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AÇÃO SOCIAL

Reabilitamos mais de 40
arruamentos na Freguesia

O Areinho de Avintes voltou a
aproximar o rio da população

Comissão Social de Freguesia:
um serviço público para todos

Quando decidi candidatar-me, pela primeira vez, à Junta de Freguesia de Avintes, tinha como principal objetivo
trabalhar dedicadamente e, com isso, dar o meu contributo para o progresso e para o desenvolvimento da nossa
freguesia.
Este objetivo de contribuir com o meu trabalho para o desenvolvimento de Avintes tem vindo a ser concretizado,
ao longo dos últimos oito anos, contando para isso com a ajuda de uma equipa de mulheres e homens, que
comigo se dedicam diariamente à nossa terra e à nossa gente.
Queremos, por isso, prestar contas a todos os Avintenses do nosso trabalho, pelo que nunca é demais recordar
que Avintes tem assistido, com o apoio fundamental da Câmara Municipal de Gaia, a uma transformação e a um
desenvolvimento significativos, com novos investimentos, alguns deles desejados há muito tempo, mas que até
2013 eram sistematicamente adiados e até esquecidos.
O Pavilhão Municipal Salvador Guedes e o Centro Escolar Fernando Guedes, a reabilitação do Areinho de
Avintes e de toda a frente de rio, com o passadiço até ao Esteiro e a ponte de ligação à Quinta dos Frades,
a requalificação das Casas Mortuárias e os acessos ao cemitério, o apoio à reabilitação do Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Avintes, a beneficiação dos pavimentos asfaltados em dezenas de ruas, são alguns
dos exemplos.
Para além destes investimentos, que há muito eram reivindicados, outros se concretizaram, como o MOB+
Avintes, Transporte de Proximidade, criado para ajudar no transporte das pessoas mais idosas nas deslocações
às farmácias, à estação dos correios e ao Centro de Saúde, ou ainda a reabilitação do edifício da Junta de
Freguesia, dotando-o de uma rampa e de um elevador para o acesso dos cidadãos com mobilidade reduzida, a
abertura do Espaço do Cidadão, a criação da Casa da Cultura, na antiga Escola do Palheirinho, onde foi instalada
uma biblioteca pública, salas de exposições, mini auditório, e que também serve de sede de quatro coletividades
Avintenses, a construção de novos passeios e a reabilitação das passadeiras de peões, obras aparentemente
pequenas mas importantes para quem tem de andar a pé pelas nossas ruas, ou mais recentemente, o Parque de
Estacionamento, construído num terreno cedido pela Paróquia de Avintes, atrás da Capela do Sr. do Palheirinho,
um apoio importante ao comércio e serviços locais, e o jardim também com zona para estacionamento
automóvel, que está a ser construído junto ao Quartel dos Bombeiros, ao lado da Pedra da Audiência e da
Capela do Sr. dos Aflitos.
Podemos falar também de coisas menos materiais, como as dezenas de cursos de formação para desempregados,
preparados pelo nosso Gabinete de Inserção Profissional em articulação como IEFP, ou o Programa Municipal
de Emergência Social, que através do Gabinete de Ação Social, ajuda os Avintenses, em momentos de maiores
dificuldades, a comprarem medicamentos, a pagarem a luz, a água ou a renda das suas casas, ou ainda do
Prémio de Mérito Escolar que oferecemos aos alunos das nossas escolas, mas que simultaneamente funciona
como um apoio ao comércio local, pois o prémio monetário recebido por cada aluno, só pode ser descontado
nas duas papelarias de Avintes, bem como os apoios às nossas Coletividades e outras Instituições da Freguesia.
Tudo isto são realidades que foram concretizadas nos últimos 8 anos, como poderão constatar nas próximas
páginas desta revista. Por tudo isto, agora, Avintes não pode parar!
Quero, por isso, dizer-vos que já iniciámos contactos com a Santa Casa da Misericórdia de Gaia, e em conjunto
com outras Instituições, queremos trabalhar num projeto que possa levar à construção de um Equipamento
Residencial para as Pessoas Idosas, bem como com a entrada, muito
brevemente, em funcionamento do Centro de Inclusão Social do Magarão,
um projeto municipal da maior importância, que nos permitirá proporcionar
melhores condições no apoio às famílias com cidadãos adultos com
deficiência.
Mas tudo isto só será possível se contarmos com o vosso apoio, precisamos
por isso que no dia 26 de setembro, todos os que acreditam em nós, na
minha equipa e na equipa municipal, liderada pelo Eduardo Vítor Rodrigues,
não fiquem em casa, que todos saiam de casa e vão votar, as eleições
ganham-se com votos e nós precisamos do vosso voto para continuarmos
a construir uma Vila de Avintes e um Concelho de Vila Nova de Gaia, onde
cada vez mais, dê gosto viver!

