5ª INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
(01/12/2014 a 17/03/2015)
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
a) No mês de Dezembro de 2014

Foram realizadas obras de beneficiação do pavimento betuminoso no Lugar do Forno, Rua Fonte do Avenal,
Rua do Esteiro, Rua dos Sapateiros, Rua 1º de Maio e Rua da Agraceira.
Foi realizada uma reunião de trabalho no Areinho de Avintes, entre a Junta de Freguesia de Avintes e uma
equipa da Câmara de Gaia liderada pelo Sr. Eng. Mota e Silva, para analisar o projeto das Encostas do Douro.
A primeira fase abrangerá a zona entre o parque de merendas e o cais de Espinhaço.
Procedeu-se ao tratamento e envernizamento das portas e portadas no edifício da Junta, e das janelas e
caleiras no Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes.
No cemitério iniciou-se uma manutenção profunda no portão principal da entrada do cemitério e
conservação do gradeamento.
Concluiu-se a construção de um muro de suporte com uma extensão de 47 metros por 2,5 metros de altura
na rua do Sossego.
b) Primeiro trimestre de 2015
Em janeiro procedeu-se à beneficiação de algumas partes mais degradadas das ruas em paralelo,
nomeadamente na rua Miguel Bombarda, rua Central de Campos, rua da Fraga, nas zonas de estacionamento
da Urbanização da Mesquita e da Urbanização dos Pinhais Bastos e rua das Valeiras de Baixo e rua Manuel
Monteiro da Fonseca.
Foram realizadas obras de beneficiação do pavimento betuminoso no Lugar do Forno, rua Fonte do Avenal,
rua do Esteiro, rua dos Sapateiros, rua 1º de Maio e rua da Agraceira, rua dos Fogueteiros, rua da Fontiela,
rua e travessa das Velhas, rua e travessa do Outão, por administração direta da Junta.
Foram realizados trabalhos de conservação e restauro dos tanques públicos pelos funcionários da Junta de
Freguesia no tanque da Bica e no tanque do Gaiôlo, muro de suporte do Tanque da rua de Cândido dos Reis,
entre outros.
Foi colocado um gradeamento de proteção na rua Cândido dos Reis (junto ao Bairro Social) de forma a
fornecer alguma segurança às pessoas que por ali transitam.
Foram colocados pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Gaia, cinco espelhos parabólicos adquiridos
pela Junta de Freguesia, nos locais onde os mesmos estavam partidos.
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Realizaram-se trabalhos de consolidação da vedação da rua 5 de Outubro, em frente da rua da Escola
Nova de Aldeia Nova e ainda a reparação do passeio.
Procedeu-se à pintura de todas as salas e colocação de janelas de alumínio na sala da cave do Centro de
Convívio Dr. Adelino Gomes, no Magarão.
Foi instalado no Cemitério de Avintes um equipamento pré-fabricado onde irá funcionar em breve um posto
de venda de cera e flores.
Estão a decorrer obras de beneficiação da zona envolvente das Alminhas de Campos que este ano fazem 200
anos da sua construção. Este trabalho será feito em colaboração com a Câmara Municipal.



Obras na Meia-Laranja

Estão a decorrer obras na zona da Meia Laranja, obras há muitos anos reivindicadas pela Junta de Avintes,
dado ser um acesso importante à parte “baixa” da nossa freguesia.
Estas obras de consolidação da encosta e de arranjo do saneamento, vão impedir que as "águas chocas"
continuem a correr pela rua abaixo, provocando buracos no pavimento e cheiros nauseabundos.
A obra é da responsabilidade da Câmara Municipal e da empresa Águas de Gaia, e embora localizada na
freguesia de Oliveira do Douro, beneficiará principalmente os avintenses.



