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Caras e Caros Arcozelenses
Apresento-me perante Vós para prestar contas do trabalho realizado ao longo dos quatro anos do mandato que
agora termina.
Exerci-o com determinação e com vontade de transformar a Freguesia num local moderno, com novos equipamentos
e melhores acessibilidades para a nossa comunidade.
Ao longo destes quatro anos estive com as pessoas, ajudei a resolver os seus problemas, ouvi as suas propostas e
anseios. Foi uma constante presidência aberta, numa grande proximidade e cumplicidade com todos Vós.
A quase totalidade do plano de ação apresentado, no anterior programa de candidatura, foi concretizado e muitas
iniciativas, não previstas no Manifesto Eleitoral, foram implementadas.
Do trabalho desenvolvido, destaco:
- A colaboração estreita com as entidades ligadas à Saúde e Ação Social, de uma forma particular neste período
conturbado de pandemia, em que foram distribuídos cabazes, refeições e prestados outros serviços às pessoas que
mais precisaram;
- O Cuidado com as Escolas, quer na manutenção, quer no apoio às atividades;
- A relação com as empresas, sensibilizando-as para a Responsabilidade Social, o que resultou em colaboração
mecenática;
- A constituição de uma vasta rede de voluntários que se solidarizaram com o executivo nas ações de natureza social,
cultural, desportiva e de lazer;
- A realização de eventos culturais que deram cor e vida à nossa terra, cimentando o sentimento de pertença;
- A recuperação rodoviária de 27 ruas e ainda das ruas da Urbanização do Espírito Santo e da Rua das Tojeiras, o que
se saldou numa vasta obra realizada, com o insubstituível apoio da Câmara Municipal de Gaia, sem o qual esta ação
não seria concretizável;
- A negociação dos terrenos com a Federação de Folclore e o Instituto Piaget, para que a Freguesia receba o valor
dos mesmos em edificado;
- A reabilitação de alguns bens da freguesia, nomeadamente a loja do Museu, as instalações sanitárias da Mª da Fonte
e a limpeza e movimentação de terras do estaleiro.
Em análise retrospetiva diria que foi um mandato muito exigente e de muita dedicação de todos os envolvidos,
pois houve necessidade de criar novas dinâmicas nas várias frentes de intervenção.
A pandemia fez parar todas as nossas atividades culturais, de lazer e de entretenimento, obrigando ao encerramento
temporário da Academia das Artes, que já contava com a participação de mais de uma centena de pessoas de todas
as idades.
Estivemos sempre presentes em todas as ocasiões em que fomos chamados a intervir. Foi o caso da reabilitação das
ruas, das podas das árvores, da limpeza de terrenos ou das múltiplas reuniões com os moradores de Miramar, tendo
o túnel como tema central.
Trabalhámos, ainda, em conjunto com a Câmara de Gaia, na planificação de novos equipamentos e na revitalização
da zona central da Freguesia, plasmadas no Masterplan que gostaria de realçar. Este é o grande plano que vai
redimensionar todo o centro cívico, permitindo que as pessoas usufruam de melhores equipamentos e de novos
espaços culturais e de lazer. Os projetos estão prontos. Agora é preciso concretizá-los.
Por fim, realço que esta minha candidatura assenta na convicção de que o
fortalecimento das relações de proximidade, a implementação de medidas que
visam o reforço da inclusão social e a melhoria da qualidade de vida com a execução
do Masterplan, irão contribuir, de forma efetiva, para que Arcozelo se afirme ainda
mais como uma F
reguesia de referência, pela sua diversidade de oferta, pelos
seus costumes e tradições e pelas suas gentes.
É com entusiasmo e determinação que me proponho continuar a colocar Arcozelo
no caminho do progresso.
Caros Arcozelenses, a escolha é vossa! Escolham Arcozelo Primeiro!