DEDICADOS A AVINTES

Cipriano Castro

A vida autárquica tem os seus momentos de avaliação. As eleições são um dos mais importantes. Nestas eleições
autárquicas de 26 de setembro, estão em avaliação duas coisas: por um lado, o balanço do trabalho efetuado,
a competência na gestão, as opções assumidas e a forma humanista como nos dedicamos à causa pública e às
pessoas; por outro lado, os nossos compromissos para os próximos 4 anos.
O balanço do trabalho é claro: colocamos o município de Gaia no grupo das Câmaras de boas contas, baixamos
taxas e impostos municipais, extinguimos a taxa de rampas, ao mesmo tempo que mantivemos um forte
investimento e um conjunto de programas municipais direcionados para as famílias (apoio aos cuidadores
informais, apoio ao arrendamento, programas inovadores na educação e na ação social), em particular para as
classes médias. Mais ainda: a forma como enfrentamos a Pandemia deve ser avaliada, a capacidade como nos
organizamos como comunidade, com as empresas, a nossa rede social e as famílias para respondermos a um dos
maiores dramas das últimas décadas.
Gerimos com rigor e seriedade, assumimos soluções participativas e decisões assentes na coesão social e
territorial. Não abdicamos de projetar a cidade para os grandes investimentos (Metro, Hospital de Gaia, ferrovia,
rede viária, auditórios e Encostas do Douro), ao mesmo tempo que assumimos novos desafios na melhoria da
cidade, como os transportes e a habitação de rendas acessíveis.
Os próximos anos são decisivos: os novos desafios, os novos quadros financeiros, a recuperação pós-pandemia
exige competência, conhecimento e experiência. É o tempo de nos unirmos como nunca para construirmos um
futuro melhor para todos.
Queremos projetar a cidade, dar-lhe mais e melhores espaços verdes, apoiando as empresas que se instalem
e criem emprego, reforçando a segurança e a proteção civil, sempre com a educação e a ação social como
prioridades. Criaremos uma Incubadora, uma Unidade de Cuidados Continuados, um Jardim-Museu Botânico,
uma piscina em Avintes, dois silos-auto para estacionamento e reforçaremos o papel da Câmara no apoio às
famílias, aos mais jovens e idosos. Reforçaremos a aposta iniciada nos transportes e na habitação.
Na Freguesia de Avintes, confio no Cipriano Castro e na sua equipa para continuar o trabalho de parceria em prol
das pessoas. A sua dedicação, iniciativa e competência são marcas fundamentais para uma gestão que valoriza
a democracia local. As suas ambições são as nossas ambições. O trabalho que desenvolveu nas freguesias fala
por ele e incentiva-nos a apoiá-lo, a ele e à sua equipa. Estaremos juntos neste trabalho que temos pela frente,
pelas freguesias e pelas pessoas.
Peço que vote. Se o balanço que faz é positivo, dê-nos a sua confiança para mais 4 anos de desenvolvimento. É
muito importante a sua participação e o seu voto para dar mais força a Gaia e aos seus representantes. Entendo
que merecemos o seu voto e a sua confiança. Tudo faremos para os merecermos a cada dia, como até hoje.
Um abraço do

Eduardo Vítor Rodrigues

COVID-19
INFORMAÇÃO

Durante os meses mais difíceis da pandemia, a Junta de Freguesia de Avintes nunca fechou as
portas. Com o apoio de um grupo de voluntários e com o empenho de todos os funcionários,
principalmente na área social, apoiamos e entregamos refeições às famílias em isolamento,
emprestamos computadores e hotspots a alunos que estavam em casa e continuamos com
todos os serviços da secretaria e do espaço do cidadão em funcionamento.

