8ª INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
(25/06/2015 a 21/09/2015)
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
Foi realizada a recuperação do pavimento por administração direta da Junta de Freguesia de Avintes, na
Travessa da Devesa, rua Escultor Fernandes de Sá, Praceta da Carreira Velha e inicio da Rua dos Emigrantes.
Foram realizados trabalhos de limpeza do tanque e da represa de Pousada por adjudicação da Junta de
Freguesia de Avintes. Iniciaram-se igualmente os trabalhos de colocação de canalização para as águas
pluviais, obra que ainda não está concluída.
Por solicitação da Junta de Freguesia de Avintes foi colocado um espelho na entrada da rua Pinhal da Lima.
Por administração direta da Junta de Freguesia realizou-se o arranjo do passeio numa extensão de cerca de
10 metros na rua da Escola Nova de Aldeia Nova.
Por administração direta da Junta de Freguesia estão a decorrer obras de beneficiação do tanque na rua
Souto Fiães.
Por administração direta da Junta de Freguesia efetuaram-se pequenas reparações nos pavimentos a cubos
das ruas do Castelo, Gradouro e Quinta do Paço.
O Fontanário na Rua Central de Campos foi recuperado, pintado e colocada uma nova bomba para extrair a
água.
Por administração direta da Câmara Municipal foi recuperado o pavimento na zona asfaltada da Rua de
Gradouro e ainda a pavimentação da Rua D. Maria da Piedade.
As Águas de Gaia procederam a reparação do pavimento na Rua 5
Junto a garagem da empresa MGC e junto à Foto Fonseca e ainda na Travessa do Outão..

de

Outubro,

Na Zona Industrial de Avintes realizaram-se obras a cargo da empresa Águas de Gaia para aumento do caudal
da canalização das águas pluviais.

 Jardins e Ambiente
Ao longo deste período foram realizados trabalhos de manutenção de todos os espaços ajardinados da
freguesia.
Realizamos ainda o corte de ervas no Areinho e Azenhas de Campos.
1

Colaboramos ainda com a SUMA na preparação do terreno da Festa da Broa.
Colaboramos com a SUMA na limpeza das zonas envolventes das capelas de Santa Isabel e Senhor dos
Aflitos.
Hortas Urbanas
Realizaram-se várias reuniões na Câmara de Gaia, coma presença da Srª. Vereadora Mercês Ferreira, o Sr.
Provedor da Misericórdia de Gaia e do Presidente da Junta, com vista a criação de uma Horta Urbana, na
nossa freguesia, nos terrenos da Misericórdia de Gaia, nas traseiras da sede da Fundação Joaquim Oliveira
Lopes.
Já há um acordo verbal entre as três partes, que irá ser passado a escrito, estando os técnicos da Câmara já a
tratar do projeto que vai permitir em breve termos hortas urbanas disponíveis para quem as quiser.
Espaços Exteriores das Escolas
Na preparação das escolas para a abertura do novo ano letivo, os funcionários da Junta de Freguesia
realizaram trabalhos de limpeza nos espaços exteriores e jardins das escolas EB1 da nossa freguesia
(Magarão, Cabanões, Aldeia Nova e Fernando Guedes) e ainda na Escola Adriano Correia de Oliveira.
AREINHO DE AVINTES
A época balnear decorreu dentro da normalidade, sempre com a presença diária, até ao dai 15 de Setembro,
dos nadadores salvadores.
As várias análises da água do rio que foram realizadas pela ARS Norte, estiveram sempre com dentro dos
parâmetros admitidos para água de zona balnear.

 Ação Social e Saúde
O Presidente da Junta participou na primeira Assembleia dos parceiros da DLBC – Frente Atlântica –
Desenvolvimento Local de Base Comunitária.
No dia 10/7 realizou-se mais uma reunião ordinária da Comissão Social da Freguesia.
Foi renovado o protocolo entre a Junta de Freguesia de Avintes e o IEFP para a continuação do
funcionamento nas nossas instalações do GIP – Gabinete de Inserção Social, permitindo assim continuarmos
com o nosso apoio aos desempregados da nossa freguesia.

 Educação e Formação
O Presidente e o Secretário participaram numa na reunião preparatória das atividades para 2015/16 do
programa Gaia Aprende+.
As Inscrições em Avintes decorrem na Abrigo Seguro- Associação de Solidariedade Social, entidade
coordenadora do programa e na Junta de Freguesia.
O Presidente da Junta esteve presente no dia 10/7 no Jantar e Baile de Finalistas da Escola Adriano Correia
de Oliveira, a convite da Associação de Pais.
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Escola do Magarão
A escola do Magarão vai continuar a funcionar neste ano letivo de 2015/16, tendo em funcionamento duas
turmas de Pré-escolar e uma turma com o 3º e 4º ano.
A Junta de Freguesia em articulação com a Associação de Pais e a Direção do Agrupamento enviou uma carta
à DGEST solicitando uma reunião, dado estar preocupada com a situação da escola. Infelizmente até hoje
não recebemos qualquer resposta.

