DEDICADOS A
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA

FAZEMOS!
P R E S TA Ç Ã O

D E

C O N TA S

RIO UÍMA

FÓRUM DE CIDADANIA
DE LEVER

SOLC A CIRCULAR

Financiamento de 2 milhões
de euros para consolidação
das margens que permitirá
criar percursos de Sandim ao
largo da praia em Crestuma.

Contrato de obra assinado em
22 de Julho de 2021 no valor de
1.655.370,49 € dará nova casa
à Banda Musical Leverense.

Melhora a rede interna de
transportes. Liga todos os pontos
de interesse das 4 freguesias.

Caras e caros concidadãos,
Sirvo há 8 anos esta União de freguesias com dedicação e empenho e estou disponível para o continuar a fazer em parceria
com a Câmara Municipal e com o seu Presidente Eduardo Vítor Rodrigues, contudo, a escolha será vossa.
A mim, cabe-me prestar contas do trabalho feito durante os 8 anos.
Quando iniciei este projeto em 2013, disse-o que não seria tarefa fácil, e não foi, mas com trabalho e empenho conseguimos
implementar o projeto que traçamos, um projeto assente em vários eixos de desenvolvimento e pensado para 12 anos.
Como compreendem, não podíamos fazer tudo ao mesmo tempo nas 4 freguesias, tivemos de priorizar investimentos, de
acordo com as necessidades de cada território, e com as oportunidades de financiamento municipal e do quadro comunitário
de apoio.
Muitos destes investimentos, atendendo à sua complexidade, desde a ideia, da vontade política até estar ao serviço das
pessoas, vai muito tempo. Podíamos ter optado por fazer obras rápidas, politicamente eficazes, mas que não contribuiriam
para o desenvolvimento do nosso território.
Temos a certeza de que, com a reabilitação do parque escolar que fizemos, estamos a contribuir para melhores condições
de ensino e para fixar jovens casais.
Temos a certeza de que, com a aposta na construção de equipamentos desportivos estamos a criar condições para todos
terem acesso ao desporto.
Temos a certeza de que, ao apoiar as nossas IPSS e Bombeiros, quer na construção dos seus equipamentos, quer nas suas
iniciativas, estamos a criar melhores condições para as nossas crianças e idosos.
Temos a certeza de que, ao apoiar as nossas coletividades nas suas atividades e na reabilitação/construção/aquisição dos
seus equipamentos, estamos a fomentar a cultura, o lazer, mas também preservar as nossas tradições e a nossa história
coletiva.
Temos a certeza de que, ao “conquistar” a Bienal de Arte para a nossa União, ao conseguir financiamento para a requalificação
das margens do rio Uíma, ao reabilitar os espaços públicos, estamos a fomentar o Turismo, estamos a potenciar mais
visitantes ao nosso território, apoiando assim o comércio local.
Temos a certeza de que, ao promover reuniões de trabalho com os proprietários da zona industrial de Sandim, e com
possíveis interessados, onde se destaca a Tegopi, estamos a potenciar a construção da mesma, com a fixação de mais
empresas e a criação de mais postos de trabalho.
E fomos capazes de implementar estas medidas e obras, ao mesmo tempo que investimos na rede viária, na manutenção
dos jardins, na reabilitação dos edifícios públicos.
Investimos nas pessoas e sempre nos pautamos por medidas de apoio aos mais isolados, aos mais necessitados, aos nossos
séniores, aos nossos jovens. Neste mandato, em que vivemos um momento pandémico inimaginável, não deixamos ninguém
para trás. Todos juntos, fomos capazes de lutar contra o Covid, minimizando o impacto deste nas nossas vidas e na nossa
comunidade.
Peço-vos que leiam com atenção esta revista, verifiquem o trabalho executado e o que está em execução, verifiquem o que
fizemos nos 8 anos e o que está projetado para os próximos 4 anos.
O meu compromisso é continuar a trabalhar, com a mesma dedicação e empenho.
Creio sermos merecedores de vos pedir, de novo, o Vosso apoio e o Vosso voto no dia 26 de setembro.
Conto Convosco, podem contar comigo.
Um abraço,