Câmara Municipal de Gaia

A Câmara de Gaia repintou as passadeiras no largo da Gândara e colocou 2 pinos para impedir a travessia de
veículos por cima do passeio entre a rua 5 de Outubro e o largo da Gândara.
Foi assinado entre a Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências através do qual foi atribuído o montante de 5.000,00€
destinado a obras no Cemitério da Freguesia, que irão ser aplicados na recuperação e manutenção dos
ossários, obras a arrancar muito em breve.
Por solicitação da Junta de Freguesia, a Câmara de Gaia procedeu à reparação dos lancis soltos e levantados
ao longo de várias zonas da rua 5 de Outubro.
Procedeu-se por administração direta da Câmara Municipal à eliminação da escadaria existente no portão do
lado direito da entrada no edifício da Junta de Freguesia, entrada de acesso ao centro cívico,
Na rua do Outeiro, o muro de suporte ameaçava ruir, pelo que foi necessário colocar-se um rail de proteção.
Procedeu-se ainda à consolidação de parte do muro. Todos os trabalhos foram por administração direta da
Câmara Municipal.



Jardins e Ambiente

Continuamos regularmente com a intervenção de manutenção, corte e limpeza dos jardins e espaços
ajardinados na freguesia.
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Por proposta da Junta de Freguesia, com pessoal e equipamentos da Câmara Municipal e sob a orientação da
equipa do Parque Biológico, foi criado um novo espaço ajardinado na Urbanização da Mesquita junto à
entrada do Complexo Desportivo do FC Avintes.
Devido ao parecer dado pelo Parque Biológico, que apontava para a necessidade de se abater as árvores do
largo do Magarão, foram as mesmas cortadas, tendo sido já plantadas 2 novas árvores neste largo.
Posteriormente e em articulação com a Câmara Municipal e Parque Biológico estudar-se-á um novo arranjo
deste largo.
A empresa SUMA já procedeu a uma primeira limpeza em 2015, de toda a zona do Areinho de Avintes.



Ação Social e Saúde
a) No mês de Dezembro de 2014

O Executivo da Junta de Freguesia reforçou com mais 250,00€ o Programa "Gaia com Farmácias Solidárias",
de modo a atender às situações mais graves de dificuldade de aquisição de medicação por parte da
população mais carenciada, no final do ano de 2014.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, realizou-se no dia 3 de
Dezembro, por proposta da Junta de Freguesia, uma reunião na EB Fernando Guedes com os pais com filhos
apoiados na Unidade de Multideficiência desta escola. Esta reunião contou com a presença da Coordenadora
da escola, Dra. Maria Helena Araújo, bem como de elementos das instituições representadas na Comissão
Social de Freguesia (Fundação Joaquim Oliveira Lopes e Gaiurb/Gaia Social). Neste encontro foram-nos
transmitidas as dificuldades sentidas pelos pais e, de seguida, visitou-se as instalações onde funciona a
Unidade.
b) Primeiro trimestre de 2015
Realizou-se em Janeiro uma reunião da Comissão Social de Freguesia, na qual foi feito um resumo do
trabalho na área social da Junta de Freguesia em 2014, apresentado o plano da área social para 2015, foi-nos
apresentado o projeto piloto RLIS /Rede Local de Intervenção Familiar a cargo da "A Familiar de Grijó Associação Mutualista", discutiu-se a necessidade de animar a procura e oferta de voluntariado.
Organizado pela Comissão Social de Freguesia de Avintes, decorreu no dia 7 de fevereiro uma sessão de
divulgação e informação sobre o Voluntariado no Auditório da EB Fernando Guedes. Para além de
testemunhos da Associação Abrigo Seguro, Onda Verde e do Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de
Avintes, assistiu-se às intervenções de duas voluntárias da IPSS Abrigo Seguro, ao abrigo do Serviço
Voluntariado Europeu, a Francesca (Itália - Modena) e a Magdalena (Polónia - Gdansk).
Em Fevereiro ocorreu mais uma reunião da Comissão Social de Freguesia na qual se abordaram assuntos
relacionados com a carência alimentar na freguesia, fez-se uma análise de possíveis formas de incentivar o
voluntariado social para o acompanhamento a idosos que vivem em situação de isolamento.
No âmbito de uma candidatura ao PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
(PEPAL) fomos contemplados com um estágio profissional na Área Social.
O CLDS+ organizou na Junta de Freguesia uma ação de formação sobre Trabalho em Equipa e
Relacionamento Interpessoal, numa parceria com a empresa SIG.RH - Gestão de Recursos Humanos.
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O CLDS+ trouxe à Junta de freguesia uma sessão informativa sobre poupança de energia através da
campanha informativa “Energia Fantasma”, promovida pela DECO, que teve como objetivo informar e
sensibilizar os consumidores para uma utilização eficiente da eletricidade, com vista à alteração de
comportamentos que contribuam para a redução da fatura de energia elétrica.
O edifício da Junta de Freguesia foi iluminado de azul no passado dia 2 de Abril, dia Mundial da
Consciencialização do Autismo.
No dia 17 de Abril realizou-se nova reunião da Comissão Social de Freguesia.



