participantes.
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Este ano teve a participação cerca de
transportadas em 12 autocarros.

650 pessoas, que foram

É importante salientar, que na missa realizada no Santuário do Sameiro, o
quanto foi grato para os Avintenses, as palavras de incentivo dirigidas pelo
Cónego do Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo às questões sociais
levadas a cabo pela Junta de Freguesia.
No último trimestre o SAD da Junta de Freguesia de Avintes apoiou em
média 32 utentes mensalmente, distribuídos pelas 4 valências de apoio.
A Técnica da Junta de Freguesia tem vindo a apoiar a população no
preenchimento dos formulários para o requerimento do Apoio Solidário de
Idosos, requerimentos de apoio para aquisição de medicação e fraldas ao abrigo
da Medida de Ajudas Técnicas promovidas pela Acção Social da Segurança
Social de Vila Nova de Gaia.
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
Assinatura de Protocolo de Comparticipação Financeira, entre o Município
de Gaia e esta Autarquia, no Salão Nobre desta Junta de Freguesia, com a
presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no valor de 25.000€ (vinte
e cinco mil euros), para a realização da 22ª Festa da Broa.
EDP
Finalmente foi concretizado o pedido formulado por esta Junta de
Freguesia para a ligação à rede pública da zona compreendida entre a Rua dos
Pescadores e a Pesqueira de Espinhaço.
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ÁGUAS DE GAIA, E.M.
Esta Junta de Freguesia teve reuniões com:
Engº Ferreira para colocação dos balneários/sanitários no Areinho
Engª Eunice devido ao arranjo de caixa e ligação de saneamento na Vereda
da Rua Nova
Engº Silva Martins para colocação de água potável na Travessa 5 de
Outubro.

GEMINAÇÃO
No âmbito da actividade de geminação com o Concelho de Ponteceso
realizou-se um torneio quadrangular de futebol “ Taça Amizade” entre uma
equipa do S.C. Ponteceso, Corme S.C. e Futebol Clube de Avintes.
Este torneio quadrangular esteve inserido na inauguração do novo piso
sintético do campo de Corme S.C.
Recebemos em Avintes durante três dias cerca de 40 jovens de Ponteceso,
acompanhados do Vice-Alcalde e monitores.
Nestes três dias de visita a Avintes e Vila Nova de Gaia, os jovens
tiveram oportunidade de visitarem vários locais da Freguesia, tendo ficado
instalados no Parque Biológico.
No último dia foram recebidos na Junta de Freguesia, tendo sido
oferecido a cada um, uma broa de Avintes e um boné.
Ainda no âmbito desta geminação, o Presidente da Junta esteve a convite
do Alcalde de Ponteceso, nas Festas da Virgem do Carmo e da Festa da Perceba.

BIBLIOTECA e Posto Público da Internet
A Biblioteca teve o seguinte movimento:
Estatística da utilização da Biblioteca de Junho a 19 de Setembro de 2009:
Utilização dos computadores: 644 utilizadores
Requisição de Livros: 129 livros
Posto Público da Internet: 23 utilizadores
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EDUCAÇÃO
A Junta de Freguesia atribuiu mais uma vez o Prémio de Mérito Escolar
aos 3 melhores alunos de cada um dos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Escola EB 2.3 de
Avintes.
A Cerimónia foi realizada, no Salão Nobre desta Junta de Freguesia e
contou com a presença de numeroso público, o que deu um maior brilho à
cerimónia.
Na Homenagem aos alunos que no passado ano lectivo terminaram o 3º
ciclo do ensino básico, a convite da APEBA, que teve lugar no Auditório dos
Plebeus Avintenses.
A pedido da Associação de Pais, da Escola EB1de Aldeia Nova, este
Executivo esteve reunido com a mesma para tratar de assuntos relacionados com
esta associação.
JUVENTUDE
Cursos de Informática
No âmbito das actividades da ocupação de jovens foram realizados, em
Julho e Agosto, dois cursos de introdução à informática para jovens dos 9 aos 12
anos em que participaram cerca de 20 jovens.
Fórum Avintense Jovem
Em conjunto com a cerimónia da entrega de prémios de mérito escolar
realizou-se a apresentação pública dos trabalhos concorrentes ao III Fórum
Avintense Jovem em que participaram 11 jovens de Avintes.
No dia seguinte estes jovens e ainda os 16 vencedores do prémio de mérito
escolar visitaram o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e o
Mosteiro da Batalha, numa viagem organizada por esta Autarquia.
Foi um dia de aprendizagem e convívio que muito agradou estes jovens.
DIVERSOS
Esta Junta de Freguesia esteve reunido com elementos da direcção de
Estradas de Portugal para tratar do problema de congestionamento de trânsito na
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E.N. 222 e da construção da rotunda no cruzamento da Rua dos Pinhais Bastos e
Rua de Ponte Pereiro.
Este Executivo, em colaboração com a Rádio Águia Azul, participou num
programa em directo, com diversas individualidades e representantes de algumas
Colectividades de Avintes, para falar de diversos assuntos desta Freguesia, em
várias áreas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Junto remeto mapa da situação financeira da Junta de Freguesia de
Avintes.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Junta,

(Mário Fernandes Gomes)
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