ENTREGA DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS

ENTREGA DE REFEIÇÕES A FAMÍLIAS CONFINADAS

EMPRESTIMO DE COMPUTADORES A ALUNOS

AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS
A ação social e os serviços aos cidadãos são uma das nossas prioridades.
O Centro de Inclusão Social do Magarão é uma obra que, para além de criar um equipamento
para jovens adultos deficientes e facilitar a sua integração no mercado de trabalho, vai contribuir
para trazer novos frequentadores e, consequentemente, ajudar a revitalizar o desenvolvimento
da zona antiga e histórica de Avintes.

CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL DO MAGARÃO

CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL DO MAGARÃO

Quando em 2013 ganhamos a Junta de
Freguesia, uma das primeiras medidas
tomadas pelo Executivo foi reativar a
Comissão Social de Freguesia que
permitiu, entre várias outras coisas, a
interligação e criação de sinergias entre
as diversas entidades que na Freguesia
se dedicam ao apoio social.
Ainda na área social, a Junta de Freguesia
de Avintes e a Santa Casa da Misericórdia
de Gaia, estiveram reunidas no passado
mês de junho, com vista a analisarem a
possibilidade de construção de um futuro
Lar para Pessoas Idosas, nos terrenos que
esta instituição possui em Avintes, junto à
Fundação Joaquim Oliveira Lopes.

TERRENO DA MISERICÓRDIA DE GAIA

Passeio Anual Sénior e Programa Avintes vai à Praia. O Passeio Anual Sénior é um dos momentos de enorme alegria para os nossos seniores, que através deste passeio têm a oportunidade de conviverem uns com os outros e passarem um dia diferente e num local agradável.

PASSEIO SÉNIOR

PASSEIO SÉNIOR

Com o Programa Avintes vai à Praia, a Junta de Freguesia torna possível que anualmente
cerca de 150 pessoas de todas as idades, desde crianças até aos mais velhos, possam ir durante duas semanas para a praia de Valadares.
Através do Gabinete de Inserção Profissional realizamos cursos de Formação e Valorização
Profissional para Desempregados. Anualmente promovemos a realização de diferentes cursos de formação para desempregados, cuja finalidade é a capacitação e valorização em novas
profissões, dos cidadãos desempregados.

Estes cursos realizam-se em instalações alugadas a algumas das nossas coletividades
que possuem sedes com capacidades para
a realização dos cursos, permitindo assim
uma fonte de receita para as suas iniciativas.
Os cursos têm decorrido nas instalações
da ACMA, Bombeiros Voluntários e Grupo
Mérito.

CURSOS FORMAÇÃO

O Espaço do Cidadão a funcionar na Junta
de Freguesia, é uma mais-valia para o apoio
ao cidadão, evitando que tenha necessidade
de se deslocar a Gaia ou ao Porto, para tratar
de uma série de serviços, como por exemplo,
a renovação do Cartão do Cidadão ou a Carta de Condução, entre muitos outros serviços
prestados neste espaço.

ESPAÇO DO CIDADÃO

HORTAS URBANAS

CRUZEIRO DO ALFERES

JARDINS,
ESPAÇOS
VERDES E
AMBIENTE

ECO-FREGUESIA

Avintes é uma Freguesia Verde
Através de uma parceria com a Misericórdia de Gaia que
cedeu o terreno, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, criaram uma horta urbana em Avintes com 17
talhões.
Avintes é uma ECO-Freguesia tendo recebido um
galardão pelas boas práticas ambientais praticadas.
Reabilitamos diferentes tipos de património edificado,
como cruzeiros, passeios para peões e caminhos pedonais, tais como o Trilho do Febros

