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obra e, simultaneamente 
planear o futuro

Estivemos ao lado das 
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Caras e Caros Gulpilharenses e Valadarenses

DEDICADOS A GULPILHARES E VALADARES

Decorridos oito anos depois da agregação das duas áreas geográficas, fui auscultado para 
renovar a minha disponibilidade a um novo mandato.

Como referi em 2017, um mandato de quatro anos, por vezes, não é suficiente para se alcançar 
os objetivos traçados.

O novo mandato poderá tornar-se um dos mais importantes da última década e, se assim 
acontecer, teremos as duas Freguesias devidamente estruturadas nas mais diversas áreas. 
Sendo do conhecimento geral que uma nova Lei determina a possibilidade da desagregação das 
duas áreas geográficas, manifesto o meu contentamento, e em nome de todos aqueles que 
comigo participam neste projeto, pela reposição da história de cada uma das Comunidades. 
Gulpilhares e Valadares são Freguesias cujas dimensões justificam plenamente a sua 
autonomização.     

Quem me conhece sabe que sou um homem de compromisso, responsável e capaz de 
assumir a gestão da delegação de competências da Câmara Municipal de Gaia. 
A minha experiência autárquica, dá-me muita tranquilidade para enfrentar todos os 
desafios, razão pela qual atrevo-me a pedir a vossa confiança para o projeto que pretendo 
de novo abraçar.

No nosso manifesto eleitoral, a apresentar brevemente, será plasmado tudo o que 
pretendemos realizar no próximo mandato e, face aos propósitos do Município, posso 
garantir que o investimento será elevadíssimo para Gulpilhares e Valadares.

Considerando que uma grande maioria dos Gulpilharenses e Valadarenses conhecem o meu 
trabalho autárquico, estou convicto que se merecer os votos suficientes para uma governação 
tranquila, posso garantir que os próximos quatro anos serão muito positivos para a nossa 
Comunidade, mas também de muito trabalho face ao que está projetado para as duas áreas 
geográficas. 

Por isso, apresento-me a um novo sufrágio eleitoral acompanhado de homens e 
mulheres com experiência autárquica, todos eles irmanados num grande objetivo, que é 
servir a nossa Comunidade de uma forma abnegada e responsável.

Alcino de Sousa Lopes



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 Gulpilhares e Valadares, confio no Alcino Lopes 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
Uma das nossas preocupações foi estar sempre ao lado das pessoas que passaram por imen-
sas dificuldades, devido às enormes carências financeiras, agravadas pela pandemia que vive-
mos e continuamos ainda a viver. A pandemia, para além de agravar a situação de quem já 
vivia em dificuldades, mostrou uma outra realidade, com muitos agregados a sofrerem por 
dificuldades que não conheciam. A nossa missão, passou por auxiliar os mais carenciados, 
através do auxílio com bens alimentares, pagamento da renda, água, luz e medicamentos. 
Também a muitas pessoas que se viram confinadas, sem recursos e sobretudo idosos, através 
de uma parceria com o Centro Social Paroquial de Gulpilhares, providenciamos refeições 
completas que entregamos em casa. O apoio social foi reforçado, com uma verba muito 
significativa, para fazer face às diversas solicitações. Nas alturas festivas como a Páscoa, não 
nos esquecemos daquelas pessoas que mereceram um pequeno gesto de carinho.

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO

PARTILHAR A PÁSCOA COM OS BOMBEIROS

PARTILHAR A PÁSCOA COM AS FAMÍLIAS MAIS CARENCIADAS NÃO ESQUECEMOS NINGUÉM



Estar ao lado das pessoas é a nossa principal missão, estive e estarei sempre disponível para 
ajudar quem me procurou nas mais diversas áreas.

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO

ENTREGA DE UMA LEMBRANÇA À ESCOLA DOS BOMBEIROS

POLÍCIA DE PROXIMIDADE

CONVÍVIO ANUAL - PASSEIO SÉNIOR

CONVÍVIO ANUAL - PASSEIO SÉNIOR



AMBIENTE

Também não descuramos e mantemos 
sempre os nossos espaços públicos e 
jardins em perfeitas condições para 
usufruto de todos. BANDEIRAS AZUIS

VALADARESGULPILHARES

GULPILHARES VALADARES



ASSOCIATIVISMO

Também o apoio às Instituições e coletividades, tanto para investimentos como para fazer 
face às despesas de manutenção (água, renda e luz), uma vez que deixaram de ter receitas 
próprias, correndo algumas o risco de fechar, teve um aumento significativo na verba atribuída, 
para o apoio às suas atividades e despesas correntes.

RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES

ASSINATURA DO PROTOCOLO COM AS COLECTIVIDADES



REUNIÃO COM AS COLECTIVIDADES

BOMBEIROS DE VALADARES

APOIO AO FESTIVAL GAIA FOLK



DESPORTO
Apoiamos o desporto e insentivamos a participação. Promovemos o funcio-
namento da escola de futebol de forma gratuita, e criamos condições para a 
participação nosJogos Juvenis.   

JOGOS JUVENIS

ESCOLA DE FUTEBOL DA JUNTA

JOGOS JUVENIS

JOGOS JUVENIS



PISTA DE MINIGOLF - COMPLEXO DESPORTIVO DE GULPILHARES

CAMPO DE FUTEBOL DE GULPILHARES

PARQUE INFANTIL - EQUIPAMENTOS BIO-SAUDÁVEIS
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A cultura, sempre mereceu o nosso apoio e não descuramos as nossas 
raízes e tradições, como as Rusgas ao Senhor da Pedra. Apoio aos Grupos 
Folclóricos de Gulpilhares e Valadares. Organização das Noites de Fado e 
encontro de Coros.

RUSGAS AO SENHOR DA PEDRA

NOITE DE FADOS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

NOITE DE FADOS



Organização dos concertos de Natal. Apoio e incentivo da Junta de Freguesia à participação 
nas Rusgas de S. João.
Não esquecendo as tradições e as pessoas, mesmo nos momentos mais difíceis.

NATAL EM GULPILHARES

SENHOR DA PEDRA

MARCHAS DE S. JOÃO

NATAL EM VALADARES



EDUCAÇÃO
O Ensino e a Educação mereceram também uma 
especial atenção, com as oito escolas do 1º ciclo 
e jardins de infância, superiormente dirigidos por 
docentes e auxiliares de elevado mérito. Nesta 
área, a Junta de Freguesia tem dedicado nestes
últimos anos, muita atenção às necessidades de 
cada um dos estabelecimentos de ensino, con-
templando também, através de protocolos de in-
vestimento de valor considerável às escolas do 
2º/3º Ciclos e secundária. Também ao longo dos 
anos e de uma forma ininterrupta, a Junta en-
quadra no seu orçamento uma verba significa-
tiva para premiar os nossos alunos do Quadro 
de Valor e Excelência. No ano em curso vamos 
premiar 327 alunos, atribuindo-se um prémio de 
valor pecuniário a cada um no valor de € 125,00 
(cento e vinte e cinco euros), bem como uma 
peça de valor patrimonial. Esta iniciativa atinge 
o valor de € 47.415,00 (quarenta e sete mil e qua-
trocentos e quinze euros).

CONCURSO ECODESIGN

ENTREGA DE PRÉMIOS AOS ALUNOS DO QUADRO VALOR E EXCELÊNCIA

ENTREGA DE PRÉMIOS AOS ALUNOS DO QUADRO VALOR E EXCELÊNCIADIA DA CRIANÇA

DIA DA CRIANÇA



EM CONTATO COM A NATUREZA

Viagem de finalistas dos alunos do quarto ano, que permitiu um dia em contato com a 
natureza e a prática de desportos radicais. 

CANOAGEM ESCALADA



INFRAESTRUTURAS
A rede viária, é uma área muito sensível que merece sempre um cuidado muito especial da 
nossa parte. Como sabem, as obras no espaço público, por vezes atingem valores elevados 
e, esse pormenor condiciona o investimento no município. No entanto, em parceria com a 
Câmara de Gaia, efetuamos a intervenção em mais de 40 ruas, uma delas ainda em terra, 
(como a Travessa de Belide) e outras em muito mau estado, como a Praceta do Toural, Rua 
Bela de Eirós, Rua Alberto Teixeira da Costa e Rua de Guimbes. Nestes últimos anos, em pro-
tocolo com a Câmara de Gaia, foram investidos na requalificação de arruamentos cerca de 
€ 350.000,00.