Educação e Formação

Decorreu no dia 18 de Fevereiro realizou-se a segunda reunião do executivo da Junta com todas as
Associações de Pais da Freguesia.
Iniciaram-se 5 novos cursos de formação modular, protocolados entre a Junta de Freguesia e o Centro de
Formação do IEFP do Porto, que estão a realizar-se no Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes e na antiga
escola do Palheirinho.
Os cursos são de Geriatria, Turismo, Empregados de Andar, Logística e Técnicos de Saúde.



Juventude e Desporto

O responsável pelo Pelouro da Juventude da Junta de Freguesia, Daniel Castro, foi indicado como
representante do Conselho da Juventude de Avintes, no Conselho Municipal da Juventude.
Realizou-se no dia 21 de Dezembro uma reunião na Câmara de Gaia relacionada com a realização dos Jogos
Juvenis de Gaia em 2015. A nossa freguesia irá participar nos Jogos Juvenis 2015.
Já neste ano de 2015 realizaram-se reuniões com o FC de Avintes, Clube de Atletismo e Restauradores
Avintenses, com vista a colaboração destes clubes nos Jogos Juvenis. O Jovem Bruno Lopes será o
Dinamizador da nossa Freguesia, juntamente com o Vogal Daniel Castro.
A cinco de fevereiro decorreu uma reunião extraordinária do Conselho da Juventude na sede da União
Académica de Avintes onde foram debatidas propostas de atividades para o Mês da Juventude, que
decorrerá este ano em Abril.
Os jovens de Avintes que no ano passado participaram no Fórum Avintense Jovem tiveram como prémio,
uma visita à Assembleia da República, no palácio de S. Bento em Lisboa, na companhia do Presidente da
Junta e do Vogal da Junta com o Pelouro da Juventude.
No parlamento foram recebidos pelo deputado do PS João Paulo Correia, que gentilmente fez de cicerone,
levando os jovens a visitarem, o interior do parlamento português.
Depois do almoço, realizado também no refeitório da Assembleia na companhia do deputado, os jovens
tiveram ainda a oportunidade de assistirem ao debate parlamentar, numa das galerias do hemiciclo, antes de
regressarem a Avintes.
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Cultura e outros eventos

Decorreu na Biblioteca da Junta de Freguesia um evento evocativo do 1º de Dezembro organizado pela Ilha
Mágica, “Poética da Restauração”, com poesia e música.
No dia 1 de janeiro, na sede da Associação Recreativa Restauradores Avintenses realizou-se uma cerimónia
de apresentação e constituição do Grupo de Canoagem "Barqueiros de Avintes", onde estiveram presentes o
Presidente da Junta e da Assembleia de Freguesia e os membros do Executivo da Junta.
O Executivo, juntamente com o Presidente da Assembleia de Freguesia, reuniu com historiador José Vaz e
com a especialista em conservação e restauro Teresa Silva, na Pedra da Audiência, para estudar uma
intervenção de conservação daquele monumento que lhe confira maior dignidade e dê mais informação a
quem o visita.
Na sequência desta reunião procedeu-se ao arranjo da zona envolvente da Pedra da Audiência, com limpeza
da pedra do monumento, recuperação do muro de suporte e colocação de pavimento em gravilha no espaço
em volta do monumento. Foi ainda colocada uma placa em ferro, com um texto identificador do
monumento.
Realizou-se no dia 11 de Abril na Biblioteca uma atividade para crianças denominada CONTO CONTIGO. O
objetivo é através da leitura de uma conto, criar nas crianças o gosto pela leitura e pelos livros.
Simultaneamente promovemos a nossa biblioteca para que possa ter mais frequência.