Cordiais Saudações
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Maria Adelina Pereira

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, escolas e equipamentos sociais), 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,
a concretização do Masterplan da freguesia, 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 Arcozelo, confio na Maria Adelina Pereira 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
A pandemia foi um momento trágico, mas
trouxe ao de cima tudo o que de melhor tem
o ser humano.
CENTRO DE TESTES

As medidas de apoio à população foram tomadas de
imediato, consoante as necessidades conhecidas através do nosso serviço social, desde a distribuição de refeições quentes a pessoas isoladas no confinamento, à
organização e entrega de cabazes a famílias que passaram a ter mais dificuldades por força da perda e/ou
interrupção dos seus empregos, até à comparticipação no pagamento de rendas de casa, medicamentos,
óculos e outras despesas. Para a concretização destas
tarefas conseguimos motivar e impulsionar um grupo
de Voluntários, que se disponibilizavam para responder
ao nosso chamado, demonstrando um forte espírito de
solidariedade e entreajuda.
No período de vacinação, este Executivo disponibilizou transporte até aos centros de vacinação, cedendo
na nossa alameda um espaço para a instalação de um
Centro de Testes, evitando, assim, grandes deslocações
à população para fazer testes.
Foi intensificado o envolvimento regular da Junta de
Freguesia com as instituições sociais. No caso da Conferência Vicentina, para além da cedência do autocarro
todos os meses para recolha de bens alimentares no
Banco Alimentar, foi dado apoio, no período de pandemia, na organização dos cabazes e entrega ao domicílio. Quanto ao Centro Social S. Miguel, as exigências
de distanciamento, determinadas pela DGS, obrigaram
à separação das duas entidades que coabitavam, tendo a solução sido encontrada com o seu envolvimento,
sem oneração de despesas para a instituição. Para além
disso, foi ainda necessário prover de espaço próprio o
Apoio Domiciliário e a Direção, tendo o executivo assumido o aluguer de dois contentores para o efeito.

ORGANIZAÇÃO DE CABAZES

RECOLHA DE ALIMENTOS

TRANSPORTE EM PARCERIA PARA CENTRO DE TESTES

TRANSPORTE DE CABAZES E REFEIÇÕES

APOIO SOCIAL

PASSEIO ANUAL DA TERCEIRA IDADE

A Junta de Freguesia tem promovido a Rede
Social de Arcozelo, articulando a colaboração entre os seus Serviços Sociais, a Câmara
Municipal, a A. O. S. Conferência de S. Miguel
de Arcozelo e o Centro Social de S. Miguel.

No âmbito do Projeto de Teleassistência, foi
realizado um inquérito a pessoas de mais de
65 anos, levado a cabo por voluntários. Das
550 pessoas contactadas, antes do início da
pandemia, 54 aderiram à teleassistência.

As Associações e Instituições de Apoio Social da Freguesia desempenham um papel
fundamental na coesão social em Arcozelo,
prestando apoio e cuidados à sua população. A importância da intervenção social é
reconhecida no investimento que a Junta de
Freguesia realiza nestas organizações, prestando-lhes apoio financeiro.

ASSINATURA DE PROTOCOLOS
TELEASSISTÊNCIA

Foi constituída uma Bolsa de Voluntários da
Freguesia, com elementos de todas as idades e com participação ativa nas ações e atividades da Junta de Freguesia.
O Mês do Idoso e o Passeio Anual da Terceira Idade são duas atividades que tiveram
por objetivo sensibilizar a comunidade para
as necessidades relacionadas com o envelhecimento e o cuidado da população idosa.
ATIVIDADE DO MÊS DO IDOSO

AMBIENTE

HORTAS COMUNITÁRIAS

Através do Projeto Ecozelo criaram-se hortas comunitárias, que permitem o cultivo, mas também
a troca de experiências e de conhecimentos agrícolas, bem como um serviço à comunidade.
Os espaços verdes têm sido alvo de intervenção,
procurando preservá-los e reabilitá-los para usufruto público. Exemplos disso são as intervenções
nos jardins de Vila Chã, Praça da Índia, Jardim da
Rua do Rio do Vale e Parque Maria da Fonte.