Abertura do Novo Ano Escolar
O Presidente da Junta participou nas reuniões de apresentação do novo ano letivo, aos pais e encarregados
de educação, que decorreram nas escolas EB1 Fernando Guedes, Cabanões e Aldeia Nova.
Na escola do Magarão esteve presente o Tesoureiro e responsável pelo Pelouro da Educação, uma vez que a
apresentação decorreu no mesmo horário da escola de Aldeia Nova.

 Juventude e Desporto
PROVA DE BTT BROA DE AVINTES
A Junta de freguesia apoiou a prova de BTT, designada Broa de Avintes, uma organização da secção de BTT
da ACMA, que decorreu no dia 19 de Julho.
Foi uma excelente organização e contou com cerca de 500 participantes.

 Festa da Broa
Depois de vários meses de preparação, algumas semanas de reuniões e uns quantos dias de montagem,
decorreu durante dez dias, na Quinta do Paço a 28ª Festa da Broa.
Quero por isso deixar aqui um registo desta importante realização, que junta num objetivo comum, várias
centenas de Avintenses (e não só) na sua organização e realização, e traz até Avintes, vários milhares de
pessoas, quer de Avintes, quer de muitas outras localidades e mesmo algumas do estrangeiro.
Ficam aqui algumas palavras, sobretudo de agradecimento e reconhecimento a todos os que colaboraram
com a Junta de Freguesia de Avintes.
Em primeiro lugar aos colegas do Executivo, com uma referência muito especial à Manuela Lopes, e também
à Equipa de Apoio, que trabalhou ao longo de vários meses, com o Executivo em toda a preparação, são eles:
Domingos Oliveira, José "Maia", José Manuel Araújo, Manuel Brandão e Manuel Franklin.
Importantes, principalmente na fase de montagem e durante os dias da Festa, foram os funcionários e
colaboradores da Junta, que merecem igualmente uma referência.
As Coletividades, quer na parte gastronómica, quer na parte de animação, principalmente cultural (Sr. de
Avintes, Queimada, Carrapatada, concerto da Banda Musical, etc., etc.), com todas as centenas de
voluntários que com elas colaboram, são os pilares fundamentais da Festa, e por isso merecem todo o
agradecimento e reconhecimento. Uma referência ainda aos artesãos de Avintes.
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Naturalmente que esta Festa sem os fabricantes da Broa (e dos Velhotes), não fazia sentido, fica por isso
também da Junta o reconhecimento do seu trabalho.
Pelo segundo ano consecutivo, uma equipa dos três jovens criativos avintenses da agência CRIA, com o seus
trabalhos, trouxeram uma mediatização e uma divulgação que tem de ser reconhecida, bem como a
Divercook (Sónia Ramos e Hugo Martins) que teve a seu cargo os Shows Cooking, uma "aposta ganha" desta
edição.
Não devemos esquecer o apoio imprescindível da Câmara Municipal e da empresa municipal Águas de Gaia.
É justo ainda o agradecimento ao Domingos Oliveira na decoração do Stand da Junta, e à equipa feminina
que deu apoio e finalmente ao proprietário da quinta, o Sr. Fernando "Liberdade" e sua família, pela
cedência gratuita de todo aquele magnífico espaço.
Foram 10 dias de festa, cerca de 70 mil visitantes, mais de 30 mil quilos de broa vendidos, várias notícias nos
jornais, várias transmissões em direto para as televisões, com especial destaque para a participação em
direto na SIC no programa do João Baião e mais de 80 mil visualizações do vídeo promocional.
Do programa, para além das representações das associações locais e do Show Cooking, destacamos
naturalmente os espetáculos do Herman José e do José Cid.
Tudo isto e muito mais foi a 28ª Festa da Broa.

 Cultura e outros eventos
A Junta de Freguesia de Avintes apoiou a Comissão de Festas da Rainha Santa Isabel, com um apoio
monetário e na montagem de 1 palco no Largo da Santa Isabel.
A Junta de Freguesia de Avintes apoiou a Comissão de Festas do Sr. do Palheirinho, com um apoio monetário
e na montagem de 2 palcos no Largo do Palheirinho.
A Junta de Freguesia apoiou o espetáculo musical, organizado pela ACMA no Largo do Palheirinho, A JOVEM
SEREIA, com a montagem do palco e licenças.
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO NO AREINHO DE AVINTES
A União Académica de Avintes, com o apoio da Junta de Freguesia, realizou nas manhãs de 3 sábados de
Julho atividades no Areinho de Avintes, com aulas de Zumba e lançamento de papagaios de papel, entre
outras atividades.

COMEMORAÇÕES DOS 130 ANOS DA ESCOLA DE CABANÕES
A Junta de Freguesia colaborou com a Abientes, organizadora do evento, nas comemorações dos 130 anos
da fundação da escola de Cabanões (o atual edifício sede da Junta de Freguesia).
Para o efeito foi descerrada uma placa comemorativa.
Estas comemorações decorreram em dois fins de semana, 12 e 17 de Julho.
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CASCATAS DE S. JOÃO
A Junta de Freguesia ofereceu um jantar na Quinta de Gradouro a todos os participantes na XXVI Mostra de
Cascatas Sanjoaninas, onde foram igualmente entregues os prémios de participação.