Projeto Encostas do Douro

A Convite do Presidente da Junta foi realizada uma reunião de trabalho na Junta de Freguesia sobre o Projeto
Encostas do Douro, que contou com a presença do Sr. Eng. Mota e Silva e da Sra. Arq. Dina Henriques, da
Câmara de Gaia, e dos membros do Executivo e dos eleitos da Assembleia de Freguesia, de todas as forças
partidárias. Estiveram ainda presentes representantes dos Restauradores Avintenses, por ser uma associação
localizada na zona de intervenção do projeto e da Onda Verde, por ser uma associação ligada ao ambiente.
Depois de uma apresentação por parte dos Técnicos da Câmara, realizou-se um debate aberto a todos os
presentes, onde cada um pode dar os seus contributos e expor a suas ideias.
Foi realizada uma reunião de trabalho com a presença do Presidente da Junta, da Vogal Manuela Lopes, do
Eng. Mota e Silva e da Arq. Dina Henriques, da Câmara de Gaia, com os moradores com terrenos a jusante do
parque das merendas, para se procurar encontrar soluções para a limpeza dos terrenos na frente de rio.



Comemorações do Dia de Avintes

Durante um mês, com um conjunto de atividades culturais, recreativas e desportivas, organizadas pela Junta
de Freguesia e por várias coletividades e Avintes, comemorámos o DIA de AVINTES.
Tiveram início no dia 1 de Fevereiro com a Cerimónia de Abertura das comemorações do Dia de Avintes,
coincidente com o 27º aniversário de elevação da Freguesia a Vila, e a entrega de Diplomas de Artesão de
Mérito aos Moleiros de Avintes ainda vivos.
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A cerimónia contou com a participação do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Albino Almeida, e
em representação da Câmara de Gaia, da Adjunta do Sr. Vice-Presidente, Célia Correia.
Houve também um momento musical proporcionado pelo Duo André Gonçalves e Mário Santos, e uma
palestra sobre os moinhos e os moleiros de Avintes pelo historiador Paulo Costa.
No fim de semana seguinte, na sexta-feira dia 6, pelas 21h30m decorreu uma sessão sobre Voluntariado,
promovida pela Abrigo Seguro e no sábado dia 7 de fevereiro nos Plebeus Avintenses, decorreu um
espetáculo musical com a atuação dos grupos "Marias Magalhães" e "Momentos Únicos".
A Associação Ilha Mágica promoveu na parte da tarde, do dia 8 uma série de eventos no Largo do Palheirinho
de forma a comemorar o seu 17º Aniversário, local onde também decorreu uma Mostra de Artesanato.
Na noite de 13 de fevereiro na sede do Grupo Mérito e numa organização conjunta da Ilha Mágica e do
Grupo Mérito realizou-se um espetáculo de música e poesia, intitulado de “Avintes Poética”, no qual foram
lidos poemas e cantadas músicas de poetas avintenses.
O mesmo Grupo de Mérito organizou no dia 14 um Baile dos Namorados e no dia 16 o desfile de Carnaval
noturno.
No ano em que se comemora 125 anos do nascimento do Escultor Henrique Moreira, foi inaugurada no dia
14 na galeria da Junta de Freguesia, uma exposição fotográfica de uma pequeníssima parte da vastíssima
obra do escultor, da autoria dos fotógrafos do Núcleo de Fotografia dos Bancários do Norte. Contamos com a
presença do Sr. Vereador da Cultura da Câmara de Gaia, Delfim Sousa, e foi também muito gratificante e
uma honra ter nesta inauguração a presença de familiares do Escultor, nomeadamente de uma nora, dois
netos e um bisneto.
No dia 20 pudemos assistir a uma magnífica representação dos Plebeus Avintenses com a peça "Ratos e
Homens" - encenação do jovem avintenses Pedro Dias.
Numa organização conjunta da Junta de Freguesia com a Associação Abientes, ocorreu no dia 21 a cerimónia
de inauguração de uma placa identificativa e explicativa do nosso monumento «Pedra da Audiência»,
datado de 1742 e classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1946.
Da parte da tarde deste dia, decorreu uma tertúlia, muito animada, moderada pela avintense Ana Filomena
Amaral e subordinada ao tema: "Como divulgar e promover a arte e os artistas avintenses". Foi um momento
de debate sobre como promover melhor a nossa terra e os nossos artistas.
À noite no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Avintes, realizou-se a Sessão Solene comemorativa do Dia
de Avintes (1088 anos de história), na qual o nosso conterrâneo José Vaz foi agraciado com a Medalha de
Honra da Freguesia.
A cerimónia contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo
Vítor Rodrigues, do Sr. Vice-presidente, Patrocínio Azevedo, e ainda do Sr. Vereador Manuel Monteiro.
A abrir esta cerimónia atuou uma banda de metais da ACMA - Associação Musical e Cultural de Avintes, que
abrilhantou esta cerimónia com uma magnífica atuação.
Como convidado esteve ainda presente o Dr. Gonçalo Maia Marques que fez o elogio do agraciado.
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As comemorações terminaram no último fim de semana de Fevereiro, com a realização do 25º Fórum
Avintense, a inauguração do Trilho Pedestre do Rio Febros, que liga a foz do rio Febros no Esteiro, até junto
ao Parque Biológico e ainda com a prova de atletismo, 10Km de Avintes.



