DEDICADOS A
MAFAMUDE VILAR DO PARAÍSO

FAZEMOS!
P R E S TA Ç Ã O
JARDINS, ESPAÇOS
VERDES E AMBIENTE
A requalificação do Jardim
Soares dos Reis foi, sem
dúvida, uma das maiores
conquistas deste mandato.

D E

C O N TA S

AÇÃO SOCIAL
Desde janeiro deste ano
encontra-se disponível um novo
transporte de proximidade o
MOB+, que visa o transporte
gratuito de cidadãos a partir
dos 65 anos aos mais diversos
serviços públicos.

DESPORTO E LAZER
O Percurso Pedestre de
Vilar do Paraíso cruza a
história, o património, a
cultura e a natureza.

Caras e Caros Mafamudenses e Vilarenses
Iniciamos há oito anos a União de Freguesias. Somos cerca de 53.000 habitantes e cerca de 100
instituições, associações e coletividades.
Uma realidade territorial e populacional muito exigente e que impõe capacidade de liderança, uma
equipa dinâmica e proximidade. Uma realidade assente no trabalho em rede, na boa relação com a
Câmara Municipal de Gaia e no apoio permanente às comunidades locais. Sempre Dedicados a Si.
Governamos com rigor e transparência. O novo site disponibiliza a Secretaria Online. Criamos o
Provedor do Cidadão. Dinamizamos o Orçamento Participativo. Os Espaço Cidadão foram instalados
em Mafamude e Vilar do Paraíso.
Cumprimos e avançamos. E disso são exemplo as novas capelas mortuárias de Mafamude, a nova
ligação rodoviária à igreja e ao cemitério paroquial de Vilar do Paraíso, a nova ligação rodoviária
entre a rua do Fial e a Vila D’Este, a reabilitação de diversos arruamentos e de um vasto conjunto de
passeios em cerca de uma centena de ruas, bem como a requalificação dos jardins Soares dos Reis,
do jardim das Oliveiras, do parque dos Ribeirais (S. Caetano), do Largo Estevão Torres e do Parque
do Cedro, o Percurso Pedestre de Vilar do Paraíso e os novos jardins Vilar Dona Ema e 14 de Outubro.
São, ainda, exemplo do trabalho realizado a requalificação do polidesportivo de Santo António das
Antas e dos pavilhões do HC Paço de Rei e do FC Gaia, o prolongamento da linha 903 da STCP a Vilar
do Paraíso (rotunda da VL3) e reabilitação dos estabelecimentos escolares, como o JI de Laborim, a
cantina de Joaquim Nicolau de Almeida e a EB1/JI de Cadavão.
A pandemia impôs enormes adversidades. Surgiu de forma brutal e totalmente inesperada. Colocanos à prova todos os dias. Temos lutado, procurando responder às múltiplas vulnerabilidades
económicas e sociais através da emergência social, do programa especial de vacinação, do apoio ao
arrendamento, do apoio ao imigrante, da inserção profissional e do transporte gratuito para pessoas
com mais de 65 anos à vacinação e aos serviços públicos.
Queremos continuar a cuidar das pessoas mais atingidas pela pandemia e, ao mesmo tempo,
concretizar projetos sustentáveis, com destaque para o programa municipal de renda acessível, o
prolongamento da linha do metro de Santo Ovídio a Vila D’Este, a nova linha entre Santo Ovídio e o
Porto, o estádio do Vilanovense FC, o Parque de Lazer de Laborim de Cima, a nova rotunda de Santo
Ovídio, a requalificação da EB1 de Laborim de Baixo e do JI do Cedro, a nova praça da Igreja de
S.Cristóvão, a casa-museu e auditório Vila Alice, as novas capelas mortuárias de Vilar do Paraíso, o
pavilhão desportivo de Vilar do Paraíso e o novo Parque Verde de S. Caetano.
Sou de novo candidato a presidente da Junta de Freguesia de
Mafamude e Vilar do Paraíso. Avanço com a mesma ambição e
determinação. Fazer mais e melhor pelas pessoas e pelo nosso
território.
Conto consigo, pela nossa União de Freguesias!