DEDICADOS A TODOS
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA

Manuel Azevedo

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 União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, confio no Manuel Azevedo 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
Vivemos e estamos a viver um período difícil da nossa História. Fomos assolados por uma
pandemia, inimaginável, que nos obrigou a um esforço adicional para encontrar soluções
para não deixar ficar ninguém para trás. Foram muitas as medidas tomadas e implementadas, a distribuição de máscaras; o apoio na entrega de alimentação e compras às pessoas
mais isoladas; a entrega de cabazes alimentares; a entrega domiciliária das fichas escolares;
a criação de linha de emergência; a desinfeção do espaço público; a cedência de computadores e hotspots para que nenhum aluno ficasse excluído da aprendizagem; a oferta de
material de proteção individual às nossas instituições; a criação de um centro de vacinação
provisório e temporário em Olival, (que depois se deslocalizou para Grijó), assumindo a Junta
de Freguesia os transportes para quem necessitasse.
Foram muitas as medidas, mas foi especialmente a rede social que funcionou, as nossas
IPSS’s, as Coletividades, as Conferências Vicentinas, os jovens, Todos Juntos conseguimos
combater o Covid, agora, Todos Juntos, teremos de promover a retoma da normalidade às
nossas vidas.

DESINFEÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS

CABAZES ALIMENTARES

PROXIMIDADE
E CIDADANIA

ENTREGA DE HOTSPOTS

ESPAÇO DO CIDADÃO

PRESIDÊNCIA ABERTA

Pautamos o nosso mandato por uma política de proximidade, estando sempre
presente nas iniciativas das instituições,
mas, especialmente, estando disponíveis
para dialogar com todos na tentativa de
encontrar soluções para os seus problemas, quer sejam institucionais quer sejam
pessoais.
Melhoramos e criamos mais serviços, dos
quais destacamos o espaço de cidadão.
Prestamos contas anualmente em sessões de presidência aberta, suspensas infelizmente pelo Covid, onde ouvíamos as
pessoas e explicávamos as medidas implementadas ou a implementar.

PRESIDÊNCIA ABERTA

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL
Para nós é determinante termos medidas de apoio às famílias, medidas concretas, simples,
discretas, mas que têm grande impacto na vida das pessoas. Destacamos algumas: o Fundo
de Emergência Social, medida de comparticipação no pagamento de despesas básicas; a
teleassistência, serviço de instalação de telefone de emergência em habitações de pessoas
isoladas; o apoio aos Cuidadores Informais, permitindo criar o seu, próprio emprego, prestando
serviços de apoio a pessoas isoladas no domicílio; o apoio na comparticipação da renda
através do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento; entre muitos outros.

APOIO ÀS FAMÍLIAS

APOIO ÀS FAMILIAS

APOIO ÀS FAMÍLIAS

TELEASSISTÊNCIA

Apostamos em parcerias com o IEFP,
através do nosso Gabinete de Inserção Profissional, promovendo ações
de formação para desempregados,
promovendo ações de capacitação e
criando reais oportunidades de emprego.

AÇÃO DE FORMAÇÃO

Mantivemos o Passeio dos Séniores, que
para muitos é o momento de rever os
amigos e colegas da escola.

PASSEIO SÉNIOR

PASSEIO SÉNIOR

PASSEIO SÉNIOR

Trabalhamos em rede com as IPSS do nosso território, apoiando as suas atividades e
iniciativas, de onde destacamos a Academia Sénior. Colaboramos com as equipas de
RSI e de SAAS.
Apoiamos e pugnamos para que as nossas instituições vejam as suas necessidades
ultrapassadas e os seus sonhos realizados, após a aposta na reabilitação das instalações
do Centro de Dia de Crestuma, apoiamos a aquisição de uma viatura. Acompanhamos a
vontade da Associação de Solidariedade Social de Lever de construir um novo centro de
dia e creche, em terreno já obtido para o efeito no processo do bairro da EDP. Apoiamos
a Associação de Socorros Mútuos Nª Srª da Esperança na elaboração do projeto para
a construção de uma Estrutura Residencial Para Idosos, projeto esse que já obteve a
aprovação da Câmara e que terá o seu apoio na construção.

