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Caras e Caros cidadaos de Grijo´ e de Sermonde
Ao longo destes 8 anos de trabalho em prol da União de Freguesias de Grijó e Sermonde,
assumimos sempre que as pessoas são a nossa grande prioridade e foi Dedicados às Pessoas
que trabalhámos de forma empenhada e com uma equipa coesa em nome do desígnio comum
de fazer mais e melhor pelas pessoas e pelo nosso território.
Durante este período, sinto que aqui foram construídas muitas pontes e derrubadas
autênticas muralhas. Com a dedicação e contributo de todos, aprendemos a cooperar, a
dialogar, a tornar próximo o que parecia distante, a caminhar numa só direção e ao mesmo
ritmo enquanto comunidade.
Em cada projeto idealizado, em cada nova resposta social implementada ou em cada obra
executada, conseguimos transformar todas as adversidades e desafios encontrados em
conquistas, cumprindo com os compromissos que assumimos com os cidadãos.
Reforçámos de forma significativa o trabalho nas áreas da ação social e educação; fizemos
avanços importantes na requalificação da rede viária; encontrámos soluções de mobilidade
pioneiras que muito nos orgulham, como o MOB+ ou MetroBus; fizemos várias intervenções
de beneficiação das infraestruturas, espaços e equipamentos públicos e apoiámos o
desporto, a cultura e o movimento associativo com total empenho.
Com a excelente relação de confiança e colaboração que construímos com a Câmara
Municipal de Gaia e graças a um trabalho em rede com as instituições de Grijó e de Sermonde,
conseguimos tornar realidade ambições antigas que pareciam apenas miragens e apoiar de
forma mais próxima os cidadãos e as famílias do nosso território.
Aqui, trabalhamos de forma dedicada para resolver problemas, fazer das coisas simples coisas
importantes e encontrar as melhores soluções para a nossa comunidade. Somos uma terra de
gente de trabalho, onde a união faz a força, e não nos limitámos a ficar à espera que as coisas
acontecessem. Somos gente de palavra, de trabalho, de ações concretas e que honra os
seus compromissos.
Aqui, não nos perdemos em lutas e guerrilhas políticas e partidárias, nem dividimos para reinar.
Empenhamo-nos para unir esforços, criar convergências e com uma gestão pautada pelo
rigor, transparência e sustentabilidade, arregaçámos as mangas para fazer o que precisava
de ser feito.
Mesmo quando colocados à prova perante as exigências de um novo e complexo contexto
pandémico, mostrámos capacidade para nos reinventarmos e para intervir de forma
importante nas primeiras linhas de combate ao coronavírus e como salvaguarda contra
as suas graves consequências sociais, levando respostas e soluções onde mais ninguém
conseguia chegar.
Por tudo isto, tenho grande orgulho nesta equipa de mulheres e homem de valores, com
raízes profundas na nossa terra e levam consigo no peito a vontade de construir um futuro
melhor para Grijó e para Sermonde.
Acredito que esta é a equipa mais bem preparada e
capaz para enfrentar os desafios que temos pela frente
e avançamos com renovado espírito de missão para
dar continuidade ao projeto iniciado em 2013. Sendo
candidato pela última vez, conto convosco e com a vossa
confiança para continuarmos Dedicados às Pessoas de
Grijó e de Sermonde!
DEDICADOS A GRIJÓ E SERMONDE

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 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,
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 União de Freguesias de Grijó e de Sermonde, confio no César Rodrigues 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 obrigou a reinventarmo-nos, a ser
a retaguarda e a primeira linha do combate
ao Covid-19 e a criar respostas onde ninguém
conseguia chegar.

ENTREGA DE HOTSPOTS

Sempre em estreita cooperação com a Câmara Municipal, apoiámos as famílias em situação
de isolamento; colaborámos na instalação de centros de rastreio e de vacinação no nosso
território; fornecemos equipamentos de proteção individual às IPSS´s; dotámos as escolas
de equipamentos de higienização; em pareceria com o nosso Agrupamento de Escolas,
mitigámos as falhas de equipamentos informáticos de apoio online e de materiais de apoio
ao estudo tão necessários para as famílias; fomos parceiros das forças de segurança pública
local para a testagem dos seus operacionais; e nunca fechámos portas para que nada faltasse
às pessoas, que são a nossa grande prioridade. Foi Dedicados às Pessoas que trabalhámos,
em equipa, de forma empenhada e coesa.