Presidência Aberta do Presidente da Câmara, em Avintes

No dia 24 de Março realizou-se a primeira Presidência Aberta do Presidente da Câmara, em Avintes, na
sequência de um périplo que o Sr. Presidente da Câmara está a realizar por todas as freguesias do concelho.
Acompanhado do Vice-Presidente da Câmara, do Presidente da Junta e dos restantes membros do Executivo,
do Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Câmara visitou durante a tarde quatro
instituições da Freguesia de Avintes de diferentes áreas, procurando inteirar-se da realidade que se vive em
cada uma.
A visita começou pela escola EB1 e JI de Aldeia Nova, onde teve oportunidade de dialogar com a Diretora do
Agrupamento, com a Coordenadora da Escola e ainda com alguns professores e educadores, tendo ainda
contactado com as crianças que estão a frequentar o programa Gaia Aprende+, nas férias da Páscoa.
A visita continuou em duas empresas, uma de calçado, a Klaveness Portugal e outra de artes gráficas, a
Lusoimpress, ambas localizadas nas antigas instalações da ARA Portuguesa. Foi a oportunidade para o
contacto com parte do tecido empresarial existente atualmente em Avintes.
Finalmente realizou uma visita à sede da ACMA – Academia Cultural e Musical de Avintes, onde foi recebido
pela sua Presidente e elementos da direção, tendo igualmente efetuado uma visita às instalações e
contactado com os alunos das diversas valências desta associação, desde a música, dança, ATL’s e
Universidade Sénior, entre outras.
À noite realizou-se na Junta de Freguesia uma reunião pública, onde estiveram presentes a grande maioria
dos dirigentes das coletividades de Avintes, mas também alguns cidadãos anónimos, para além dos
representantes eleitos pelos Avintenses, tendo o Salão Nobre enchido totalmente.



