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 primeiro trimestre do ano de
2009.

ASSOCIATIVISMO/CULTURA

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

- Na Cerimónia de Assinatura do Protocolo entre o Município, a
Agência para a Modernização Administrativa, a I.P. e a Estrutura de Missão das
Lojas do Cidadão de Segunda Geração, com vista à instalação de uma Loja do
Cidadão.
- A convite da Associação das Colectividades de Vila Nova de Gaia
esteve presente na sessão de abertura das cerimónias do 10º aniversário da sua
fundação.
- A convite da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia esteve
presente nas cerimónias pelo 80º aniversário da sua fundação.

- A convite da Associação de Pais e Corpo Docente da Escola EB1/JI
de Aldeia Nova, esteve presente no colóquio, com o tema “Esta Escola não é
minha! Dificuldades de Aprendizagem”.
- A convite da Autoridade Nacional de Protecção Civil esteve presente
nas jornadas técnicas “ cheia e inundações – Rio Douro”.

- Na 4ª Gala e 4º Aniversário do Jornal – Audiência Jornal Regional
-A seu convite, esteve presente na Cerimónia de Tomada de Posse dos
Órgãos Sociais da FEDAPAGAIA.
- A convite do Grupo Mérito Dramático Avintense, esteve presente na
Sessão Solene pelo seu 99º Aniversário, assim como na sua romagem ao
Cemitério Paroquial.
- A convite da Ilha Mágica, esteve presente nas comemorações do seu
11º aniversário.
- Na apresentação da Semana da Protecção Civil em Vila Nova de Gaia.
- A convite da Direcção do Colégio Internato dos Carvalhos, esteve
presente na inauguração do seu Centro Novas Oportunidades
- Na Cerimónia de Assinatura de Protocolos com as Associações
Humanitárias de Bombeiros de Vila Nova de Gaia.
- Na cerimónia do Acto de Posse dos novos corpos gerentes da
Federação das Colectividades do Distrito do Porto
- Na cerimónia de Assinatura dos Protocolos entre o Município de Vila
Nova de Gaia e as Colectividades Culturais de Avintes e Olival.
- Na cerimónia de aniversário dos 75 anos da Sociedade de S. Vicente
de Paulo de Avintes.
- Na cerimónia de Inauguração das novas instalações da Gaiurb, EM.

- Na oficialização da entrega de livros, a convite do Centro de Saúde de
Oliveira do Douro.
- Na cerimónia de Lançamento da 1ª Pedra do Centro Escolar da Serra
do Pilar.
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- A convite da Comissão de Festas em Honra do Senhor dos Passos, o
senhor Presidente da Junta esteve presente na procissão em Honra do mesmo.
- A convite da sua direcção, este Executivo esteve presente na sessão
solene do 10º aniversário do Clube de Atletismo de Avintes.
- Este Executivo esteve presente no espectáculo de homenagem a
Adriano Correia de Oliveira realizado no Auditório Municipal de Gaia.

COLECTIVIDADES
Reuniões
- A pedido da mesma, esta Junta de Freguesia esteve reunido com a
direcção do Clube de Atletismo de Avintes para tratar de assuntos relacionados
com a prova “10 Km de Avintes”.
- A pedido da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Avintes,
este Executivo esteve reunido com a direcção da mesma, para tratar de assuntos
relacionados com esta Instituição.

- Este Executivo esteve reunido com diversas colectividades e instituições
para tratar de assuntos relacionados com as próximas comemorações do 25 de

Abril.
- Este Executivo esteve reunido com a direcção do Centro Artístico
Adriano Coreia de Oliveira, sobre as comemorações do aniversário de
nascimento do Adriano Correia de Oliveira.

Apoios
Este Executivo, a pedido das Colectividades que o solicitaram, cedeu
transporte para as deslocações das suas iniciativas.
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A seu pedido, este Executivo apoiou a Associação Recreativa Os
Restauradores Avintenses, na aquisição de novos equipamentos para a equipa
sénior de futsal feminino.
A seu pedido, este Executivo apoiou a Associação Recreativa Os
Restauradores Avintenses, nas despesas com nova peça de teatro.
A seu pedido, este Executivo apoiou o Núcleo Columbófilo Avintenses,
nas despesas com o calendário da sua campanha desportiva.
A pedido do mesmo, este Executivo apoiou o Clube de Atletismo de
Avintes, nas despesas com a prova 10 Km de Avintes.
A pedido do mesmo, este Executivo apoiou o Grupo Mérito Dramático
Avintense, nas despesas com a realização da Marhe Flambeaux.

