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 2008.

ASSOCIATIVISMO/CULTURA

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

o Na IV Feira de Artesanato e Tasquinhas de São Félix da Marinha
o Na Inauguração da Cascata Sanjoanina da Casa da Cultura, da Câmara
Municipal
o Na Inauguração da Requalificada Frente de Mar de Miramar
o No lançamento do Livro e inauguração de Exposição de Pintura “ Senhor da
Pedra...Um Olhar...”, promovido pela Junta de Freguesia de Gulpilhares
o No Hastear da bandeira azul 2008, na zona balnear do Senhor da Pedra.
o Na Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Gaia e a
Universidade Internacional.
o No Jantar da Noite de S. João, promovido pela Câmara Municipal de Gaia

o Na Sessão Solene comemorativa do Dia do Município
o Na procissão em Honra de S. Pedro e Nossa Senhora das Necessidades,
Senhor do Palheirinho e Rainha Santa Isabel, a convite da Paróquia de S.
Pedro de Avintes.
o Na Atribuição de Galardão “ Praia Acessível – Praia para Todos”, na zona
balnear de Canide Sul.
o Na Conferência sobre “ das opções brasileiras de energia de petróleo e
energia renovável”, na Quinta da Boeira.
o Em exposições de diversas actividades.
o Na sessão pública de Apresentação do Virgin Active – Gaia, no Edifício da
Presidência.
o No Jantar de Gala de Atribuição do Prémio Nacional Cidade de Gaia 2008,
que teve lugar nos Claustros do Mosteiro da Serra do Pilar.
o Na Sessão Solene do 115º Aniversário da Associação de Socorros Mútuos “
A Restauradora”.
o Na Assinatura dos Protocolos para a construção do novo Complexo
Desportivo do Clube de Futebol de Valadares.
o Na Assinatura dos Protocolos para a construção das Esquadras da PSP de
Canidelo e Valadares.
o Na Assinatura do Protocolo entre o Município, a FEDAPAGAIA e a ACIGAIA,
para atribuição gratuita de manuais escolares aos alunos do ensino básico,
que teve lugar no Parque da Cidade.
o No Encerramento do Festeatro Gaia 2008, que se realizou no Auditório do
Centro Social de Olival, e na homenagem que foi prestada ao insigne
Avintense Júlio Martins.
o Na Inauguração do Polidesportivo da Afurada
o No Lançamento da 1ª Pedra do Cais Cultural de Gaia
o Na Assinatura do Protocolo de Investimento entre o Município de Vila Nova
de Gaia e o Grupo Nelson Quintas

o No encerramento do Curso de Teatro para Jovens, promovida pelos Plebeus
Avintenses, seguindo‐se a apresentação da Peça “ O Gato e a Gaivota”.
o Na Assinatura dos Protocolos relativos à construção, iluminação e
arrelvamento do Complexo Desportivo do Clube de Futebol São Félix da
Marinha.
o No encerramento das actividades desenvolvidas ao longo do ano, no âmbito
do Plano de Actividades lúdico‐recreativas, do Centro de 3ª Idade “Manuel
Arménio Braga”, da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro.
o Na Assinatura do Protocolo entre o Municipio, Gaianima e o Futebol Clube
de Serzedo, relativo ao arrelvamento do campo de futebol da Rainha.
o No Contrato de Financiamento para a reabilitação do Parques Escolar e
Construção do novo Campus Escolar da Serra do Pilar.
o Na Inauguração do Posto de Atendimento da Polícia de Segurança Pública
em Vilar de Andorinho.
o Na Sessão Solene do 77º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Avintes.
o Na sessão de Sensibilização/Esclarecimento, sobre a defesa da Floresta
contra incêndios, promovido pelo Direcção Municipal de Bombeiros e
Protecção Civil.
o No I Encontro de Folclore, promovida pela Junta de Freguesia de Oliveira do
Douro.
o Na 3ª Feira de Artesanato de Arcozelo.
o Na apresentação dos Planos Estratégicos para o Centro Histórico de Gaia

Cascatas Sanjoaninas

‐ Realizou‐se o 19º concurso de Cascatas Sanjoaninas, tendo participado
nesta edição 17 concorrentes.

Festa da Broa
O Executivo congratula‐se com o sucesso alcançado pela XXI 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.