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO ERPI

PROJETO ERPI

DESPORTO
As instituições desportivas prestam um papel fundamental no desenvolvimento do território e na formação desportiva dos jovens. Um papel fundamental, mas que só conseguem
desenvolver se contarem com o apoio das autarquias locais (apoio no pagamento das inscrições nas associações/federações da respetiva modalidade, apoio no transporte nas suas
deslocações, nas despesas de funcionamento). Esse tem sido o nosso papel apoiando estas
instituições de forma permanente e constante ao longo destes últimos 8 anos. Sabemos que
nunca é suficiente, mas também sabemos que os dirigentes reconhecem o esforço da Câmara
e da Junta de Freguesia.
Os apoios correntes são fundamentais, mas o apoio na construção e reabilitação das instalações é crucial.
No mandato 2013/2017, construímos o campo de jogos nº2 do Sport Clube os Dragões Sandinenses (incluindo o relvado sintético, reabilitação dos balneários, bancada coberta e descoberta) e reabilitamos o Estádio Comendador António Pimenta da Fonseca do Clube União
Desportiva Leverense (conclusão dos balneários, substituição do relvado sintético, reabilitação da bancada coberta, construção da bancada para visitantes).
Neste mandato, apostamos na construção do Complexo Desportivo do Futebol Clube de
Crestuma, que, após 20 anos de promessas, é uma realidade. Um processo difícil pelos trâmites legais necessários, nomeadamente a elaboração de projetos, do concurso público e do
visto do tribunal de contas, mas que, após toda a burocracia, já está em construção. A Câmara assumiu o pagamento da obra e o Futebol Clube de Crestuma terá o seu complexo,
dando aos jovens de Crestuma as mesmas oportunidades que são dadas aos das restantes
Freguesias de Gaia.

INAUGURAÇÃO CAMPO DE JOGOS Nº2
SPORT CLUB DRAGÕES SANDINENSES

REABILITAÇÃO DA BANCADA
CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE

APOIO NA LEGALIZAÇÃO DA SEDE
CLUBE UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE

CONSTRUÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO FUTEBOL CLUBE DE CRESTUMA
VALOR DA OBRA 1.497.242,10 EUROS

Mas, o desporto não é só futebol. e temos muitos atletas em modalidades de pavilhão. Por
isso, apostamos na reabilitação do Pavilhão de Crestuma (mandato 2013/2017) que serve
de “casa” ao DAC, apoiamos a reabilitação do bar e a aquisição do terreno necessário para o
alargamento do Pavilhão do MODICUS, acompanhamos ao longo dos últimos anos a elaboração e aprovação dos projetos necessários à sua construção. A responsabilidade da obra
é do clube com o compromisso de apoio da autarquia. Para nós, esta obra é importante e
aguardamos com a mesma ansiedade dos dirigentes do clube o término deste longo processo burocrático tão bem liderado por eles.

PAVILHÃO DO MODICUS - IMAGEM VIRTUAL
PARECER FAVORÁVEL IPDJ 17/08/2021

PAVILHÃO DO MODICUS - IMAGEM VIRTUAL
INVESTIMENTO ESTIMADO EM 700.000,00 EUROS

No nosso território havia uma lacuna que há muito estava detetada e que colocava os estudantes da Escola Básica EB2/3 em desvantagem face aos restantes estudantes do Concelho.
A escola não tinha pavilhão desportivo, por isso, apostamos na construção do mesmo, o que
permitirá servir a comunidade escolar no horário letivo e após este horário servirá o DAC, o
MODICUS e os demais clubes da nossa União de Freguesias. Um investimento inteligente e
fundamental para os nossos jovens, estudantes e desportistas.