OBRAS - LIMPEZA DE RUAS

Foram efectuadas diversas limpezas e manutenção de todos os espaços
ajardinados da Freguesia.
- Foram efectuadas diversas reparações, nos seguintes arruamentos:
- pavimento na Rua do Castelo
- pavimento na Rua do Areinho
- pavimento na Rua António Silva Pinto
- pavimento na Travessa Ponte Pedra
- pavimento em diversas artérias da zona industrial
- pavimento na Rua de Aldeia Nova
- pavimento na Rua da Carreira Velha
- pavimento na Rua do Esteiro
- pavimento na Rua Mário Mendes da Costa
- pavimento na Rua da Sobreira
- pavimento na Rua Escola Central
- pavimento na Rua do Paço
- pavimento na Rua D. Amélia Margarida Borges
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- pavimento na Rua de Gradouro
- pavimento na Rua de Soutulho
- pavimento na Rua Escultor Fernandes Sá
- pavimento na Rua da Cunha
- pavimento na Rua das Presas
- pavimento no Caminho de Avintes

- Procedeu-se à limpeza dos seguintes tanques públicos:
- Tanque do Outeiro
- Tanque de Pousada
- Procedeu-se à limpeza das seguintes artérias:
- Cais do Esteiro
- Cais de Espinhaço
- Rua do Areinho
- Travessa Ponte de Pedra
- Caminho sobre o Douro
- Rua do Barroco
- Travessa de Pousada
- Travessa da Fontiela
- Rua da Fontiela
- Rua Além do Ribeiro
- Rua de Pousada
- Rua dos Fogueteiros
- Escadas do Barreiro
- Rua Fonte da Cal
- Rua dos Sapateiros
- Caminho Fundo
- zona da Urb. Pianhais Bastos
- Rua D. Manuel I
- Escadas Daniel Monteiro da Fonseca
e ainda:
- Procedeu-se à limpeza de diversas caixas de águas pluviais
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- Procedeu-se à reparação do pavimento na Rua dos Marceneiros e
colocação de um tubo de ligação de águas pluviais à Rua 14 de Maio
- Procedeu-se à feitura de uma parte do arruamento e arranjo de passeio
na Rua do Outeiro.
- Procedeu-se à feitura de uma parte do pavimento e colocação de guia na
Rua Miguel Bombarda.
- Procedeu-se à reparação de assadores na zona do Areinho
- Foi feita uma escada e um espaço ajardinado junto ao Cais de Espinhaço,
bem como a colocação de um corrimão na referida escada

- Procedeu-se à reparação de passeios e arranjo de canalização de águas
pluviais nos arruamentos junto ao jardim das “Duas Rosas” e Caixa Geral de
Depósitos.
- Procedeu-se à colocação de um corrimão nas escadas da Travessa 14 de
Maio
- Procedeu-se à pavimentação das seguintes artérias:
- Rua da Corredoura
- Travessa do Padrão Vermelho
- Travessa da Balsa

EDP
Finalmente, a pedido deste Executivo e depois de várias reuniões foi
colocado o novo sistema de iluminação pública desde a Pesqueira de Espinhaço
até ao final da rampa de acesso da nova plataforma do cais acostável do Areinho
de Avintes
Foi feita a substituição de rede de iluminação pública e colocação de novas
iluminárias na Rua da Paz e Rua das Presas.
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EMPREGO
A Junta de Freguesia de Avintes numa lógica de aproximação da
população permite, em colaboração com o IEFP de Vila Nova de Gaia que os
indivíduos desempregados subsidiados efectuem as apresentações quinzenais sem
terem de se deslocar para fora da freguesia de residência.
A UNIVA constitui-se assim como uma alternativa ao Centro de Emprego
de Vila Nova de Gaia, prestando à população de Avintes todos os serviços que
têm que ver com: apresentação e encaminhamento de ofertas de emprego,
informação e inscrição para formação profissional e encaminhamento e apoio na
candidatura às medidas de apoio ao emprego existentes no IEFP.
A UNIVA presta ainda apoio a Empresas locais no recrutamento e
selecção de candidatos.
Mensalmente são efectuadas sessões colectivas que abrangem 120 utentes,
a fim de informar os mesmos acerca das mais recentes novidades e oportunidades
na área do emprego e formação.
O gabinete de UNIVA é abordado e funciona em articulação com
entidades como: Agrupamento de Escolas, CPCJ, RSI e Empresas de Trabalho
Temporário.

ACÇÃO SOCIAL
A Autarquia socorre-se da boa relação existente com instituições de
inequívoca relevância na área social - CPCJ, Segurança Social, Câmara
Municipal, Centro de Saúde, GNR e Escolas – a fim de conseguir articular
esforços no sentido de solucionar de forma singular e diferenciada cada caso
apresentado no Gabinete de Acção Social.
A presença da Autarquia de Avintes na Rede Social da Câmara Municipal
representa uma mais-valia em termos de informação e conhecimento atempado
acerca das oportunidades de apoios e candidaturas existentes.
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.
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TERCEIRA IDADE
No último trimestre o SAD da Junta de Freguesia de Avintes apoiou em
média 30 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 e Complemento por Dependência.
O Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes além da sua missão lúdica tem
vindo cada vez mais a representar um importante papel social, permitindo que
idosos sem condições habitacionais, efectuem a sua higiene pessoal nas
instalações deste equipamento, com o apoio das Ajudantes Familiares em funções
no SAD.