Outras Atividades

O Natal em Avintes
Como tem sido habitual, a Junta de Freguesia colocou 3 pórticos de iluminação de Boas Festas colocados nas
principais entradas da vila e iluminou a frente do edifício sede da Junta.
A árvore de Natal que iluminou o Largo do Palheirinho foi realizada com a colaboração das nossas crianças
do 1º ciclo e das Associações de Pais.
A Junta de Freguesia proporcionou aos alunos do 1º ciclo e jardim de Infância das escolas da Freguesia um
espetáculo de música e dança realizado pela Associação Ilha Mágica intitulado "Natal das Bruxas", baseado
no livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada com a adaptação e dramatização do Manuel Franklin
Cardoso. Com esta iniciativa demos uma pequena prenda de Natal às nossas crianças e simultaneamente
apoiamos uma das nossas coletividades que se dedica à infância e juventude.
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Os Artesãos de Avintes organizaram no Largo do Palheirinho uma mostra de artesanato no dia 15/12
denominada “Natal em Avintes” que contou com várias atividades, como um presépio “ao vivo” na capela, e
ainda a atuações musicais, em que participaram a Tuna Sénior e o Coro Juvenil da ACMA.
No dia 17/12 realizou-se no Restaurante Taberninha o Jantar de Natal da Junta de Freguesia, para o qual
foram convidados todos os membros da Assembleia, funcionários e colaboradores.
Um grupo de avintenses colaborou com o cidadão Paulo Ramalho na organização em Dezembro de um
Almoço Solidário de Natal que decorreu na Quinta de Gradouro, cedida gratuitamente. Este jantar para além
do apoio da Junta de Freguesia, dos Bombeiros e dos Jovens Vicentinos, teve ainda o apoio de diversos
comerciantes da freguesia.
Os alunos da Escola de Cabanões estiveram na Junta de Freguesia a desejar um Bom Ano e a cantar as
Janeiras.
Orçamento Participativo
Está a decorrer durante todo o mês de Abril a votação do Orçamento Participativo.
Festa da Broa 2015
Já se iniciaram as reuniões de preparação da Festa de Broa deste ano. Como habitualmente nos últimos anos
decorrerá na Quinta do Paço.
A Câmara de Gaia que apoiará mais esta edição, já anunciou que trará até Avintes, para atuar na Festa da
Broa o artista José Cid.



Atividades do Presidente da Junta (resumo):