PAVILHÃO ESCOLA EB 2/3 DE OLIVAL - INVESTIMENTO DE 1,4 MILHÕES

O desporto não é apenas para competição, devendo ser fundamentalmente um instrumento de inclusão
e de promoção de uma vida ativa
e saudável. Por isso, promovemos e
participamos nos Jogos Juvenis de
Gaia e fomentamos a prática de natação para os nossos séniores.
JOGOS JUVENIS

JUVENTUDE
Apostamos no diálogo permanente com
os jovens, proporcionando a sua participação no Conselho Municipal da Juventude,
na candidatura Gaia Capital Europeia da
Juventude e no Orçamento Participativo
Jovem. Ouvimos os jovens e assimilamos
muitas das suas vontades, e com eles estamos a trabalhar para o desenvolvimento
da nossa terra, em políticas de habitação,
de formação, de lazer, entre outras.
Foi com muito orgulho que vimos a
Catarina Silva vencer o primeiro Orçamento Participativo Jovem, Máquinas
Promotoras de Ginástica ao Ar Livre, que
permitiu a construção do Parque de lazer
e geriátrico na Urbanização do Wilson.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

AMBIENTE
O nosso território é vasto, possuímos muitos espaços verdes, alguns com envergadura para
serem espaços de lazer, outros apenas como espaços contemplativos. A manutenção destes
espaços é constante e permanente, pois temos um plano de manutenção que permite ter
estes espaços asseados e limpos. Uma tarefa difícil, mas que tentamos cumprir com o máximo de profissionalismo.

PARQUE LAZER - LEVER

ESPAÇO DE LAZER - CRESTUMA

CENTRO CÍVICO DE OLIVAL

REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER - SANDIM

A nossa aposta neste mandato foram e
são as linhas de água, a requalificação
das margens do Rio Uíma, Rio Febros e as
margens do Rio Douro.
Nas Margens do Rio Douro, no âmbito do
projeto Encostas do Douro, reabrimos o
percurso desde a barragem de Crestuma/
Lever até à Rua da Herdade, transformando-o num espaço aprazível para caminhadas em família. Negociamos com as Águas
Douro e Paiva a utilização do espaço de
lazer, até aqui encerrado à comunidade,
um espaço fantástico para convívios familiares.
Este percurso está a ser alvo de estudo
para uma requalificação ainda mais valorizadora, e será ligado ao percurso da Rota
da Sirga.
PERCURSO DOURO À VISTA

No Rio Febros e no Rio Uíma, a consolidação das suas margens são uma prioridade
e uma necessidade. Em ambos os casos
procedemos ao levantamento cadastral
das parcelas confinantes com a linha de
água.
Muitas horas estão investidas no processo
do Rio Uíma, um percurso com aproximadamente 13 Km, um verdadeiro percurso
na natureza, com quedas de água e pequenas cascatas, moinhos e uma fauna e
flora únicas. Temos os projetos em fase
final de elaboração - projeto de consolidação das margens, projeto de criação de
percursos naturais, que não invadam a
natureza nem as propriedades privadas,
projeto de criação de pequenos espaços
de lazer - e que permitirá, finalmente a
reabilitação dos moinhos.

ESPAÇO DE LAZER - LEVER

Um percurso seguro, com história, e que
ligará Sandim, Lever e Crestuma e que
unirá o Parque de Lazer de Sá ao Largo
da Praia. Um percurso que potenciará o
lazer e o turismo.
Mas este percurso só será possível porque conseguimos, recentemente, um financiamento de 2 milhões de euros.

RIO UÍMA

PROJETO RIO UÍMA

MOINHO DA JUNTA A REABILITAR

RIO UÍMA

ASSOCIATIVISMO,
CULTURA E LAZER
Um território é mais coeso quanto mais forte for o seu movimento associativo.
Ao longo dos últimos 8 anos apoiamos as associações e coletividades das 4 Freguesias,
quer na realização dos seus eventos e atividades, quer na melhoria das suas instalações ou na
aquisição de terrenos/imóveis para criar condições de funcionamento adequadas. Recentemente, concedemos uma comparticipação financeira para fazer face às necessidades criadas
pela pandemia.