RASTREIO MÓVEL COVID-19

CENTRO DE VACINAÇÃO COVID-19

MÁQUINAS DE DESINFEÇÃO

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL
No âmbito da Ação Social orgulhamo-nos de criar marcas identitárias e referências como é
o caso do Seminário SaudavelMENTE e da Feira do Emprego, que vemos já replicadas pelo
Concelho.
Sempre estivemos Dedicados às Pessoas, instalando mais de 76 equipamentos de
TeleAssistência; efetuando 30 candidaturas ao Programa Cuidadores Informais, em parceria
com a Câmara Municipal de Gaia; apoiando a Conferência S. Vicente de Paulo, todos os meses;
e estabelecendo apoio e ajuda a mais de uma centena de famílias com carências económicas.

Através da Comissão Interfreguesia Sem Fronteiras, criámos o projeto municipal O nosso
Bebé, um programa de apoio à natalidade no nosso território. Trabalhamos em rede com as
instituições desta União de Freguesias, o que nos permite chegar prontamente com apoio a
quem mais precisa.

EQUIPAMENTO DE TELEASSISTÊNCIA

SEMINÁRIO saudavelMENTE

Temos ainda um equipamento de referência
a nível nacional no apoio aos cuidados na
terceira idade, o Lar S. Salvador de Grijó,
cuja comparticipação financeira por parte
do Município foi essencial para que hoje esta
obra esteja finalmente em funcionamento.

LAR S. SALVADOR DE GRIJÓ

O NOSSO BEBÉ, UM PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE

PARQUE ARCOS D’AMOREIRA

DESPORTO, JUVENTUDE
E AMBIENTE
Apostámos em infraestruturas de lazer e beneficiação do espaço público, tendo Requalificado
o Parque dos Arcos d´Amoreira, o jardim do Rio de Bois, o jardim de Murraceses e o jardim
da Póvoa.
O complexo desportivo de Sermonde é, também hoje, já uma infraestrutura de referência,
uma área verde de 12 mil m2 ao serviço da comunidade, na prática e na formação desportiva,
no recreio, no lazer e bem-estar. É cada vez mais um espaço de encontro Intergeracional e
de convívio.

PARQUE LAZER DE SERMONDE

Foi ainda recentemente adquirido pela
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
o terreno contíguo ao Pavilhão Dr. Manuel
Ramos, cuja área de 12000 m2 albergará o
futuro centro cívico, uma área de fruição que
se projeta como um espaço Intergeracional
de excelência com espaços de convívio, um
parque temático, uma zona de equipamentos
geriátricos e de manutenção e onde se
edificará o futuro novo Centro de Saúde.

CENTRO CÍVICO E CENTRO DE SAÚDE

No Desporto, somos parceiros do Basquetebol
Clube de Gaia no desporto adaptado, no
projeto de futebol feminino da Associação
Desportiva de Grijó e continuamos a promover
a presença dos jovens desta União de
Freguesias nos Jogos Juvenis de Gaia.

FUTEBOL FEMININO

JOGOS JUVENIS

JOGOS JUVENIS

DESPORTO ADAPTADO

ASSOCIATIVISMO

Apoiámos a cultura e o associativismo
de forma próxima e atenta, dando apoios
importantes em momentos improváveis e
complexos. Com a colaboração da Câmara
Municipal, foi possível apoiar os projetos
das nossas coletividades como o Grupo
Mocidade Corveirense, Tuna Orfeão
de Grijó, Tuna Juvenil de Sermonde,
Grupo Beneficente “Os Pobres de Grijó”,
Os Amigos da Columbofilia, Grupo do
Loureiro, Associação Sermonde Cultural
e o Coro do Mosteiro, que puderam ver
obra e atividades em tempos de muitas
dificuldades.

CULTURA E LAZER
NOITES DE VERÃO

NOITES DE VERÃO

A cultura tem o poder de aproximar as pessoas, de promover o conhecimento
e o lazer é fundamental para ajudar a manter a saúde e o bem-estar físico e
mental, bem como garantir uma vida ativa mais longa. Daí a aposta da Junta
de Freguesia no apoio às associações e coletividades e a promoção das mais
diversas iniciativas, algumas delas entretanto suspensas devido à pandemia,
mas com a expetativa de poderem ser retomadas em breve.

GASTRONOMIA NAS NOITES DE VERÃO

UNIVERSIDADE DOS AVÓS

EXPOSIÇÃO “CLARA NÃO”