DEDICADOS A MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO

João Paulo Correia

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, 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,
a aquisição da Vila Alice, 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 Mafamude e Vilar do Paraíso, confio no João Paulo Correia 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 impôs enormes adversidades,
desde a primeira hora. Temos lutado
imenso por apoiar os mais vulneráveis.

A Junta Vai Por Si

Criamos o programa A Junta Vai Por Si: compras de farmácia, mercearia e talho no lugar de
pessoas que confinadas ou isoladas; distribuição de refeições a pessoas infetadas.
Emprestamos computadores e hotspots aos agrupamentos escolares, de forma a apoiar
alunos no ensino à distância.
Estivemos na primeira linha de apoio às instituições sociais.

MOB+ - TRANSPORTE DOS MAIS SENIORES À VACINAÇÃO

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL AOS CENTROS DE SAÚDE

AÇÃO SOCIAL
Cabe-nos investir na Ação Social de Proximidade. Em parceria com a Câmara Municipal.
Os programas de emergência social, especial de vacinação, apoio ao arrendamento, apoio
ao imigrante e o gabinete de inserção profissional são medidas que fazem a diferença na
vida das famílias mais vulneráveis.

Cuidar dos mais seniores é um dever maior. Funciona há meses o serviço de transporte gratuito
para pessoas com mais de 65 anos em deslocações aos serviços públicos de proximidade.
Investimos nos centros de convívio, na colónia balnear e no passeio anual.

CONVÍVIO DE NATAL

COLÓNIA BALNEAR

GAIA + INCLUSIVA

GABINETE APOIO IMIGRANTE

CIDADANIA
Governamos com rigor e transparência.
E temos inovado na informação e atendimento ao público.
O site da Junta de Freguesia dispõe de
toda a informação financeira e protocolar.
- Criamos a Secretaria Online (novo site)

ESPAÇO DO CIDADÃO DE MAFAMUDE

- Criamos o Provedor do Cidadão.
- Apoiamos de forma gratuita o preenchimento do IRS.
- Dinamizamos o Orçamento Participativo.
- Temos os Espaço Cidadão ao serviço de
Mafamude e Vilar do Paraíso.

ESPAÇO DO CIDADÃO DE VILAR DO PARAISO

PARQUE S. CAETANO

JARDINS,
ESPAÇOS
VERDES
E AMBIENTE

PARQUE DO CEDRO

JARDIM VILAR DE DONA EMA

Mais verde e mais lazer.
Foi este o lema que presidiu à requalificação dos jardins Soares dos Reis, das Oliveiras, do Parque dos Ribeirais, da Alameda do Cedro, do Largo Estevão Torres e do Parque do Cedro, bem como à construção
dos jardins Vilar Dona Ema e de 14 de Outubro.
Beatas no chão, Não! Defender o meio ambiente foi
o nosso lema para assinalar a entrada em vigor da lei
que passou a sancionar o arremesso de beatas para
o chão. Uma ação de sensibilização levada a cabo
com a distribuição de cinzeiros de bolso.

JARDIM 14 DE OUTUBRO

“BEATAS NO CHÃO, NÃO!”

PRACETA JOSÉ SAMPAIO - JARDIM

JARDIM DAS OLIVEIRAS

JARDIM ALAMEDA DO CEDRO

LARGO ESTÊVÃO TORRES

RIBEIRAIS - SÃO CAETANO

JARDIM SOARES DOS REIS

POLIDESPORTIVO DO CCOD STO. ANTÓNIO DAS ANTAS

POLIDESPORTIVO DA QUINTA DAS ROSAS

PAVILHÃO FC GAIA

DESPORTO E LAZER
Apostar no Desporto é, para além de tudo, investir nas novas gerações.
Investir nas infraestruturas: requalificação dos pavilhões do FC Gaia e do HC Paço de Rei e
do polidesportivo de Sto. António das Antas. Investir no desporto informal: Jogos Juvenis.
E investir no apoio financeiro à atividade corrente dos clubes.

PERCURSO PEDESTRE

PAVILHÃO HC PAÇO DE REI

CULTURA E RECREIO

MURAL D. PEDRO V

A valorização cultural e recreativa é um trabalho desenvolvido com a rede das instituições e coletividades.
Juntamos a modernidade com o preservar das nossas tradições e mobilizamos os
agentes culturais.

FESTA STO OVIDIO

FESTA DE S. CAETANO E BOM JESUS DO MONTE

FESTIVAL DE FOLCLORE DO GRUPO FOLCLÓRICO
DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE

MURAL - RUA ESTADO DA INDIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

DESFILE SANJOANINO “HENRIQUE CASTRO”

FESTA S.CRISTOVÃO

FESTIVAL DE FOLCLORE DO RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO

EDUCAÇÃO
A Educação tem sido uma aposta central da nossa
governação.
EB1 J. NICOLAU DE ALMEIDA

Asseguramos o expediente e limpeza dos JI e EB1.
O JI de Laborim foi reconstruído.
Foi construída a cantina da Escola J. Nicolau de
Almeida.
A EB1/JI de Cadavão foi reabilitada.
As EB 2/3 de Valadares e Teixeira Lopes, onde
estudam, respetivamente, alunos de Vilar do Paraiso e Mafamude, foram requalificadas.

JI DE LABORIM

EB1/JI DE CADAVÃO

EXPEDIENTE E LIMPEZA

NATAL DAS ESCOLAS

REQUALIFICAÇÃO EB 2-3 TEIXERA LOPES

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

REQUALIFICAÇÃO EB 2-3 VALADARES

MOBILIDADE E TRANSPORTES
Mais e melhor mobilidade!
A nova linha do metro entre S. Ovídio e Vila D’Este está em obra.
A nova linha de Gaia, entre S. Ovídio - Devesas - Campo Alegre, terá uma estação perto da
escola António Sérgio.
A carreira da STCP 903 chegou à rotunda da VL3 em Vilar do Paraíso.
Conseguimos a nova carreira de autocarro entre a Junqueira e S. Ovídio.
Conseguimos também reativar a carreira entre Cadavão e a Avenida da República.

LINHA 903 - LIGAÇÃO DE VILAR DO PARAÍSO À BOAVISTA

EXTENSÃO DA LINHA AMARELA - METRO DO PORTO

PASSE ÚNICO

OBRAS
O espaço público tem sido um dos principais eixos da nossa intervenção.
Em estreita colaboração com a Câmara Municipal reabilitamos e requalificamos inúmeros
equipamentos e arruamentos.

CAPELAS MORTUARIAS DO CEMITÉRIO DE MAFAMUDE

ESCARPA BADEN POWELL

VL3

LIGAÇÃO RUA ADELINO AMARO DA COSTA À RUA D. PEDRO V

MERCADO DE LEVANTE

RUA D. ANTÓNIO AUGUSTO DE AZEVEDO - VILAR DO PARAÍSO

LAVADOURO DE CADAVÃO

ARRUAMENTOS DA QUINTA DO SARDOAL

FONTANÁRIO PAÇO DE REI

ARRUAMENTOS EM CADAVÃO

RECONSTRUÇÃO DO CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS
DE CASAIS E PADRE MOREIRA DE SOUSA - VILAR DO PARAÍSO

LIGAÇÃO DA RUA DO FIAL À VILA D’ESTE

AVENIDA CONDE SANTIAGO DE LOBÃO

LAVADOURO LABORIM DE CIMA

PASSEIOS TRAVESSA DA RASA

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DIOGO CÃO

PASSEIOS QUINTA DAS ROSAS

REPINTURA DE PASSADEIRAS

COLETOR ÁGUAS PLUVIAIS EM CADAVÃO

TRAVESSA HONÓRIO COSTA

PASSEIOS MIRA PORTO

PROLONGAMENTO DA RUA ANTÓNIO FERREIRA FIANDOR

TRAVESSA DE MONTEMAR

REQUALIFICAÇÃO TRASEIRAS GOMES EANES DA AZURARA

REQULIFICAÇÃO PÁTIO DA RUA CONSELHEIRO DA FONSECA

PARQUE DE ESTACIONAMENTO D. JOÃO II

RUA ALFREDO KEIL

RUA DA MONTANHA

PASSEIO RUA DO JARDIM

RUA PINHAL MIUDO