No dia 1/12 acompanhado do Secretário, esteve reunido com o administrador da Gaiurb/Gaia Social, Israel
Oliveira, onde foi acordado o alargamento do projeto “Mãos à Obra” às pessoas que vivem no
Empreendimento Social Mário Cal Brandão.
No dia 6/12 acompanhado do restante executivo, reuniu no Centro de Convívio do Magarão com a direção
das associações, Ilha Mágica, Abientes, Onda Verde e Abrigo Seguro para apresentação da proposta a Junta
quanto à futura cedência das escolas EB1 desativadas, a estas coletividades.
No dia 6/12 participou no jantar de aniversário dos Restauradores e no dia 8/12 nas cerimónias
comemorativas do 172º aniversário da ACMA.
No dia 13/12, com outros membros do executivo, esteve no Clube Recreativo Avintense para o lançamento
da 32ª edição da revista «Caminho Novo», que este Clube edita desde 1952 e que conta com o apoio da
Junta de Freguesia.
No dia 20/12, acompanhado pela vogal Manuela Lopes, estiveram presentes no encerramento do 34º
Encontro de Teatro dos Plebeus.
No dia 27/12 na cerimónia de assinatura dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo com as
Associações Desportivas Distritais de Modalidades.
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Ao longo do mês de Dezembro participou nos jantares e festas de Natal das coletividades de Avintes, para os
quais foi convidado.
No dia 2/1, acompanhado do Secretário, na tomada de posse dos Corpos Gerentes da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes.
No dia 7/1 participou numa reunião do Vice-Presidente da Câmara com os dirigentes da Associação
Socorros Mútuos, sobre assuntos relacionados com o futuro da associação.
Com a presença de todo o Executivo e ainda do Presidente da Assembleia de Freguesia realizou uma reunião
com os corpos dirigentes dos Restauradores Avintenses, onde foram abordados assuntos relacionados com o
futuro desta associação.
Este presente em 14/1 na assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Gaia e a Agência para a
Modernização Administrativa, para a implementação dos “Espaço do Cidadão” nas freguesias de Gaia.
A 15/1 participou numa reunião do Presidente da Câmara com o Presidente da FC de Avintes, onde foram
tratados assuntos relacionados com o futuro do clube.
No dia 16/1, acompanhado pelo secretário e pela vogal Manuela Lopes, fizeram uma visita com o Conselho
de Administração da Fundação Joaquim Oliveira Lopes à escola de Espinhaço.
Acompanhado pelo Secretário e do vogal Daniel Castro, no dia 17/1 fizeram uma visita com a Direção da
Confraria da Broa à escola do Palheirinho.
No dia 21/1 acompanhado do Tesoureiro participou numa reunião na Câmara de Gaia, presidida pelo
Vereador Guilherme Aguiar sobre os Jogos Juvenis 2015 e participou numa reunião do Presidente da Câmara
com os dirigentes dos Restauradores Avintenses, onde foram debatidos assuntos relacionados com o futuro
da associação.
Acompanhado do Secretário, estiveram na Sessão Solene do 16º aniversário do Clube de Atletismo de
Avintes.
Na tarde domingo dia 25 de janeiro participou na apresentação na FNAC Gaia do livro da avintense Ana
Filomena Amaral “Cassador de Muros”.
Acompanhado do Presidente da Assembleia de Freguesia participaram numa reunião de trabalho com o Sr.
Presidente da Câmara e todos os restantes presidentes da Junta e da Assembleia, do nosso concelho.
Acompanhado do Secretário e do Vogal Daniel Castro, estiveram na cerimónia de comemoração do 1º
aniversário da Universidade Sénior da ACMA, onde esteve também presente o Vereador da Cultura da
Câmara de Gaia, Delfim Sousa.
No dia 2 de Fevereiro, acompanhado pelo Secretário, assistiram à X Gala do Jornal Audiência.
No dia 5 igualmente acompanhado do Secretário, esteve reunido com os diretores do lar LAPI de Avintes.
No dia 8/2, acompanhado dos restantes membros do executivo, na comemoração do 17º aniversário da Ilha
Mágica e nas comemorações do 105º Aniversário do Grupo de Mérito Dramático Avintense, com uma
romagem ao cemitério e uma sessão solene na sede da coletividade, onde também esteve presente o Sr.
Presidente da Câmara.
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No dia 11 acompanhou o Vice-Presidente da Câmara numa visita às instalações da Fundação Joaquim
Oliveira Lopes.
No dia 16, acompanhado da Vogal Manuela Lopes estiveram reunidos com a Vereadora Mercês Ferreira,
sobre a criação em Avintes de hortas urbanas.
Na manhã do dia 21 de Fevereiro participou numa reunião de trabalho com o Presidente da Câmara e os
restantes 15 presidentes de Junta de Gaia.
No dia 7 de Março deslocou-se a Malpica de Bergantinos, na Galiza, a convite do Avintense Pereira Lopes que
nessa localidade Galega, apresentou uma exposição fotográfica. Nesta ocasião encontrou-se com o Alcalde
de Ponteceso, José Luis Fondo, localidade vizinha de Malpica, onde teve oportunidade de conversar sobre
novos intercâmbios, no âmbito da geminação existente com esta localidade Galega.
Esteve presente na Festa de Páscoa dos utentes do Centro de Convívio no Magarão.
No dia 11 de Abril recebeu no salão nobre uma visita de associados dos Amigos de Gaia que realizaram uma
visita a Avintes. Depois esteve ainda presente no almoço no restaurante Taberninha e na visita aos Plebeus.
Realizou uma reunião, juntamente com o Vogal Daniel Castro, com os Cascateiros para preparação da Mostra
de Cascatas Sanjoaninas 2015.
Esteve presente na cerimónia de entrega pela Câmara de Gaia de equipamento de proteção aos bombeiros
de Gaia, incluindo os Bombeiros Voluntários de Avintes.
Recebeu juntamente com o Secretário e a Vogal Manuela Lopes, no Salão Nobre, as tunas participantes no
Festival de Tunas organizado pela Tuna Pitagórica da UAA.

Avintes, 17 de Abril de 2015

O Presidente da Junta
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