LIDES DE GAIA

“TRAÇOS E LINHAS” PEDRO SILVA

HOMENAGEM AOS EX-COMBATENTES DO ULTRAMAR

PASSEIO SÉNIOR

Entre as atividades culturais e de lazer, destacam-se as Noites de Verão, uma festa de referência
no nosso Concelho; as Lides de Gaia, que, desde a primeira hora, contaram com o apoio da
Junta de Freguesia e nos têm permitido reviver a nossa História; o Cinema ao Ar Livre, que
já teve duas edições; o Desfile de Carnaval, momento de festa e encontro de crianças, pais e
avós; e várias exposições artísticas e fotográficas, dando visibilidade sobretudo aos jovens
da União de Freguesias.
Temos tido também, uma especial atenção à preservação da memória e do nosso património
histórico e cultural, tendo organizado a Homenagem aos ex-combatentes do ultramar,
com exposição fotográfica de grande relevância histórica e humana; o Passeio Sénior que,
anualmente, tem reunido mais de 800 pessoas em alegre e saudável reencontro e convívio;
criado o Carimbo dos Caminhos de Santiago, que permite atestar a passagem de centenas
de peregrinos pelas nossas terras; e dinamizando a Universidade dos Avós, onde mais de 100
idosos praticam e desenvolvem as suas competências nas mais variadas atividades, oficinas
e workshops, estimulando a mobilidade, a motricidade, o convívio e os laços de amizade e
partilha intergeracional.

CINEMA AO AR LIVRE

UNIVERSIDADE DOS AVÓS

EDUCAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE LOUREIRO

A educação sempre foi um dos nossos eixos
prioritários e a beneficiação dos Estabelecimentos
de Ensino foi uma das grandes apostas do
executivo Municipal, tendo esta União de
Freguesias beneficiado da requalificação da Escola
Básica de Murraceses, Escola Básica de Santo
António e Escola Básica de Corveiros, cuja obra
se encontra em curso.
Mantivemos a entrega de todo o material escolar
às crianças do primeiro ciclo e pré-escolar,
permitindo aliviar o encargo financeiro das famílias
com a educação e promovendo a igualdade de
oportunidades para todos.
Para além de tudo isto, o projeto Gai@prende+
tem neste território uma das maiores taxas de
implementação a nível concelhio e do qual
somos parceiros ativos.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CORVEIROS

OFERTA DE MATERIAL ESCOLAR
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE SANTO ANTÓNIO

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MURRACESES

OFERTA DE MATERIAL ESCOLAR

FÉRIAS DESPORTIVAS

MOBILIDADE E TRANSPORTES
Na mobilidade fomos pioneiros em 2 projetos Municipais de grande relevo. O MOB+ foi o
primeiro projeto de mobilidade de proximidade no Concelho (modalidade porta a porta)
e trata-se de uma solução pioneira que se revelou ser a resposta eficiente para a criação de
uma rede interna de transporte que conecta o cidadão aos serviços e à rede de transportes
públicos existentes.

MOB+

Por sua vez, o Metrobus, em fase de
projeto piloto, é um transporte gratuito
e com uma cobertura que abrange Grijó
e Sermonde em horários regulares.
Veio responder às carências na oferta de
transportes públicos e liga o território
ao centro da cidade de Gaia e ao metro.
Com a conjugação dos projetos MOB+ e
Metrobus, a União de Freguesias de Grijó
e Sermonde encontra-se na vanguarda
das políticas de mobilidade.

METROBUS

OBRAS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

A construção do espaço Freguesia + Atendimento, que alberga todas as valências de
atendimento administrativo e serviços técnicos da Junta de Freguesia, é hoje reconhecido
pela sua modernidade, versatilidade e inovação, colocando a autarquia como referência a
nível concelhio e nacional.
Quando iniciámos o projeto para a construção deste espaço de 400 m2, em estrita colaboração
com a Câmara Municipal, pensamos em cada pormenor com o objetivo de garantir à
população um serviço mais eficaz e eficiente, reunindo todas as valências de atendimento ao
público que se encontravam dispersas em vários edifícios e dotando as instalações da melhor
tecnologia e dos meios adequados para a agilização de processos e maior conforto dos
utentes.

FREGUESIA+ ATENDIMENTO

FREGUESIA+ ATENDIMENTO

FREGUESIA+ ATENDIMENTO

Ainda assim, assumimos o compromisso e a garantia de continuar a dar vida às sedes das
Juntas de Freguesia de Grijó e Sermonde, onde se mantêm atividades regulares e para os
quais existem projetos de reconversão para futuro.

ARRUAMENTOS
Nos últimos 8 anos, foram investidos pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia na União
de Freguesias de Grijó e Sermonde mais de 4,5 milhões de euros na requalificação da rede
viária. Este investimento materializou-se tanto na pavimentação de arruamentos como na
beneficiação da sinalização vertical e horizontal, com a recente repintura de passadeiras
para melhoria das condições de segurança dos peões.
A Rua Américo Oliveira e Rua Sr. do Padrão destacam-se neste modelo de gestão inteligente
e criteriosa aplicação de recursos. A empreitada em curso, no valor de 1 milhão e 240 mil
euros, vem responder a uma reivindicação da população que tem décadas de insistências,
sem que tivessem sido dados passos para a concretizar até este momento.