OBRAS ‐ LIMPEZA DE RUAS

Foram efectuadas limpezas e manutenção dos espaços ajardinados da
Freguesia.
o Procedeu‐se à construção de caixas de águas pluviais na Rua Azenhas de
Campos
o Arranjo do lavadouro público de Ponte Fernandes e colocação de uma
trapeira, para desvio do caudal de água, no Rio Febros.

Foram efectuadas as seguintes reparações:
‐ Pavimento na Rua da Fontiela
‐Pavimento na Praceta Escultor Henrique Moreira
‐ Pavimento no Largo do Palheirinho e reparação de bancos
‐ Pavimento na Rua 1º de Maio
‐ Arranjo do passeio junto ao BPI

Procedeu‐se à limpeza dos seguintes arruamentos:
‐ Rua de Azenhas de Campos
‐ Rua de Santa Isabel, Souto Fiães e Maria Isabel Vanzeller
‐ Rua de Cabanões
‐ Rua das Portelas
‐ Travessa das Portelas
‐ Rua Rêgo Pinheiro
‐ Rua das Padeiras

Procedeu‐se:
‐ à limpeza de diversas caixas de águas pluviais
‐ à colocação de um gradeamento de protecção, no palco auditório do
Palheirinho, de modo a impedir a queda dos utentes deste equipamento.

‐ à colocação de um corrimão para apoio dos transeuntes, na escadaria
de acesso ao tanque das Presas.

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.
‐ Colocação de novos assentos dos bancos em pedra, que tinham sido
furtados da praia fluvial do Areinho.
‐ Durante a época balnear todos os dias é feita diáriamente a limpeza das
papeleiras colocadas ao longo do areal, bem como dos sanitários.
‐ Esta Junta de Freguesia, esteve reunida com o Sr. Arqtº Martins e Drª
Conceição da Câmara Municipal de Gaia e o proprietário da Quinta do Paço,
para tratar de assuntos relacionados com o parque de campismo ou zona de
lazer a ser implementada dentro da referida Quinta.

ACÇÃO SOCIAL

‐ A Junta de Freguesia esteve presente na reunião do Plenário do
Concelho Local de Acção Social da 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.
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.
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.
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.
Mantem‐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 da Granja. O Passeio Convívio foi um êxito e decorreu sem qualquer
anomalia, sendo de enaltecer o civismo patenteado por todos os participantes.
Este ano o número de inscritos aumentou, tendo participado neste
passeio convívio 650 pessoas, que foram transportadas em 13 autocarros.
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 do Sameiro às questões sociais levadas a cabo pela Junta
de Freguesia.
No último trimestre o SAD da Junta de Freguesia de Avintes apoiou em
média 29 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.

GAIA SOCIAL
‐ A Junta de Freguesia esteve representada na corrida da Amizade no
Complexo Desportivo Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, destinada a crianças e
jovens residentes nos empreendimentos sociais de Vila Nova de Gaia.
‐ No Espéctaculo de rua promovido pela GaiaSocial EM, com o teatro
Arado “ O Passáro da Primavera”, realizado no Bairro Social Mário Cal Brandão.

‐ 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
Municipio 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 21ª Festa da Broa.
O Senhor Presidente da Junta, esteve reunido com:
‐ O Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Filipe Menezes, para tratar do
Protocolo para a realização da Festa da Broa e Obras na Rua Escola Central.
‐ O Senhor Vereador Firmino Pereira, para tratar de toda a logística para a 21ª
Festa da Broa.
‐ A Senhora Engª Mercês Ferreira, para tratar da limpeza do terreno, onde se
realizou a 21ª Festa da Broa, bem como da colocação de contentores e sanitários.
‐ O Senhor Engº Claro Costa, para tratar de assuntos relacionados com a baía de
estacionamento na Rua 5 de Outubro, junto aos Plebeus Avintenses.
‐ A Senhora Engª Eugénia e responsáveis pela obra na Rua 5 de Outubro, no
inicio da 2ª fase, que começou no inicio da Rua Mário Mendes da Costa e vem
até à entrada da Rua 14 de Maio.
‐ O Senhor Engº Claro Costa e o Sr. Pombo, para tratar de assunto relacionado
com as obras na Rua 5 de Outubro, nomeadamente alinhamentos e colocação de
novos postes de iluminação pública.
‐ O Senhor Engº Ribeiro, para tratar de assuntos relacionados com a 21ª Festa da
Broa.
O Senhor Engº Jorge Pereira, para tratar de assuntos relacionados com o desvio
de trânsito da Rua 5 de Outubro e colocação de respectivos sinais de alteração.
‐ O Senhor Francisco das Oficinas Municipais, para tratar da cedência de grades,
para a realização da 21ª Festa da Broa.