REABILITAÇÃO  DA RUA DE GUIMBES REABILITAÇÃO DA RUA DRº FERREIRA ALVES

REABILITAÇÃO DA TRAVESSA DE BELIDE REABILITAÇÃO DA RUA DRº ÁLVARO G. F. ALVES

REABILITAÇÃO DA RUA ALBERTO TEIXEIRA DA COSTAREABILITAÇÃO DA TRAVESSA DE BELIDE 



REABILITAÇÃO DA RUA DAS UNTREIRAS

REABILITAÇÃO DA AVENIDA DA JUNQUEIRA

REABILITAÇÃO DA RUA SALVADOR BRANDÃO REABILITAÇÃO PRACETA DO TOURAL

REABILITAÇÃO DA RUA DAS MOUTADAS

REABILITAÇÃO DA PRACETA ADRIANO CORREIA OLIVEIRA

REABILITAÇÃO DA RUA DOS BICHEIROS E RUA DAS CARTAS

REABILITAÇÃO DA RUA DA GÂNDARA



Nos últimos anos tivemos o cuidado de realizar obra e, simultaneamente, planear o
futuro. Quem não é capaz de perspetivar o amanhã, acaba por se embrenhar em
coisas pequenas e, essa via condiciona o desenvolvimento da nossa comunidade. 
A primeira área a ser objeto de melhorias foi o Cemitério de Valadares, espaço que 
se encontrava com enormes carências ao nível dos pavimentos e, em alguns casos,
colocava em risco a integridade física dos mais idosos.

Em protocolo com a Câmara de Gaia, 
efetuamos um concurso para a recu-
peração total do edifício da Junta 
de Valadares, sendo a obra adjudi-
cada pelo valor de € 135.517,00+IVA. 
A recuperação foi iniciada apenas 
agora, porque estava dependente do 
encerramento do ano letivo, uma vez 
que vai ser montada a grua em parte 
do recreio do Jardim de Infância.

REABILITAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES

REABILITAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES

REABILITAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VALADARESREABILITAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VALADARES



Ainda na área da valorização patrimonial, destacamos o que foi feito no Orfeão de
Valadares, instituição com um passado riquíssimo, e que a comunidade local se 
revê na sua história. Em parceria com os responsáveis da Direção, tomamos a de-
cisão de aprovar um projeto de ampliação e reconstrução do edificado. O projeto 
foi pago pela Junta de Freguesia e depois desse momento, tudo foi mais fácil 
dado que o Sr. Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, assumiu 
de imediato os encargos com a obra. Após a inauguração do edifício requalificado, 
a Junta de Freguesia e a Câmara de Gaia, ofertaram um belíssimo piano de cauda 
no valor de € 23.000,00. Os custos foram divididos e coube a cada entidade o va-
lor de € 11.500,00.

ORFEÃO DE VALADARES

REABILITAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA PADRE CID

REABILITAÇÃO DO TANQUE DE CASAIS

REABILITAÇÃO DOS PASSEIOS DA RUA PADRE CID

REABILITAÇÃO DO TANQUE DE CASAIS



Plano de Intervenção para a reabilitação do Auditório de Gulpilhares, que se en-
contra com algumas marcas de desgaste e a necessitar de alguma renovação a 
nível de som e imagem.

O projeto do Centro Cívico, que se encontra concluído, consiste na valorização 
do espaço frontal da Igreja para uso exclusivamente pedonal, atualmente o adro 
pavimentado tem 520 m2, sendo ampliado para 1090 m2, interligando-o com a 
área verde e zona arborizada, deslocando o eixo viário para Nascente. Prevê-se 
vários locais de estacionamento totalizando 59 lugares.

CENTRO CÍVICO DE VALADARES

CENTRO CÍVICO DE VALADARES

REABILITAÇÃO DO AUDITÓRIO DE GULPILHARES REABILITAÇÃO DO AUDITÓRIO DE GULPILHARES




