
• Loja Solidária 
• Gabinete Ação Social
• Projeto Madalena Social

• Madalena Fest
• Fórum Madalena Cultura

• U.S.F. da Madalena
• Rua C. A. Madalena
• Vários arruamentos

AÇÃO SOCIAL CULTURA OBRA

FAZEMOS!

DEDICADOS À
MADALENA 

P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S



DEDICADOS A MADALENA

Um projeto politico, mesmo que local, tem que ter uma ideia estratégica que o guie. De outro 
modo, o projeto não passará de uma compilação de exigências, mesmo que legítimas, de 
quem tem acesso aos que exercem o poder em determinado momento.

Não raras vezes, a ausência desta linha condutora, conduz ao convite à aceitação de todas as 
sugestões que chegam, numa ânsia populista de nunca dizer não e de a todos tentar agradar.

A visão do Município, partilhada pela Freguesia da Madalena, passa por uma atenção especial 
e permanente às pessoas, equilibrando défices e valorizando os mais desfavorecidos, 
atendendo, prioritariamente a áreas menos visíveis do Município e da Freguesia, na procura 
de em equilíbrio que, na preocupação de cuidar de todos, não deixe ninguém para trás.

A qualidade de vida, em toda a sua dimensão é a preocupação e o centro da actuação do 
Município de Vila Nova de Gaia e da Freguesia da Madalena; iniciando na acção social, no 
ambiente, no parque escolar e qualidade do ensino, passando pelo associativismo, sem 
esquecer os seniores mas com a atenção igualmente focada nos jovens. É nestas opções 
que se norteiam as decisões do executivo Municipal e da Junta de Freguesia da Madalena.

É à luz destas preocupações e prioridades que se desenvolve o programa de acção da 
Freguesia.

Há assim um fio condutor que permite uma gestão guiada dando coerência à acção do 
Executivo sempre com os Madalenenses como principal preocupação. Que o nosso trabalho 
e propostas possam ter defeitos, certamente; que possam estar incompletos, sem dúvida; 
que tenhamos que melhorar, indiscutivelmente.
Todavia, com este projeto continuamos a preencher uma lacuna que servirá a todos.

Este documento que mostra o que se fez, revela também, a linha do projeto em curso para 
a Madalena apontando o caminho da sua continuidade e resulta do nosso nítido dever de, 
em representação de todos, prestar constantemente contas àqueles que representamos e 
àqueles que em nós confiaram o voto e o destino comum da Freguesia.

Em Democracia quem julga as ideias e os políticos é o voto, e é essa manifestação do direito 
de votar que peço que exerça no dia 26 de Setembro. Vote.

Miguel Almeida

Caras e Caros Madalenenseś



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, 
melhores transportes e 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 Freguesia da Madalena, confio no Miguel Almeida 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



Estivemos sempre presentes e reforçamos a 
nossa atividade com medidas de âmbito social 
no combate à COVID-19:

COVID-19

Os últimos dois anos foram os mais desafiantes 
para o exercício do Poder Local; a necessidade 
de cuidar de todos foi a preocupação maior do 
Executivo da Junta de Freguesia da Madalena.
O executivo manteve o Gabinete de 
Enfermagem que presta um apoio rápido e de 
aconselhamento à população em situações de 
cuidados de saúde.
O Gabinete de Ação Social deu resposta 
a todas as solicitações e às sinalizações 
institucionais. A criação do serviço ‘’A Junta 
Vai por Si’’ levou diariamente refeições, 
medicamentos e bens de primeira necessidade 
a todos os Madalenenses e que ainda hoje se 
mantem ativo. O apoio da PSP, assegurando 
o acompanhamento no levantamento dos 
vales de reforma dos nossos idosos e ainda 
o apoio dos Bombeiros que asseguraram a 
entrega de cabazes de alimentos e prestaram 
apoio sanitário foi fundamental para que 
continuássemos a cuidar especialmente dos 
mais desfavorecidos.

DISTRIBUIÇÃO DE HOTSPOTS



EDUCAÇÃO

A excelente relação do Executivo com o Agrupamento 
de Escolas da Madalena e com as diversas Associações 
de Pais tem permitido uma estreita e positiva articula-
ção entre as Instituições constituindo uma forte aposta 
do Executivo com o objetivo de conseguir melhorias 
nas escolas. 
A tão desejada intervenção, realizada pelo Município, 
da retirada do amianto das coberturas das escolas em 
simultâneo com várias reparações e melhoramentos.
A interação entre a Junta de Freguesia e as Escolas nos 
eventos Institucionais como tem acontecido há longos 
anos com as Comemorações do 25 de Abril.
A contínua edição de um livro da autoria dos alunos do 
4º ao 9º ano, com o objetivo de promover a escrita a 
leitura e as artes visuais nos mais jovens.
A abertura de uma sala de Jardim de Infância na Escola 
do Marmoiral, permitindo a continuidade do seu fun-
cionamento e desta forma prestando um serviço de re-
ferência, que os pais reconhecem e ajudam a alcançar. 