Finalmente, merece particular destaque a abertura da Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA)

TRILHO DO FEBROS

PLATAFORMA DE ACOLHIMENTO E TRATAMENTO ANIMAL

JOGOS JUVENIS

DESPORTO
Jogos Juvenis de Gaia.
A Junta de Freguesia participa anualmente com cerca de 70 jovens nos Jogos Juvenis de
Gaia.
Pavilhão Municipal Fernando Guedes.
Um equipamento muito desejado pelos Avintenses inaugurado logo no início deste mandato.
Foi ainda instalado o novo relvado sintético do Futebol Clube de Avintes no Campo de Jogos Joaquim Lopes.
A Junta de Freguesia apoia várias iniciativas desportivas das nossas coletividades, como provas de BTT, trails e torneios de futebol juvenil.

PAVILHÃO SALVADOR GUEDES

CAMPO DE JOGOS JOAQUIM LOPES

EDUCAÇÃO
Na Educação, a Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia construiu no território da nossa Freguesia a
nova Escola Básica Fernando Guedes
Gaia Aprende+. Em Avintes o Programa Municipal Gaia Aprende+ é coordenado pela IPSS Abrigo Seguro.
Prémio de Mérito Escolar. Este Prémio de Mérito
Escolar atribuído aos alunos de Avintes tem duas
finalidades. Primeiro, o de incentivar e valorizar os
alunos pelo seu trabalho e estudo ao longo do ano
escolar, mas também o de apoiar as papelarias
locais, uma vez que os alunos trocam os vales
nessas papelarias.
Assim, ao mesmo tempo que premiamos os alunos,
apoiamos o comércio local.
Recentemente procedeu-se à retirada do Amianto das Escolas Básicas de Avintes.
CANTINHO DO ESTUDO

A escola de Ciência Viva é um equipamento a funcionar no Parque Biologico, onde as nossas crianças têm o primeiro contacto com o mundo da
ciência.
O Cantinho de Estudo é um programa municipal
de apoio aos alunos de familias com dificuldades
económicas, a funcionar em Avintes desde 2017.

GAIA Aprende+

ESCOLA CIÊNCIA VIVA

ESCOLA BÁSICA FERNANDO GUEDES

MOBILIDADE E
TRANSPORTES
Parque de Estacionamento do Palheirinho.
Para aumentar a oferta de espaços de estacionamento na zona envolvente ao Largo
da Gândara, a principal zona de comércio
da freguesia, a Junta de Freguesia construiu
um parque de estacionamento automóvel
junto à Capela do Sr. do Palheirinho, em
terreno cedido pela Paróquia de Avintes.

PARQUE ESTACIONAMENTO PALHEIRINHO

Nos últimos quatro anos foram reabilitadas
22 passadeiras de peões.
MOB+ Avintes – Transporte de Proximidade.
Para melhorar a mobilidade na Freguesia,
para que os nossos seniores possam deslocar-se ao Centro de Saúde, às Farmácias, à
Estação dos CTT ou à Junta de Freguesia,
com o apoio da Câmara Municipal, criámos
o serviço de transporte de proximidade
MOB+ Avintes.

MOB+ AVINTES

REABILITAÇÃO DE PASSADEIRAS

ASSOCIATIVISMO

FESTA DA BROA

Apoio ao Movimento Associativo.
Nos últimos 8 anos a Junta de Freguesia
e a Câmara Municipal, cederam instalações
de antigas escolas primárias, às seguintes
associações: Antiga Escola Primária de
Pousada: Abrigo Seguro (IPSS) e Onda
Verde; Antiga Escola Primária de Espinhaço:
Fundação Joaquim Oliveira Lopes (IPSS);
Antiga Escola Primária do Palheirinho:
Ilha Mágica, Abientes, Confraria da Broa e
Instantes.
Anualmente a Junta de Freguesia, através
de protocolos de colaboração, transfere diretamente para as associações de Avintes
mais de 20 mil Euros do seu orçamento.