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:
- O senhor Engº Jorge Conde para lhe dar a conhecer um conjunto de
arruamentos em mau estado de conservação derivado ao desvio que está a ser
feito, devido às obras na Rua 5 de Outubro e sensibiliza-lo para que nos fornecese algum tapete para que, os funcionários desta Autarquia assim pudessem tapar
alguns Buarcos que já eram muito grandes existentes na Rua D. Amélia
Margarida Borges, Rua de Gradouro, Rua da Carreira Velha e Rua Mário Mendes
da Costa.
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ÁGUAS DE GAIA, E.M.

- O Executivo esteve reunido com o conselho de administração desta
empresa municipal para tratar de assuntos relacionados com o pagamento das
facturas dos débitos de água do Património das casas a esta instituição, derivado
aos realojamentos dos mesmos para o Bloco Habitacional Mário Cal Brandão.

- Com a senhora Engª Eunice para tratar de solucionar o problema da
estação elevatória da Rua dos Pescadores.

- Com o senhor Engº Ferreira para tratar da colocação dos
Balneários/Sanitários no Areinho de Avintes, para serem utilizados na próxima
época balnear.

Gaiurb, E.M.

No âmbito da 1ª Revisão do PDM realizou-se durante um dia a discussão
pública do novo PDM de Vila Nova de Gaia, nas instalações da Junta de
Freguesia, tendo-se deslocado dois técnicos da Gaiurb,E.M., que foram
acompanhados em permanência pelos membros do Executivo.
Esta reunião serviu, para além dos diversos avintenses que vieram esclarecer e
colocar as suas questões, também para os membros da Assembleia de Freguesia
obterem os esclarecimentos e informações sobre o novo PDM.

DESPORTO
- Este Executivo esteve presente e apoiou ao que foi solicitado para a
prova “Os 10 Km de Avintes” , pelo Clube Atletismo de Avintes.
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BIBLIOTECA e Posto Público da Internet
Estatística da utilização da Biblioteca de Janeiro a 31 de Março de
2009:
Utilização dos computadores: 592 utilizadores
Requisição de Livros: 97 livros
Posto Público da Internet: 67 utilizadores
Visitas à biblioteca de alunos das Escolas de Avintes:
Durante este trimestre, recebemos a visita semanal dos alunos do Jardim
de Infância da Escola EB1 de Cabanões, acompanhados da respectiva
educadora e auxiliar.
Decorreu neste trimestre, os habituais cursos de informática onde foi
possível organizar três turmas

EDUCAÇÃO

- Este Executivo apoiou uma iniciativa levada a efeito pela Escola EB 2.3
de Avintes, através da assinatura de um protocolo, e que se destina a um apoio
financeiro dos alunos que integram o Clube Europa daquela escola na sua
deslocação a França

JUVENTUDE

- Como tem acontecido a Freguesia de Avintes vai participar na edição de
2009 dos Jogos Juvenis de Gaia, tendo realizado reuniões com o Dinamizador e
Técnicos.
- Já se iniciaram igualmente os treinos para a preparação dos jovens de
Avintes, sendo a nossa participação nas modalidades de Andebol, Futebol e
Andebol à Roda do Circulo.
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Ocupação dos jovens nas Férias Escolares da Páscoa
- Realizamos um curso gratuito de introdução à informática para jovens
entre os 9 e os 12 anos de idade, que decorreu durante 8 dias das férias escolares
da Páscoa.
Participaram no total 16 jovens, divididos em duas turmas de 8 alunos
cada, uma da parte da manhã e outra da parte de tarde.

Comemorações do 21º Aniversário de Elevação de Avintes a Vila
- Este Executivo levou a efeito a comemoração de mais um ano da
elevação de Avintes a Vila.
Na sessão solene teve a presença da Drª Manuela de Melo, Dr. José Vaz,
Júlio Cardoso, da Seiva Trupe e Júlio Gago do TEP, os quais foram convidados a
participar no colóquio sobre “Avintes – Capital do Teatro Amador”.
Nesta sessão foram postumamente homenageados os avintenses e homens
de teatro, Manuel Pinto de Oliveira e Mário Sancho.

DIVERSOS
- Este Executivo cedeu as suas instalações para um rastreio visual a toda a
população interessada, com o objectivo de prevenir e identificar dificuldades
visuais.
- Este Executivo teve uma reunião com o Senhor Director da I:P.T.M.,
Engº Joaquim Gonçalves para tratar de assuntos relacionados com a legalização
do Bar no Areinho, face às condições que foram impostas quer pela Gaiurb, EM
quer pela Delegação de Saúde, esperando que este ano seja feira a abertura do
referido Bar, agora com outras dimensões.
- O Executivo teve uma reunião com o Senhor Director do I.P.T.M., Engº
Joaquim Gonçalves para tratar do arranjo do cais do Esteiro, e também a
continuação do muro que suporta o talude do caminho da praia em Espinhaço.
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- Este Executivo teve uma reunião com responsáveis da Liga das
Associações de Socorros Mútuos de Vila Nova de Gaia para tratar de um futuro
Acordo entre esta Instituição e esta Junta de Freguesia o que abrangerá Autarcas
e funcionários.
- Esta Junta de Freguesia esteve representada no Congresso da ANAFRE,
que se realizou em Santarém.

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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