JARDIM DE VILA CHÃ

LANÇAMENTO DO PROJETO ECOZELO

PRAÇA DA INDIA

LARGO MARIA DA FONTE

PASSADIÇO DA RIBEIRA DO ESPÍRITO SANTO

A reabilitação da Ribeira do Espírito Santo e do
seu passadiço permitiram renovar e redescobrir o corredor verde, que se estende do Parque das Merendas até à Praia de Miramar.
Procedeu-se também à requalificação arbórea,
na Rua das Tojeiras e na Rua Infante D. Henrique.
Arcozelo tem um novo Parque Animal com
800 metros quadrados, que permite o passeio
de cães ao ar livre. A área, delimitada por uma
vedação em madeira, possui equipamentos lúdicos caninos, vários bancos, um bebedouro
humano e canino e papeleiras.

PARQUE CANINO

AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE

PARQUE CANINO

Este ano voltámos a ter todas as praias galardoadas com a Bandeira Azul: Miramar, Mar
e Sol, Aguda e Granja, sendo que as praias da
Aguda e da Granja foram duas das três praias
do Distrito do Porto distinguidas com o galardão Praia ZERO Poluição.

PRAIA DA AGUDA

NOVA CARRINHA PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS

CIDADANIA E ASSOCIATIVISMO
O Orçamento Participativo da Freguesia permite que os cidadãos possam candidatar e escolher
projetos financiados pela Junta de Freguesia e que sirvam o interesse público. Tivemos, até ao
momento, três vencedores:
- Biblioteca/ludoteca “Voar sem Asas” (2018), apresentado pela Associação de Pais da EB1 da
Boavista;
- Requalificação do recreio da EB1 de Miramar (2019), apresentado pela sua Associação de Pais,
cuja execução ainda não foi concretizada devido às restrições relacionadas com a Pandemia.
- Arcucellus (2020), mural desenhado no Museu Maria Adelaide por Miguel Mazeda.

BIBLIOTECA | LUDOTECA “VOAR SEM ASAS”

MURAL ARCUCELLUS

Procurámos fomentar a responsabilidade das empresas, envolvendo-as colaborativamente nos
projetos apresentados pela Junta de Freguesia e pela comunidade. Também acompanhámos o
desenvolvimento da atividade empresarial e de novos negócios, colaborando na prestação de
informações e na agilização de processos.
Comemoração do 25 de Abril, com Caminhada
Solidária em favor da Liga Portuguesa contra o
Cancro

Instalámos o Espaço Cidadão na Junta de
Freguesia, um ponto de atendimento que
reúne serviços de diferentes entidades num
único balcão, com acesso a variados serviços
da administração central e local.
CONCERTO 25 DE ABRIL

ESPAÇO CIDADÃO DA JUNTA DE FREGUESIA

CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

CULTURA E LAZER

Organização de Lazy Sessions, com uma vertente recreativa e outra musical,
promovendo o encontro de Arcozelenses em espaço público

Coorganização do Cúpula, Festival Internacional de Circo Contemporâneo

Apoio à organização do ZEE Festival, festival
de música destinado aos públicos mais jovens
e realizado na praia da Aguda

ZEE FESTIVAL

Organização dos Mercados da Páscoa e Natal

MERCADO DO NATAL

MERCADO DA PÁSCOA

APOIO AO AR D’JAZZ

Depois de uma longa ausência, a Junta de Freguesia
retomou a participação nas Marchas São Joaninas

ADEREÇOS

CORO

PADRINHOS

Apoio às festas da terra: Senhora dos Remédios, Senhora da Saúde e Senhora da Nazaré

SENHORA DA SAÚDE

SENHORA DA NAZARÉ

SENHORA DA NAZARÉ

Criação da Academia das Artes, destinada a oferecer um conjunto vasto
de aulas e programas que vão desde a atividade física à dança, passando
por outras formas de expressão cultural

KARATÉ

ATELIER DE COSTURA

CORRIDA ARCORUN

DESPORTO
Acompanhámos as necessidades do Sporting Clube de Arcozelo em todas as modalidades, nomeadamente no futsal, voleibol e
futebol.
Na época balnear, a manutenção e limpeza
dos campos de voleibol de praia permitiu a
prática desta e outras modalidades.
Colaborámos na organização das Caminhadas de Solidariedade, e fomos parceiros na
Corrida Marginal de Miramar e na corrida ArcoRun.