APOIO AQUISIÇÃO DE TERRENO GRUPO
ETNOGRÁFICO SANTA MARINHA DE CRESTUMA

PRESENÇA NA VIDA ASSOCIATIVA

BANDA DE CRESTUMA

APOIO A OBRAS DE REABILITAÇÃO
RANCHO DE DANÇAS E CANTARESDE SANTA MARIA DE OLIVAL

.

PRESENÇA NA VIDA ASSOCIATIVA

APOIO OBRAS DE REABILITAÇÃO DA
SOCIEDADE COLUMBÓFILA LEVERENSE

A cultura é, por si só, um elemento dinamizador de uma comunidade, assim, apostamos em
captar a Bienal de Arte de Gaia para o nosso território, transformando a nossa União de
Freguesias na “capital” das artes de 2 em 2 anos. Esta conquista permite dar a conhecer a
todos os que nos visitam o magnifico património industrial que temos e as nossas instituições
culturais, que presenteiam os visitantes com momentos únicos.

BIENAL DE ARTE

BIENAL DE ARTE

A Cultura é a afirmação das nossas raízes e tradições, dos nossos costumes, que os ranchos
folclóricos tão bem representam e preservam. Os seus festivais são momentos de aprendizagem e de afirmação das nossas identidades que temos que valorizar.

FESTIVAL RANCHO FOLCLÓRICO
DANÇAS E CANTARES DE STª MARIA DO OLIVAL

FESTIVAL CASA DA EIRA ASSOCIAÇÃO CULTURAL

FESTIVAL RANCHO FOLCLÓRICO
JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA

FESTIVAL GRUPO FOLCLÓRICO STº ANDRÉ DE LEVER

APOIO DE 50 MIL EUROS ANO, PARA AJUDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE

ATRIBUIÇÃO DE APOIO COVID 19 A TODAS AS INSTITUIÇÕES

ASSINATURA PROTOCOLO
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER

APOIO RANCHO REGIONAL DO OLIVAL

APOIO AQUISIÇÃO DE VIATURA

EVENTOS

EVENTOS

O movimento associativo cultural é importante na formação de muitos jovens músicos e as
nossas Bandas já formaram centenas de músicos, sendo a Sociedade Filarmónica de Crestuma e a Banda Musical Leverense um exemplo e um orgulho para todos nós.

BANDA MUSICAL LEVERENSE

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA

Centenário da Sociedade Filarmónica de
Crestuma, 100 anos de história.
Apoio no livro do centenário e nas comemorações.

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA

O espírito de comunidade fortalece-se com momentos de lazer. O Executivo, em parceria
com as Instituições, tem promovido esses momentos que, infelizmente, a pandemia veio impossibilitar nos dois últimos anos, mas temos esperança de que os possamos retomar em
breve. As festas organizadas em parceria com as coletividades proporcionam momentos de
convívio, mas também permitem que as coletividades arrecadem verbas para financiamento
das suas atividades.

FESTA DE VERÃO SANDIM

FESTA DE VERÃO OLIVAL

FESTA DE VERÃO LEVER

FESTA DE VERÃO CRESTUMA

As marchas de São João, organizadas em parceria com as escolas de
Sandim, já são uma referência a nível
municipal.
A nossa participação nas Marchas de
São João organizadas pela Câmara
Municipal de Gaia, que, por 2 anos
consecutivos vencemos, já fazem parte das nossas tradições.
MARCHAS INFANTIS

MARCHAS INFANTIS

MARCHAS DE S. JOÃO

MARCHAS DE S. JOÃO

MARCHAS DE S. JOÃO

O Desfile de Carnaval e a Festa
de Natal são momentos de lazer e
divertimento.

