
O Programa JUNTAR +, 
decorrente de uma candidatura 

ao Fundo Ambiental, e respetivo 
desenvolvimento do projeto no 
âmbito da Economia Circular.

A obra da frente de rio é já 
neste momento um fator de 
orgulho para todos nós, pela 

qualidade da intervenção e da 
forma como passamos a poder 

desfrutar das belezas do rio 
Douro e das suas margens.

Destaque para a verdadeira revolução 
operada na bilhética que muito 

beneficiou os Oliveirenses. A adesão de 
todas as carreiras ao Andante, os passes 
gratuitos para jovens entre os 13-18 anos 
e para os alunos do ensino superior são 

agora uma realidade.

ECONOMIA CIRCULAR
OBRASMOBILIDADE E TRANSPORTES

DEDICADOS A 
OLIVEIRA DO DOURO 

FAZEMOS!
P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S



DEDICADOS A OLIVEIRA DO DOURO

Os últimos meses têm sido muito gratificantes para a candidatura Dedicados a Oliveira do Douro, 
pelo contacto próximo e enriquecedor, não só no tocante à auscultação que temos vindo a fazer aos 
Oliveirenses no terreno, como também às reuniões de trabalho realizadas com as diversas instituições/
associações/coletividades, no sentido de recolher opiniões, ideias e sentimentos, contributos ímpares 
a ter em consideração na elaboração do programa eleitoral.

Colocamos as pessoas e as famílias, os seus interesses e as suas necessidades, em primeiro, e estamos 
cientes que os Oliveirenses são ativos e desejam implicar-se, colaborando para aprofundar o nosso 
conhecimento sobre a realidade local. O contacto com todos e cada um tem sido incentivador, 
avolumando o compromisso que firmamos. O dinamismo encontrado nas instituições/associações/
coletividades enche-nos, igualmente, de orgulho, e move-nos a continuar a apoiar as mais diversas 
atividades que desenvolvem com entusiasmo e criatividade.

Sou um filho de Oliveira do Douro, freguesia que me motiva e me apaixona, em grande parte, pela 
energia e empreendedorismo das suas gentes, e, por este facto, proponho-me abraçar um modelo de 
presidência de Junta estabelecido em estreita união com os seus cidadãos. Capacidade de gestão e 
de envolvimento com a comunidade suportarão o modelo de desenvolvimento da nossa freguesia, 
assente em valores que prezo e defendo - equidade, sustentabilidade, honestidade e exequibilidade.

A articulação com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia será um ponto crucial durante o 
mandato, assumida numa dialética de confiança, perspetivando o melhor para os Oliveirenses, dando 
continuidade ao trabalho notável que nos foi legado por Dário Silva, atual presidente da Junta de 
Freguesia.

Sou grato pelo convite endereçado por Eduardo Vítor Rodrigues, que depositou em mim a esperança 
e a confiabilidade que me permitiu apresentar como candidato do Partido Socialista à Assembleia 
de Freguesia da minha terra. Imbuído de um elevado espírito de missão de cariz humanista, estou 
acompanhado por uma equipa de excelência, com vontade e dinamismo para juntos darmos o nosso 
melhor.

Nesse sentido, o apoio dos Oliveirenses é fundamental e, fazendo jus a uma forte proximidade e 
articulação com a autarquia, agirei com determinação e segurança na pretensão que me assiste de 
querer cuidar, fazer caminho, criando as condições que permitam melhorar a qualidade de vida para 
todos.

Até às eleições, queremos deixar a nossa mensagem. Pretendemos continuar na rua, em contacto 
direto com as pessoas, perceber os seus problemas, as suas aspirações, valorizando as soluções 
que propõem, na certeza de que acrescentarão valor à nossa campanha.

Sabemos que o caminho é longo, duro, mas em conjunto conseguire-
mos atingir as metas desejadas, plenos da mesma ambição e humil-
dade que tão bem caracteriza as gentes de Oliveira do Douro.

Conto com cada um de vós. Conte(m) comigo…sempre!

Abraço Amigo,

Filinto Lima



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, Encostas do Douro, parques verdes 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, 
uma piscina na 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 Oliveira do Douro, confio no Filinto Lima 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 e o projeto 
que assume falam por ele e incentiva-nos a apoiá-lo, a ele e à sua equipa. Estaremos juntos neste trabalho que 
temos pela frente, pela freguesia 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 Covid-19 revelou-se como um dos maiores desafios que há memória para todos 
os autarcas. Cientes da nossa importância no apoio à população, com o apoio da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, foi possível fazer compras, ir à farmácia, levar refeições gratuitas 
às pessoas isoladas, distribuir máscaras à população, aumentar o número de pessoas com o 
serviço de teleassistência, bem como apoiar os Agrupamentos Escolares fornecendo routers 
e cartões de dados a alunos sem acesso à internet. Porque sempre estivemos dedicados aos 
oliveirenses e não deixamos ninguém para trás, foi possível através do Plano Municipal de 
Emergência Social ajudar muitas famílias a fazer face às despesas de arrendamento, água, luz, 
próteses dentárias e oculares. Cuidamos e vamos continuar a cuidar dos Oliveirenses.

DESINFEÇÃO COVID-19

RASTREIO MÓVEL COVID-19



Numa tradição que advém de há muito, desenvolvemos, desde o início do mandato, um 
vasto conjunto de atividades destinadas aos seniores Oliveirenses proporcionando um 
envelhecimento ativo. Assim, desde a expressão plástica e física, música, folclore, celebração 
de eventos como o Carnaval, as festas populares, S. Martinho e passeio da Terceira Idade, 
muitos foram os momentos de convívio e alegria vividos.

Prova deste excelente trabalho desenvolvido pelos técnicos, foi a atribuição do prémio Ageing 
Summit 2018 pela Santa Casa da Misericórdia do Porto à Junta de Freguesia de Oliveira do 
Douro em reconhecimento do trabalho desenvolvido.

Ainda neste âmbito, lembramos a continuidade do funcionamento do Centro de Convívio de 
Quebrantões, numa feliz parceria com a Associação Cultural e Recreativa “Os Novinhos de 
Quebrantões”, bem como todo o trabalho já desenvolvido com o Centro de Recreio Popular 
de S. Tiago. Este é o nosso modelo de desenvolvimento, crescer de forma colaborativa e 
acompanhar os Oliveirenses, com o envolvimento das nossas instituições.

Pela primeira vez, e ao longo do mandato 
efetuamos a homenagem aos antigos com-
batentes, num verdadeiro ato de justiça e 
reconhecimento.

Numa clara articulação dos serviços presta-
dos destacamos, também, a importância da 
manutenção do Gabinete de Apoio à Comu-
nidade e do Gabinete de Inserção Profissio-
nal. Por fim, queremos destacar a abertura do 
Espaço Cidadão algo que para alguns pare-
cia utopia, mas que hoje presta um serviço 
de grande relevância a todos os que a ele 
recorrem.

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL

PASSEIO DA TERCEIRA IDADE ATIVIDADES COM SÉNIORES

HOMENAGEM AOS ANTIGOS COMBATENTES



ECONOMIA 
CIRCULAR
São cada vez maiores as responsabili-
dades de todos na preservação da nossa 
casa – o planeta TERRA. Desta forma, há 
vários anos temos desenvolvido um con-
junto de projetos e práticas em defesa 
do ambiente e da sustentabilidade. 
Através destas ações, a nossa Freguesia 
foi, uma vez mais, distinguida como ECO-
FREGUESIA XXI. 

O Programa JUNTAR +, decorrente de 
uma candidatura ao Fundo Ambiental, 
e respetivo desenvolvimento do projeto 
no âmbito da ECONOMIA CIRCULAR, a 
sensibilização para a reciclagem, a co-
locação de moloques em vários arrua-
mentos da Freguesia, o aumento de eco-
pontos e contentores para a recolha de 
roupa e óleos usados; a implementação 
de sensores de humidade nos jardins, para 
a gestão parcimoniosa da água, são ape-
nas algumas das ações que destacamos.

O desafio é permanente e, por isso, precisa-
mos de continuar a contar com ajuda de to-
dos para termos uma freguesia cada vez sus-
tentável.
Cuidar das pessoas é cuidar do planeta!

DIPLOMA BANDEIRA VERDE ECOFREGUESIA 2021

LIMPEZA DO AREINHO

MOLOQUESPARQUE DA LAVANDEIRA



ESTUFA DO PARQUE DA LAVANDEIRA

JARDIM EGAS MONIZ PARQUE PONTE MARIA PIA

JARDINS 
E ESPAÇOS 

VERDES

O alargamento do Parque da Lavandeira, 
resultado da aquisição da parcela rema-
nescente por parte da Câmara Municipal, 
constitui sem dúvida uma das maiores con-
quistas deste mandato. Verdadeira joia da 
botânica, esta nova zona do parque per-
mite a fruição de recantos românticos e de 
profundo prazer na partilha daquilo que a 
natureza tem de melhor.

Para além deste importante benefício, continuamos a investir na construção de verdadeiros 
jardins, como o da Praceta 25 de Abril e da Praceta António Ribeiro da Costa. Salientamos, 
que a breve prazo vão decorrer requalificações do Jardim junto ao Pavilhão da Lavandeira, e 
do Jardim da Rua Ferreira de Castro. Está em início de construção o há muito ansiado Jardim 
de Egas Moniz, tão importante numa zona fortemente edificada.



ASSOCIATIVISMO

A eclosão da pandemia Covid- 19, constitu-
iu um forte revés para o movimento asso-
ciativo, porque as associações tiveram que 
encerrar as suas instalações. Atentos a es-
tas dificuldades, em parceria com a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, tivemos 
oportunidade de ajudar financeiramente 
aquelas instituições, que continuaram a ter 
que pagar despesas correntes, ou que pre-
cisaram de apoio na fase da reabertura das 
suas sedes sociais.

Realizamos o Encontro Associativo 
de Freguesia, momento de reflexão 
sobre o futuro das nossas instituições, 
seguido de um espetáculo com aquilo 
que se faz de melhor na nossa terra 
e apoiamos muitas das atividades 
desenvolvidas pelas coletividade afetas 
ao desporto e à cultura.

Este mandato fica igualmente marcado pela 
inauguração da sede do Centro de Recreio 
Popular de S. Tiago, a chegada da Esco-
la de Ginástica de Gaia, que passou a ter 
instalações de excelência para a prática da 
modalidade. 
Paralelamente, verifica-se o avanço sig-
nificativo do projeto do Centro Náutico no 
Areinho, que acreditamos possa ser construí-
do em breve.

ESCOLA DE GINÁSTICA DE GAIA

SEDE DO CENTRO RECREATIVO POPULAR DE S. TIAGO

ENCONTRO ASSOCIATIVO DA FREGUESIA

Apoiar as nossas instituições é funda-
mental para continuar a manter a iden-
tidade da nossa freguesia.



FUTURO CENTRO CÍVICO JOSÉ DA SILVA CANDOSO

ENCOSTAS DO DOURO



ARCOS DO SARDÃO

CAMPO S. TIAGO



AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO

PARQUE DA LAVANDEIRA



MONTE DA VIRGEM

ZONA INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DO DOURO



DESPORTO
Apesar de quase dois anos de interregno, neste mandato foi possível continuar a desenvolver 
a prática desportiva na freguesia, quer através dos Jogos Juvenis, quer no acompanha-
mento e apoio aos nossos clubes. O nosso movimento associativo é um bom exemplo de que 
quem trabalha bem, alcança bons resultados. Assim, foi com muito orgulho que vimos vários 
atletas Oliveirenses a serem consagrados campeões nacionais e internacionais.

Continuamos de igual forma a promover a realização de grandes atividades desportivas 
como o caso do Campeonato Regional de Marcha, de Canoagem e a Corrida do Areinho, 
eventos de grande dimensão, que envolvem muitos atletas e dão dimensão aos clubes 
Oliveirenses.

Depois da conclusão do sonhado Complexo Desportivo do Clube de Futebol de Oliveira do 
Douro, foi com satisfação que vimos nascer um recinto para formação no antigo Campo de 
S. Tiago que proporcionará a formação desportiva.

JOGOS JUVENIS 2019

CAMPEONATO REGIONAL DE CANOAGEM
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Já não há dúvidas que com criatividade, empenho e interesse é possível a di-
namização de uma atividade cultural regular na freguesia, aproveitando os 
nossos equipamentos, a qualidade e as sinergias das nossas instituições, pro-
porcionando espetáculos para diferentes públicos. As Noites do Fado, o En-
contro de Teatro Garrett, os Encontros de Folclore, o Festival de Tunas, o 
Cinema ao Ar Livre, o I Festival do Riso, o Concerto de Natal, a Festa da Bifa-
na, o Prémio Literário Garrett, são excelentes exemplos da atividade realizada 
na freguesia. 

Foi ainda possível, pela primeira vez e com muito sucesso, realizar em parceria 
com uma empresa local, a dinamização de visitas turísticas a sítios emblemáti-
cos da freguesia que pretendemos manter.

MARCHAS S. JOÃO CONCERTO DE NATAL

FOLK AREINHO - FOLCLORE



CONCERTO DOURO EN’CANTO ENCONTRO  DE TEATRO GARRETT

FESTA DA BIFANA PRÉMIO LITERÁRIO GARRETT

FESTIVAL DE TUNAS DE OLIVEIRA DO DOURO



EDUCAÇÃO
A Educação constitui uma forte aposta da freguesia 
pelo que durante o mandato mantivemos sempre 
uma estreita articulação com os Agrupamentos 
Escolares e Associações de Pais da Freguesia. 
Ao longo destes quatro anos apoiamos iniciativas 
de ambos e trabalhamos para conseguir melhorias 
nas escolas.

A fantástica requalificação do logradouro da EB de 
Gervide, a manutenção e requalificação interior 
da EB do Freixieiro e da EB do Sardão, a retirada 
do telhado de amianto no Jardim de Infância da 
Formigosa, bem como o avanço do projeto de 
requalificação da Escola Secundária representa 
uma forte aposta na melhoria das condições para o 
desenvolvimento das nossas crianças e jovens.

Foi ainda com muito orgulho e satisfação que vimos 
reconhecida a crescente importância do Projeto 
Coopera, o qual sempre acreditamos e apoiamos.

ESCOLA BÁSICA DE GERVIDE

PROJETO COOPERA

ENTREGA DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA

ESCOLA BÁSICA DE GERVIDE



MOBILIDADE E TRANSPORTES

À semelhança do que acontece um pouco por todo o país, a falta de transporte que continua 
a ser uma das fortes preocupações, nomeadamente o que se diz respeito à sua frequência. 
Nesse sentido, reivindicamos junto dos operadores privados o aumento do número de car-
reiras e a melhoria da qualidade das viaturas. Neste âmbito, importa destacar a verdadeira 
revolução operada na bilhética que muito beneficiou os Oliveirenses. A adesão de todas as 
carreiras ao Andante, os passes gratuitos para jovens entre os 13-18 anos e para os alunos 
do ensino superior são agora uma realidade.

Para colmatar as dificuldades dos mais idosos da Freguesia, e com o apoio da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, foi possível desenvolver o projeto MOB+, que assegura gra-
tuitamente o transporte a maiores de 65 anos, para deslocações entre o domicílio e a Junta 
de Freguesia, Hospital, Centro de Saúde, Farmácia e Correios num verdadeiro serviço de 
proximidade.

Pretendemos ainda destacar o arranque da obra do Metrobus, na Avenida Vasco da Gama 
que vai proporcionar mais um verdadeira alternativa de transporte público, bem como a ex-
pansão da linha amarela do Metro, que vai permitir o acesso ao Hospital ou ao Monte da Vir-
gem.

MOB+



OBRAS
São já muitos os milhões de Euros de investimento em importantes obras em Oliveira do 
Douro, aposta da freguesia e, sobretudo, da Câmara Municipal com o objetivo de propor-
cionar a todos os Oliveirenses melhores condições de vida na freguesia. Temos a certeza 
de que a obra da frente de rio é já neste momento um fator de orgulho para todos nós, pela 
qualidade da intervenção e da forma como passamos a poder desfrutar das belezas do rio 
Douro e das suas margens.

O alargamento do Cemitério Paroquial e o projeto de construção pela Câmara Municipal de 
Gaia, em articulação com a Junta de Freguesia, do Centro Cívico José da Silva Candoso, foi 
também uma forte aposta e estamos certos de que passará a ser em breve mais um lugar 
de referência da freguesia. 

Conscientes de que a melhoria da rede viária constitui sempre um anseio da população, foi 
possível ao longo deste mandato requalificar cerca de 30 arruamentos, tais como a Rua 
Sidónio Pais, o Largo do Areinho, a Rua de Sernandes, a Rua das Escolas, a Rua Espiridião de 
Sousa, a Rua dos Arcos do Sardão e tantas outras há muito desejadas pelos Oliveirenses.

É ainda com muito empenho e dedicação, que acompanhamos a requalificação do edifício 
da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, que passará a estar cada vez mais bem equi-
pado para proporcionar melhores condições aos seus colaboradores e, fundamentalmente, a 
todos os Oliveirenses.

CENTRO CÍVICO JOSÉ DA SILVA CANDOSO RUA SIDÓNIO PAIS

METROBUS REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE RIO



RUA DAS ESCOLAS

ENCOSTAS DO DOURO

REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DA JUNTA

RUA DE SANTANA

RUA ESPIRIDIÃO DE SOUSA