EB1 / JI DO MARMOIRAL

EB1 / JI DA PENA

EB1 / JI DO MANINHO



ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL

Desde há muitos anos, naquilo que já vem sendo uma tradi-
ção, a Junta de Freguesia da Madalena desenvolve um con-
junto de atividades destinadas aos seniores Madalenenses 
combatendo o isolamento, incentivando as relações sociais, 
proporcionando convívio e um envelhecimento ativo con-
tribuindo para a divulgação da história, tradições e cultura 
do Concelho de Vila Nova de Gaia.
O culminar desta ação na área social está no Gabinete de 
Ação Social que se tornou imprescindível para um serviço 
que se quer profissional e dedicado em proximidade.
Este serviço social tem várias respostas, dispõe de um Es-
paço Solidário, acompanha a população em situação de 
carência social e económica na orientação no emprego e 
formação, no encaminhamento estratégico para os diferen-
tes sectores sociais, no Programa de apoio aos Cuidado-
res Informais, na instrução dos processos de candidatura 
ao Programa de Apoio ao Arrendamento, na inserção na 
vida ativa e profissional dos cidadãos, na orientação, acom-
panhamento e empoderamento dos agregados familiares 
para uma gestão sustentável e económica do funciona-
mento e orçamento familiar, através dos vales do projeto 
Madalena Social.

ENTREGA KIT’S SÉNIOR

ENTREGA KIT’S SÉNIOR

ACADEMIA SÉNIOR ACADEMIA SÉNIOR



ESPAÇO CIDADÃO CANTINHO DAS AROMÁTICAS

JARDIM DAS CAMÉLIAS VISITA À CM GAIA

PASSEIO SÉNIOR



PAVILHÃO MUNICIPAL C.A.M.

GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA

SEDE DO IDEAL CLUBE MADALENENSE

SEDE DO ORFEÃO DA MADALENA

CERIMÓNIA DA ASSINATURA 
DOS PROTOCOLOS COM INSTITUIÇÕES

ASSOCIATIVISMO

A Pandemia que nos últimos quase dois anos travou inúmeras atividades, teve um relevo es-
pecial na vida das Instituições que contaram com a ajuda financeira da Junta de Freguesia 
para atravessarem este período tão difícil, nomeadamente ajudando a suportar despesas cor-
rentes e a preparação da reabertura das sedes sociais.
No entanto, mesmo que de portas fechadas e com atividades suspensas, o Orfeão da Madale-
na viu o seu Salão Nobre completamente renovado, devolvendo a aquela sala o esplendor de 
outros tempos, com todas as condições físicas para o desenvolvimento da sua atividade.
O Ideal Clube Madalenense e o Clube Atlântico da Madalena tiveram melhoramentos nos seus 
espaços exteriores; o Grupo Folclórico da Madalena contou também com um apoio financeiro 
da Junta de Freguesia para ajudar à retoma da sua atividade.
As IPSS da Freguesia foram diretamente apoiadas pelo Município. 



DESPORTO

A prática desportiva na Freguesia da Madalena tem sido possível graças à existência de es-
paços para diferentes modalidades, do apoio da Junta de Freguesia e da resiliência das Co-
letividades da Freguesia.
O Clube Atlântico da Madalena com o desenvolvimento do Voleibol, Voleibol de Praia, Ténis 
de Mesa e Taekwondo, o Ideal Clube Madalenenses com a Pesca Desportiva; a hidroginástica 
da Academia Sénior do Orfeão da Madalena atividades desportivas que contam sempre com 
o Executivo da Junta de Freguesia.
A participação nos Jogos Juvenis de Gaia é uma oportunidade para a Freguesia da Madalena 
mostrar externamente o valor dos seus jovens desportistas que foi sempre apadrinhada pelo 
Executivo. Igualmente apoia o Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas da Madalena. 