AVINTES VAI À PRAIA
Este ano participaram 3 autocarros no programa Avintes Vai à Praia, que proporcionou durante 2 semana a
deslocação até à praia de Valadares e a frequência da praia durante a manhã a 150 avintenses, entre
crianças, jovens, adultos e idosos.

CONVÍVIO ANUAL SÉNIOR
Realizou-se no dia 4 de Agosto o tradicional Convívio Sénior, com um passeio a Viana do Castelo e almoço na
Quinta do Carvalho em Santa Marta de Portuzelo, que contou com a participação de cerca de 600 pessoas.

 Atividades do Presidente da Junta (resumo):
A convite da Confraria da Broa o Presidente da Junta recebeu a insígnia de Boronário Honorário da Confraria
da Broa de Avintes (27/6).
O Presidente da Junta esteve presente numa cerimónia na Câmara de Gaia da tomada de posse das novas
Diretoras Municipais (29/6).
O Presidente da Junta esteve no dia 3/7 na Casa da Presidência numa reunião preparatória da Festa da Broa
em que esteve também presente o Vice-Presidente, o Comandante da Polícia Municipal, a Engª. Ana Diogo,
Eng. Tiago Braga, Eng. Jorge Conde e Eng. Joaquim Ribeiro.
O Presidente da Junta foi convidado pela Confraria dos Velhotes para participar na cerimónia de Insigniação
da Confraria dos Velhotes, onde lhe foi atribuída categoria de Confrade Honra (4/7).
O Presidente da Junta participou no dia 9/7 numa reunião entre o Presidente da Câmara e todos os
Presidentes de Junta.
O Presidente da Junta esteve no dia 10/7 presente na tomada de posse dos Órgão Sociais da Associação das
Coletividades de Gaia.
O Presidente da Junta e o secretário no dia 11/7 estiveram presentes na cerimónia de abertura da 1ª Bienal
de Arte de Gaia.
O Secretário esteve presente no evento solidário de e angariação de fundos e de apresentação do Livro de
Mara Ferreira “É preciso saber (Sobre)Viver”, mãe do jovem Filipe Ferreira (11/7).
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O Vogal Daniel Castro esteve presente no espetáculo de final do ano da ACMA, onde foi apresentado o
musical A Pequena Sereia (11/7).
O Secretário e o Vogal Daniel Castro no dia 12/7 estiveram presentes na sessão comemorativa dos 130 anos
da Escola de Cabanões, organizado pela Abientes, e que decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia.
O Presidente, o Tesoureiro e o Secretário estiveram presentes na tomada de posse do novo diretor do
Agrupamento de Escolas Gaia Nascente (15/7).
O Presidente esteve presente nas comemorações do 122º aniversário da Associação de Socorros Mútuos.
Esteve ainda presente o Vice-Presidente da Câmara de Gaia (16/7).
O Tesoureiro no dia 18/7 esteve presente no Sarau de Dança que a ACMA levou a cabo.
O presidente esteve presente na visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia ao Empreendimento
Social Dr. Mário Cal Brandão (5/9).
O Presidente da Junta esteve presente na cerimónia de assinatura dos contratos interadministrativos de
delegação de competências com as juntas de freguesia e apoio à festa da broa (28/7).
O Presidente e o Secretário estiveram presentes nas atividades realizadas pela Gaiurb, no Bairro Social Mário
Cal Brandão, no âmbito da Semana dos Afetos (29/7).
O Presidente da Junta no dia 29/7 esteve presente em Aveiro na cerimónia de assinatura de um novo
contrato para o GIP (Gabinete de Inserção Profissional) da Freguesia com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional.
O secretário em representação da Junta de Freguesia esteve presente na apresentação do Relatório 1 do
Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Valorização do Rio Douro, que decorreu na Casa Branca de
Gramido, em Gondomar (29/7).
O Tesoureiro esteve presenta no jogo de apresentação da equipa de futsal dos Restauradores Avintenses
(30/8).
O Presidente esteve presente na Cerimónia de Inauguração da Loja Interativa do Turismo de Vila Nova de
Gaia(31/7).
A Vogal Manuela Lopes no dia 31/7 esteve presente no encerramento da formação de teatro dos Plebeus
Avintenses com a apresentação da peça “Capitães da Areia”.
O Secretário esteve presente na visita do Secretário da Juventude à Abrigo Seguro no âmbito do Roteiro
Jovem.
O Presidente esteve presente nos jogos finais e entrega de prémios do torneio de futebol de rua organizado
pela Gaiurb que decorreu junto ao El Corte Inglês. De Avintes participou uma equipa do Bairro Mário Cal
Brandão (12/9).
O presidente esteve presente no Encontro das Coletividades de Gaia, uma organização da Associação das
Coletividades de Gaia (19/9).

Avintes, 21 de Setembro de 2015

O Presidente da Junta
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