CORSO CARNAVALESCO

Criámos ainda o Conselho Consultivo
para o Associativismo que tem permitido
aumentar o diálogo entre todas as associações de Avintes, bem como a realização
de atividades conjuntas.
Com a organização anual da Festa da Broa,
as coletividades que participam no evento,
têm a possibilidade de obter a principal
fonte de receita das suas atividades.
Apoiamos logisticamente e financeiramente
as principais iniciativas organizadas pelas
nossas coletividades.

MARCHAS DE S. JOÃO

CULTURA E LAZER

CASA DA CULTURA

Casa da Cultura Francisco Marques Rodrigues Júnior. Aproveitando a cedência, por parte da Câmara Municipal, da Escola Básica do Palheirinho, que deixou
de ter alunos quando abriu a nova Escola Básica Fernando Guedes, a Junta de
Freguesia criou a Casa da Cultura.
Na Casa da Cultura funciona: A Biblioteca de Avintes (Pólo da Biblioteca Municipal), 2 Salas para exposições, um mini auditório para 60 pessoas e ainda a
sede de 4 coletividades (Ilha Mágica, Abientes, Confraria da Broa de Avintes e
Instantes – Associação Cultural).

EXPOSIÇÃO DE AGOSTINHO SANTOS

BIBLIOTECA DA CASA DA CULTURA

ESPÓLIO DO ESCULTOR PEREIRA DA SILVA

Aquisição de parte do Espólio do Escultor Pereira da Silva. A Junta de Freguesia adquiriu à
família uma parte do espólio deixado pelo escultor Avintense Manuel Pereira da Silva.
Comemorações do Mês de Avintes. Anualmente desde 2014, que a Junta de Freguesia organiza
no mês de fevereiro diversas atividades culturais, desportivas e recreativas com a finalidade de
promover a nossa terra, mas também homenagear pessoas e instituições pelo seu trabalho e
dedicação à Freguesia.
A Festa da Broa tem nos últimos 8 anos ganho uma nova dinâmica, que não só permitiu uma
maior e melhor divulgação e promoção da nossa maior ex-libris, a Broa de Avintes, como,
principalmente, se tornou num espaço de convívio e encontro dos Avintenses, para além de
ser uma importante fonte de financiamento para as atividades das nossas associações, bem
como do comércio local.
Concurso de Cascatas Sanjoaninas. É uma das tradições populares mais enraizadas na nossa
Freguesia, a construção em junho, na altura dos festejos do S. João, das Cascatas Sanjoaninas.
A Junta de Freguesia promove anualmente um concurso ao qual concorrem particulares e
coletividades.
Avintes um Natal Especial. Através de uma série de iniciativas levadas a cabo anualmente
durante o mês de dezembro, a Junta de Freguesia apoia o comércio e serviços na época de
Natal.
Com a iniciativa, Neste Natal Compre Local, que oferece prémios a quem fizer compras no
comércio local, com o Concurso de Montras de Natal, com a animação musical, desfile de Pais
Natal e Feirinha de Artesanato no Largo do Palheirinho, entre outras iniciativas, apoiamos o
nosso comércio e serviços.

CONCURSO DE CASCATAS SÃOJOANINAS

OBRAS
Reabilitação das Casas Mortuárias e Acessos
ao Cemitério. Uma importante obra de requalificação que permitiu melhorar significativamente
as condições a todos os que assistem aos velórios, bem como no acesso ao cemitério para todas as pessoas, incluindo os cidadãos com mobilidade reduzida.

CASAS MORTUÁRIAS - ACESSO AO CEMITÉRIO

CASAS MORTUÁRIAS - ÁTRIO

CASAS MORTUÁRIAS - ACESSO AO CEMITÉRIO

Ao longo do mandato foram várias as
ruas que foram alargadas, permitindo
uma melhor circulação automóvel.

RUA DO OUTÃO

RUA DO ESTEIRO

ALARGAMENTO DA RUA SOUTO FIÃES

Reabilitação do Largo do Magarão. Localizado num dos lugares mais antigas de Avintes,
o Largo do Magarão é um espaço público importante na vivência diária daquela zona de
Avintes, onde se localiza o Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes e comércio.