JOGOS JUVENIS DE GAIA

CAMPOS DE VOLEI DE PRAIA C.A.M.
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A Junta de Freguesia assumiu a necessidade de 
ter um calendário de atividades culturais próprio 
que valorizasse a oferta cultural da Freguesia e 
incluísse as Instituições locais na sua realização, 
nascendo assim o ciclo de atividades denomina-
do ‘’Fórum Madalena Cultura’’, que enquanto não 
foi interrompido por exigências da DGS, realizou 
um evento cultural na Freguesia, com regularida-
de mensal.

Continuámos a promover e a participar em 
eventos culturais que extravazam as fronteiras 
da freguesia como são exemplo as Marchas de 
São João de Gaia, o Madalena Fest, que em três 
edições teve sempre crescimento do cartaz, dos 
dias de festa e da sua dimensão, quer física quer 

qualitativa, sendo um evento que assinalou de 
forma extraordinária a capacidade do Execu-
tivo em realizar eventos de grande dimensão.

A realização de concertos de Natal, cujo pri-
meiro contou com a participação da Banda 
Filarmónica 1º de Agosto e com o Grupo Coral 
do Orfeão da Madalena, foram eventos tão es-
peciais que merecem ser também assinalados.

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Hora 
e de Santa Maria Madalena, que levam longe o 
nome da Freguesia, pelo brio das gentes da 
terra na realização desta festa religiosa, cuja 
procissão marca o seu ponto alto, contou sem-
pre com o apoio incondicional do Executivo.

MARCHAS DE SÃO JOÃO



JARDINS 
E ESPAÇOS 

VERDES

A inegável importância e dedica-
ção que o Município e a Junta de 
Freguesia da Madalena dão aos jar-
dins são visíveis no aumento do seu 
número e melhoria das suas condi-
ções de fruição.

Os jardins têm um importante be-
nefício para todos e também na pai-
sagem onde se inserem, sendo um 
elemento de valorização urbanísti-
ca, mas que aproxima as pessoas 
através do uso dos equipamentos 
neles existentes.

Na Freguesia da Madalena, cria-
ram-se vários espaços públicos que 
têm como objetivo o cumprimento 
destes objetivos; o Jardim do Tem-
po, o Jardim do Cerro, o Jardim do 
Cruzeiro, Corredor ecológico da Ri-
beira de Ateães  e em fase de pla-
neamento/negociação está a be-
neficiação da Ribeira da Madalena 
e dos terrenos onde se encontra o 
Moinho de Bocas.

JARDIM DO TEMPO



OBRAS E 
INFRAESTRUTURAS

Tem sido muito o investimento feito em 
importantes obras projetadas e realizadas 
na Freguesia da Madalena, cuja realização 
tem o objetivo de melhorar as condições 
da Freguesia e as condições de vida dos 
Madalenenses.

A abertura da Rua Clube Atlântico da Ma-
dalena, o alargamento do Cemitério Paro-
quial, a construção da Unidade de Saúde 
Familiar da Madalena, a remodelação do 
Largo da Costa, do Largo de Aguim e a 
criação do Jardim do Cruzeiro, são exem-

plos de intervenções que significam mais 
do que a obra em si, pois requalificam toda 
a área envolvente.
A pavimentação de 15 artérias da Fregue-
sia da Madalena num total de quase 3 Km, 
revela também a atenção dada à melho-
ria constante da rede viária, naquele que 
é sempre um grande anseio da população.

A repintura das passadeiras permite cuidar 
da rede viária e da segurança de todos. 
Inauguração do Monumento ao Pedreiro, 
culminar de um projeto que a Confraria da 
Pedra, anunciou como um dos seus obje-
tivos principais, de modo a homenagear o 
Pedreiro da Madalena. Monumento, da au-
toria do artista Pedro Moreira, teve o apoio 
da Junta de Freguesia, da Câmara Munici-
pal, de algumas empresas e de alguns cida-
dãos que, conjuntamente com a Confraria 
da Pedra, levaram a cabo esta empreitada. 

Obra inaugurada a 23 de Dezembro de 
2013, pelo Presidente da Câmara de Gaia, 
Prof. Doutor Eduardo Vitor Rodrigues.



PARQUE INFANTIL

RUA DA COSTA

MONUMENTO AO PEDREIRO

RUA CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA RUA CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA

LARGO DA COSTA

EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO

JARDIM DO TEMPO



CEMITÉRIO

LARGO DE AGUIM

RUA DO CERRO

RUA DA COSTA

LARGO DO PASSADOURO

EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO

LARGO DE AGUIM

EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO



RUA DO MONTE

RUA NOVA DO SAMEIRO

RUA DO ROCHIO

CEMITÉRIO CEMITÉRIO

RUA DO POMAR

RUA DOS GUIÕES

JARDIM DO CRUZEIRO