RUA SENHOR DO PADRÃO

RUA AMÉRICO OLIVEIRA

RUA QUINTA DA FÁBRICA

RUA AMÉRICO OLIVEIRA

Esta obra, já em avançado estado de execução, conta com uma moderna rede de
infraestruturas de saneamento e águas pluviais, novos passeios e reorganização de trânsito,
que além do conforto para quem nela circula, vai permitir maior segurança rodoviária para
veículos e peões.

A União de Freguesias de Grijó e Sermonde conta no seu território com 258 ruas e travessas,
somando centenas de quilómetros em malha viária. O nosso território é porta de entrada
e saída no Concelho e alberga uma das maiores zonas industriais de Vila Nova de Gaia,
fazendo com que o progresso e o futuro circulem todos os dias nos nossos arruamentos.
Reabilitar e beneficiar as nossas vias tem sido uma das preocupações da Junta de Freguesia,
tendo sido possível ver concluída a reabilitação de mais de 80 ruas de entre as quais se
podem elencar: rua da Bouça, rua das Castanheiras, rua Pinhais da Lavandeira, rua Ernesto
Castro, rua das Costeiras, travessa Dr. Manuel Ramos, rua da Mãe d’Água, rua e travessa
dos Arcos da Amoreira, travessa da Regedoura, rua do Buraco, travessa Sr.ª dos Caminhos,
travessa e rua Nova do Seixo, rua Cruz da Ervilhaca, rua do Choupelo, rua Quinta Amarela,
rua Rio dos Lagos, rua Fonte do Marau, rua dos Canaviais, rua das Alminhas, rua Cruzes
de S. Vicente, rua da Lavandeira, rua das Catazendas, Travessa da Própria, rua Américo de
Oliveira, rua Sr. Do Padrão.

TRAVESSA SENHORA DOS CAMINHOS

RUA CRUZES DE S. VICENTE

RUA NOVA DO SEIXO

RUA DR ERNESTO CASTRO

TRAVESSA DO SEIXO

RUA DA LAVANDEIRA

RUA DOS ARCOS D’AMOREIRA

Este é um trabalho de esforço, persistência e continuidade que queremos desenvolver por
forma a garantir a maior cobertura possível dentro do nosso território.

RUA DOS CANAVIAIS

RUA CRUZ DA ERVILHACA

RUA DA CATAZENDA

RUA RIO DOS LAGOS

REQUALIFICAÇÃO DAS SEDES DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
As sedes das freguesias de Grijó e Sermonde constituem um património emblemático e histórico,
que preservamos com orgulho, e onde continuamos a desenvolver atividades regulares, tais
como as reuniões da Assembleia de Freguesia. Neste sentido, foram requalificados o edifício
da Junta de Freguesia de Sermonde e de Grijó com obras de manutenção e conservação.

ARMAZÉM DA JUNTA - SERMONDE

EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA DE GRIJÓ

Também o Armazém da Junta de Freguesia, em Sermonde, mereceu obras profundas
de reabilitação, a fim de aumentar as respetivas valências e de proporcionar melhores
condições de trabalho, de higiene e de segurança aos funcionários da autarquia.

AUDITÓRIO
O Auditório Maestro José Gomes, recentemente inaugurado, é um marco de relevo
como infraestrutura edificada nesta União de Freguesias. Não existia neste território um
equipamento com capacidade e meios para acolher eventos com dimensão e que permitisse
a dinamização da cultura e tradições locais. Para as nossas instituições e coletividades um
equipamento deste género era uma prioridade, que agora está ao seu dispor. É, por isso,
um orgulho enorme ver materializada uma sala ao qual foi dado um nome emblemático dae
para a nossa comunidade.
Ao ser implementada no mesmo espaço onde se localizam os serviços administrativos da
Junta de Freguesia, criámos ali uma nova centralidade com a disponibilização de um amplo
espaço de estacionamento gratuito e fácil acessibilidade, permitindo também promover e
dinamizar a economia local envolvente.

AUDITÓRIO MAESTRO JOSÉ GOMES

AUDITÓRIO MAESTRO JOSÉ GOMES

Com uma área de 500 m2, tem capacidade para 240 pessoas e conta com condições
de acústica, iluminação e conforto de exceção. A construção deste espaço, totalmente
comparticipada por orçamento municipal, representou um investimento de 340 mil euros.
OBRAS NO CEMITÉRIO
Num futuro próximo, avançaremos com a construção da nova Casa Mortuária em Grijó e
até ao momento temos vindo a simplificar os processos burocráticos e físicos nestes
equipamentos e implementando melhorias no cemitério de Grijó. Entre as obras de
beneficiação destacam-se a renovação da rede de recolha de águas pluviais, os espaços
para depósito de material sobrante das velas/círios e a construção de 150 cabines ossárias,
cujo investimento totalizou cerca de 18 mil euros.

CABINES OSSÁRIAS - CEMITÉRIO DE GRIJÓ