GAIANIMA

‐ O Senhor Presidente da Junta e o Senhor Secretário, Vieira dos Santos,
estiveram reunidos com o Senhor Arqtº Martins e Senhor Arqtº Assis, tendo tomado
conhecimento do ante‐projecto das piscinas e do pavilhão gimnodesportivo a serem
construídas no terreno sito na Rua Padre Araújo

EDP
‐ Reunião com o técnico da EDP, Sr. Cardoso, para tratar das baixadas
eléctricas para a 21ª Festa da Broa.

ÁGUAS DE GAIA, E.M.
‐ Esta Junta de Freguesia teve reuniões com:
‐ O Senhor Engº José António, para tratar de assuntos relacionados
com o abatimento do pavimento na Rua de Santa Isabel, no local onde
foi colocado o colector de águas pluviais.
‐ O Senhor Engº Rui Gonçalves, para tratar de assuntos relacionados
com os terrenos, onde vai passar o colector de águas pluviais da Rua 5
de Outubro.

DESPORTO

Geminação com Ponteceso

Taça Amizade
‐ No âmbito da actividade de geminação com Ponteceso relaizou‐se
um encontro de futebol “ Taça Amizade” entre uma equipa do F.C. Avintes
e a S.C. de Ponteceso.

Ligação de Bicicleta Ponteceso ‐ Avintes
‐ Com a colaboração do Concelho de Ponteceso, um grupo de 11 ciclistas
amadores de Avintes, realizou a ligação de bicicleta entre Ponteceso e Avintes,
utilizando os Caminhos de Santiago entre Santiago de Compostela e o Porto

JUVENTUDE
‐ A Junta de Freguesia participou na sessão de abertura de Torneio de
futebol para crianças “Os Putos de Gaia” organizado pelos Restauradores
Avintenses e apoiou a iniciativa com a oferta de uma taça

Geminação com Ponteceso

‐ Recebemos em Avintes durante 3 dias cerca de 40 jovens de
Ponteceso, acompanhados do Vice‐Alcalde e monitores.

Nestes 3 dias de visita a Avintes e Vila Nova de Gaia, os jovens
tiveram oportunidade de visitarem o Zoo de Santo Inácio e outros locais
da Freguesia, tendo ficado instalados no Parque Biológico.

No último dia foram recebidos na Junta de Freguesia, tendo‐lhes
sido oferecido uma camisola, um boné e uma broa de Avintes.
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 10 de Setembro de
2008:
Utilização dos computadores: 1144 utilizadores
Requisição de Livros: 67 livros

Posto Público da Internet: 81 utilizadores
Nestes 4 computadores que permitem o acesso à Internet a qualquer
cidadão, estão a decorrer cursos de introdução à informática.
No mês de Junho, o espaço público de acesso à internet, também foi
cedido à Fundação Joaquim Oliveira Lopes, no âmbito da Acção Social.
Continuidade do curso de iniciação à informática.

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.
A preceder esta cerimónia foi homenageada a Srª D. Isabel Parente,
doadora de aproximadamente 600 livros à Biblioteca instalada nesta Junta de
Freguesia
‐ 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.

DIVERSOS

‐ Esta Junta de Freguesia reuniu com os técnicos da obra da Rua 5 de
Outubro, elementos da Câmara Municipal de Gaia e da Empresa de Transportes
Públicos, para tratar de assuntos relacionados com a respectiva obra,
principalmente no que concerne ao desvio dos transportes públicos de
passageiros, bem como assegurar o transporte até aos Bombeiros.

‐ A Junta de Freguesia publicou o nº 2 do Boletim Informativo desta
Autarquia.

Geminação com Ponteceso
‐ Foi inaugurada oficialmente a Rua de Ponteceso, com o descerramento
de uma placa toponímica, alusiva ao refereido arruamento.
Esta Cerimónia contou com a presença do Sr. Vice‐Alcalde de
Ponteceso que representou o Sr. Alcalde, que por motivos de força maior de
última hora, não pode estar presente.
Estiveram ainda presentes o Sr. Vereador da C.M. Gaia, Dr. Mário
Fontemanha, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr.
Vereador António Barbosa e o Sr. Dr. Miguel Lemos em representação da Srª
Governadora Civil do Porto.

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)