CORRIDA MARGINAL DE MIRAMAR

Na Academia das Artes, proporcionámos diversas atividades de exercício físico, como a
Ginástica Funcional, Karaté, Yoga e Ténis de
Mesa.
Dentro das Lazy Sessions, promovemos ainda a prática desportiva e a saúde, através de
sessões de Yoga, Defesa Pessoal e Dança.
Organizámos e promovemos a participação
nos Jogos Juvenis de Gaia, permitindo a
competição desportiva saudável dos jovens
nas mais diversas modalidades.

JOGOS JUVENIS

CORRIDA MARGINAL DE MIRAMAR

JOGOS JUVENIS

EDUCAÇÃO
Apoio à implementação e desenvolvimento do projeto
Gai@prende+ em Arcozelo, procurando oferecer Atividades Extracurriculares (AEC’s) aos jovens da Freguesia.
EB 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER

Divulgação e apoio ao projeto “Cantinho do Estudo”,
destinado a melhorar as condições de estudo em casa
dos alunos, através da criação ou adaptação de espaços
que permitiram dar maior conforto nas atividades escolares.
Acompanhamento das obras na EB 2/3 Sophia de Mello
Breyner, intermediando os contactos entre a escola e a
Câmara Municipal, para o desenvolvimento do projeto.

EB 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER

Concretização das obras de reabilitação de Escolas Básicas em parceria com a Câmara, nomeadamente da EB1
de Miramar, da EB1 Aguda e da EB1 Chãos Velhos.
Organização de Colónias Balneares, promovendo a oferta recreativa para os períodos de pausa escolar.
Organização de atividades de Carnaval e Natal nas escolas.

EB1/JI DA AGUDA

CORSO DE CARNAVAL

EB1 DE MIRAMAR

EB1 DE CHÃOS VELHOS

NATAL NAS ESCOLAS

OBRAS
Requalificámos um número muito significativo de arruamentos, atenta à degradação da rede
viária em Arcozelo:

BECO CARREIRINHA

BECO DO REDONDELO

RUA NOVA DO AGRO

LOJA COMERCIAL

RUA DAS HORTAS

PRACETA DAS PEDRINHAS BRANCAS

REQUALIFICAÇÃO DA AV JOÃO PAULO II

TRAVESSA DOS PEDROS

RUA DO ARCO

RUA COVA DA LOURA

RUA RIO DO ALÉM

TRAVESSA DAS PEDREIRINHAS

RUA NOVA DOS LOUREIROS

RUA DO SOUTELO

RUA DAS LEIRAS

TRAVESSA DE VILA CHÃ

RUA DAS PEDREIRAS

RUA DAS QUEBRADAS

RUA DAS TOJEIRAS

RUA DOS 10

RUA DO REDONDELO

TRAVESSA ANSELMO BRAANCAMP

RUA DOS PEDROS

TRAVESSA DOS ARCOS

RUA DUNAS DE MIRA

RUA JOÃO VILLARET

RUA INÁCIO FERNANDES BARBOSA

TRAVESSA DO LAVRADOR

RUA NOVA DO EIRADO

Iniciámos a requalificação da Urbanização do Espírito Santo / Corvo

URBANIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO / CORVO

URBANIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO / CORVO

Iniciámos a reabilitação da
Casa Arq. Oliveira Ferreira,
em colaboração com a
Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia e a Associação
Cultural Amigos de Gaia

REABILITAÇÃO DA CASA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA

REABILITAÇÃO DA CASA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA

Procedemos à pintura de passadeiras já desgastadas

PINTURA DE PASSADEIRAS

Iniciámos diversas obras de implementação de saneamento, como a da Rua de Vilares

OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SANEAMENTO

Acompanhamos a excução atual da Passagem Inferior Rodoviária da Granja

PASSAGEM INFERIOR RODOVIÁRIA - GRANJA

Instalámos Sinalização Luminosa Automática de Trânsito no cruzamento da Avenida da
Igreja com a antiga estrada Porto-Espinho,
permitindo uma melhor e mais segura fluidez
de trânsito num dos principais cruzamentos da
nossa Freguesia
SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO