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVAL

PRAIA DO ESTEIRO

FESTA DE NATAL

Dotamos os nossos areinhos das
condições de segurança, transformando-os em espaços de lazer com
segurança.

AREINHO DE ARNELAS

EDUCAÇÃO
No início deste ciclo político definimos a
educação como a prioridade das prioridades, apostando na requalificação das
escolas de proximidade e na implementação de programas educativos.
O GAIAaprende+ e o GAIAaprende+ I
(inclusão), são 2 programas de escola
a tempo inteiro, com programação adequada às necessidades de cada um dos
alunos e do seu agregado familiar. Programas em parceria com as instituições
locais, e que solucionam as necessidades,
entre outras, de ocupar as crianças durante o horário de trabalho dos pais quer seja
no período letivo normal quer nas férias
escolares.
Mas não é possível ter boas condições nas
escolas sem obras, por isso planeamos e
programamos a reabilitação de todos os
estabelecimentos de ensino. No mandato
2013/2017 reabilitamos na integra a Escola Urbano Santos Moura, a Escola EB1/JI
da Igreja/Lavadores, construímos a cantina no JI de Gondezende, construímos
o coberto na escola de Seixo-Alvo, entre
muitos outros melhoramentos.
Este mandato, em paralelo com obras
de reabilitação corrente, removemos o
amianto da Escola de Sá, da Escola de S.
Miguel, do JI de Seixo-Alvo, reabilitamos
a Escola das Hortas e a Escola Comendador Pimenta da Fonseca e estamos a
reabilitar a Escola EB1 Igreja 1, a Escola
EB1 Igreja 2 e a Escola de Seixo-Alvo. Em
cada escola intervencionada instalamos
ou está previsto instalar um parque infantil.

GAIAaprende+

REMOÇÃO DO AMIANTO JI SEIXO-ALVO

REMOÇÃO DO AMIANTO ESCOLA DE SÁ

REMOÇÃO DO AMIANTO ESCOLA DE S. MIGUEL

REABILITAÇÃO DA ESCOLA IGREJA 1

REABILITAÇÃO DA ESCOLA DE SEIXO-ALVO

REABILITAÇÃO DA ESCOLA COMENDADOR PIMENTA DA FONSECA

ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES E CHEQUES-ENSINO

REABILITAÇÃO DA ESCOLA DAS HORTAS

REABILITAÇÃO DA ESCOLA ARNELAS

COBERTURA DA ESCOLA IGREJA 2

REABILITAÇÃO DA ESCOLA URBANO SANTOS MOURA

MOBILIDADE E TRANSPORTES
A mobilidade é um dos principais problemas da nossa União de Freguesias e é também o
mais difícil de resolver porque depende de muitos fatores, de muitas entidades e a sua complexidade não permite ter uma solução, mas sim, um conjunto de soluções articuladas.
Parte do problema da mobilidade era o valor pago nos transportes públicos, e a falta de articulação entre operadores. O Passe Único veio resolver esse problema, passe único para
todos os operadores e com um valor reduzido, muito reduzido comparativamente ao que se
pagava.
No concurso público para a rede de transportes, acautelamos a possibilidade de mais linhas
e maior frequência e logo que o concurso público termine teremos mais e melhores transportes.
Os transportes melhorarão com o MetroBus 222. Neste momento já está em execução a 1ªfase
desta obra, perspetivando-se para meados do próximo ano o lançamento da 2ª e 3ª fase, que
ligará a Estação D. João II a Lever, com frequência de 15 em 15 minutos.
Mas não nos limitamos a planear e negociar, também fizemos a nossa parte. Implementamos
o SOLC A CIRCULAR, um transporte diário e gratuito que liga os principais pontos de interesse das 4 Freguesias. Este serviço, caso haja necessidade, será ajustado nos seus horários,
frequência e locais de passagem.
Aderimos também ao projeto municipal MOB+ que terá início no primeiro trimestre de 2022.
Este projeto está a ser implementado de forma gradual em todo o Concelho e é um serviço
destinado a pessoas com mais de 65 anos que conectará os cidadãos aos serviços e à rede
de transportes públicos.