LARGO DE MAGARÃO

Reabilitação de Arruamentos com piso em
asfalto. Sendo uma das grandes necessidades
da Freguesia, a Junta reabilitou mais de 40
arruamentos em todos os lugares de Avintes.

URBANIZAÇÃO QUINTA DA BELA VISTA

Rua do Sr. do Padrão; Rua da Balsa e Rua da Giesta; Rua da Fontiela e Travessa da Fontiela;
Rua do Padrão Vermelho; Rua Além do Ribeiro; Travessa e Rua dos Metalúrgicos; Rua da
Agraceira; Rua Caminho de Avintes; Rua Aldeia Galega; Rua do Outão; Travessa do Outão; Rua
José Francisco Dias e Rua do Passal; Rua do Magarão; Rua Valeiras de Cima; Rua das Padeiras;
Rua Manuel Monteiro da Fonseca; Rua do Esteiro e Rua do Outeiro; Rua das Costeiras; Travessa
das Costeiras e Travessa Além do Ribeiro; Rua Maria Isabel Vanzeller; Rua António Silva Pinto
(Serra); Rua de Soutulho; Rua Escultor Fernandes de Sá e Travessa da Devesa; Rua Senhora
do Prazeres e Rua do Casal; Rua das Presas; Rua da Escola Central; Rua 5 de Outubro; Rua
dos Emigrantes.

RUA 5 DE OUTUBRO

RUA DOS EMIGRANTES

RUA DO MAGARÃO

RUAS ESCOLA CENTRAL

Novo jardim junto da Pedra da Audiência e Capela do Sr. dos Aflitos. Com o apoio financeiro
da Câmara Municipal de Gaia, está a ser construído um jardim no espaço entre o Quartel dos
Bombeiros de Avintes e a Pedra da Audiência e Capela do Sr. dos Aflitos. Este espaço vai criar
uma nova zona verde, de fruição para os moradores e ainda 7 lugares de estacionamento para
apoio ao comércio existente naquela zona.

LARGO PEDRA DA AUDIÊNCIA

CAPELA SENHOR DOS AFLITOS

Reabilitação da Sede da Junta de Freguesia.
A Junta de Freguesia de Avintes está instalada num bonito edifico centenário, onde funcionou dezenas de anos a escola primária de
Cabanões, mas não era um edifício inclusivo,
pois não permitia o acesso a pessoas com
mobilidade reduzida, nem energeticamente
eficiente. Assim, criou-se uma rampa para
acesso ao interior, instalou-se uma plataforma elevatória e construíram-se instalações
sanitárias, para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida.

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA

Para melhorar a eficiência energética substituiu-se
toda a caixilharia de alumínio por caixilharia em PVC,
instalou-se equipamento de ar condicionado, colocou-se iluminação LED e criou-se uma antecâmara
com uma porta automática.

EDIFÍCIO JUNTA DE FREGUESIA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA

EDIFÍCIO JUNTA DE FREGUESIA - RAMPA DE ACESSO

Reabilitação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Avintes.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES

Reabilitação do Espaço Público das Zonas Históricas de Avintes. Estão a decorrer
obras de reabilitação do espaço público de duas importantes zonas históricas de Avintes, em
Espinhaço e no Esteiro.

REABILITAÇÃO DO AREINHO

REABILITAÇÃO DO AREINHO

OBRAS NA FRENTE DE RIO
Reabilitação da zona ribeirinha de Avintes –
o Areinho de Avintes. Uma das obras mais
marcantes da nossa Freguesia, que permitiu
que Avintes se aproximasse de novo ao seu
rio.

REABILITAÇÃO DO AREINHO

REABILITAÇÃO DO AREINHO

Passadiço do Rio Douro e nova ponte no Cais
do Esteiro. O Passadiço do Rio Douro liga
os Areinho de Avintes e Oliveira do Douro,
criando um novo espaço para usufruto dos
Avintenses.

REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE RIO

REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE RIO

REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE RIO

REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE RIO