SOLC A CIRCULAR

PASSE ÚNICO

INFRAESTRUTURAS
PATRIMÓNIO HISTÓRICO
Preservar o nosso património é preservar a nossa história, e é uma oportunidade de fomentar mais visitas ao nosso território. Apoiamos a reabilitação dos vitrais da Igreja de Crestuma, apoiamos a reabilitação exterior da Igreja Velha de Lever e apoiamos a requalificação
dos altares de talha dourada da Capela de São Mateus em Arnelas.

APOIO NA REABILITAÇÃO IGREJA VELHA DE LEVER

APOIO NA REABILITAÇÃO DOS VITRAIS DA IGREJA DE CRESTUMA

PATRIMÓNIO
Implementamos um programa de
requalificação dos lavadouros das
4 freguesias.

APOIO NA REQUALIFICAÇÃO DOS ALTARES
DE TALHA DOURADA DA CAPELA DE SÃO MATEUS EM ARNELAS

REABILITAÇÃO LAVADOURO DO CABO

REABILITAÇÃO LAVADOURO DE LEVER

REABILITAÇÃO LAVADOURO DE CRESTUMA

REABILITAÇÃO LAVADOURO DE LEVER

REABILITAÇÃO LAVADOURO DE SANDIM

REABILITAÇÃO LAVADOURO DE SANDIM

Reabilitamos os balneários públicos
do Largo de Seixo-Alvo e de Crestuma.

REABILITAÇÃO LAVADOURO

REABILITAÇÃO DE BALNEÁRIOS PÚBLICOS CRESTUMA

REABILITAÇÃO DE BALNEÁRIOS PÚBLICOS SEIXO-ALVO

Apoiamos na construção de
WC´s na Igreja Nova de Lever.

Reabilitamos os espaços destinados aos serviços, depois da reabilitação da
sede da Junta de Sandim, reabilitamos o interior da sede da Junta de Olival,
ficando para uma fase posterior a reabilitação exterior.

REABILITAÇÃO INTERIOR DA JUNTA DO OLIVAL

REABILITAÇÃO INTERIOR DA JUNTA DO OLIVAL

Aposta em viaturas eficientes, que
contribuem para a sustentabilidade
ambiental.

CARRINHA ELÉTRICA

Apostamos na melhoria das condições de habitabilidade e no comportamento térmico
dos nossos empreendimentos, depois da reabilitação das coberturas e espaços desportivos, a reabilitação das fachadas do Empreendimento D. Armindo Lopes Coelho em
Olival e do Empreendimento do Monte Crasto em Sandim.

REABILITAÇÃO DAS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO D. ARMINDO LOPES COELHO

REABILITAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS SOCIAIS

REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO MONTE CRASTO - SANDIM

REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO MONTE CRASTO - SANDIM

REABILITAÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE LEVER

Apostamos na melhoria das condições de funcionamento das nossas
forças de segurança. Reabilitação do quartel da GNR de Lever, uma
obra financiada pelo MAI num acordo com a autarquia local que assumiu a reabilitação de outros equipamentos.
Apoiamos as obras de conclusão da 2ª fase dos Bombeiros Voluntários de Crestuma, um investimento superior a 350 mil euros.

APOIAMOS AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA 2ª FASE
DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA

APOIAMOS AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA 2ª FASE
DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA

REQUALIFICAÇÃO
DA REDE VIÁRIA

No mandato 2013/2017, apostamos na
reabilitação da rede viária:
- Rua Central de Lever, desde o entroncamento Rua General Humberto
Delgado à Rua Abrecovo
- Rua de Fioso
- Caminho Chão de Água
- Estrada da Praia
- Praceta do Príncipe
- Rua de São Vicente
- Rua D. Maria
- Rua da Arrobinha
- Rua da Azenha
- Rua da Devesinha
- Rua da Capela
- Rua da Escola de Seixo-Alvo
- Rua da Fontinha
- Rua da Leocâdia
- Rua da Pena
- Rua das Aguncheiras
- Rua das Minas
- Rua da Igreja
- Rua das Portelas
- Rua do Cêpo
- Rua do Estudante
- Rua do Pante
- Rua Nova de S. Martinho
- Rua do Príncipe
- Rua do TAS
- Rua dos Carregais
- Rua dos Salgueirais
- Alameda Doutor Oliveira Salazar
- Rua da Escola de Sá
- Rua Fonte Velha
- Rua Francisco da Grata
- Rua Moura Carreira Cova
- Rua de Lavadorinhos
- Rua Vila Meã
- Travessa Campo do Sol
- Travessa da Capela
- Travessa da Escola Nova
- Vereda Rua do Fioso
•••

A aposta na reabilitação da rede viária
foi uma constante ao longo dos últimos 8
anos. Haverá sempre uma rua por reabilitar,
e a reabilitação será sempre uma preocupação, mas o investimento na rede viária está
à vista, requalificamos muitas centenas de
metros de arruamentos. Criamos melhores
condições de circulação automóvel, com a
execução dos alargamentos possíveis e com
a construção de passeios e implementamos
também um programa de reabilitação de
passadeiras para melhorar a segurança dos
peões.

TRAVESSA DA ESPINHEIRO - COLOCAÇÃO ÀGUAS PLUVIAIS

RUA DE LAVADORES - COLOCAÇÃO ÀGUAS PLUVIAIS

RUA DO CARVALHO - ALARGAMENTO DE VIA

REQUALIFICAÇÃO DA RUA RAINHA SANTA

RUA PINHAL DAS MOSES
ALARGAMENTO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO

RUA DOMINGOS MONTEIRO
ALARGAMENTO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO

RUA DA TEIXUGUEIRA

RUA DA EIRA

RUA CIRCULAR DE GESTOSA DE CIMA

TRAVESSA CIRCULAR DE GESTOSA DE CIMA

RUA E TRAVESSA DOS ALTOS

TRAVESSA DE LAVADORINHOS

TRAVESSA DOS SALGUEIRAIS

RUA FRAMIL

RUA MOSCOSO

RUA DO OUTEIRO DE VEGIDE

RUA DO OUTEIRO

RUA ALTO DO MARÃO

RUA CENTRAL DE LEVER

RUA CENTRAL DE LEVER

RUA DAS PEREIRAS

RUA SÁ DE CIMA

RUA NOSSA SRª DE FÁTIMA

RUA DAS CAVADINHAS

TRAVESSA DOS VALES

TRAVESSA DOS BAIRROS

TRAVESSA DA REGUEIRA

TRAVESSA DA REGUEIRA - COLOCAÇÃO DE SANEAMENTO

RUA ALTO DA LAGOA

RUA DA MARROCA

RUA DOS TANQUES

RUA DAS EIRAS

RUA DO BARRACÃO

RUA DA PISCINA

Entre outras ruas, ainda pavimentamos, parcial ou totalmente:

PINTURA DE PASSADEIRAS

-

Rua de São Martinho
Rua dos Carregais
Rua Quintas
Rua da Marroca
Rua do Alto da Cimalha
Rua do Alto do Marão
Rua Januário Correia de Melo
Rua do Mosteiro
Rua do Rodelo
Rua do Uíma
Rua Santa Marinha
Rua da Vessada
Travessa S. Miguel o Anjo
Rua das Passarias
Travessa das Passarias
Viela das Passarias
Rua do Maninho

Obras já adjudicadas, que aguardam início
de execução:

PINTURA DE PASSADEIRAS

PINTURA DE PASSADEIRAS

-

Rua do Barreiro
Rua do Pinheiro Manso
Rua dos Costouras
Avenida Sidónio Moreira Gonçalves
Rua Dr. Manuel Moura e Sá
Rua da Póvoa
Rua do Chelo de Cima
Rua Campo do Vale
Rua da Eira
Rua da Fonte
Travessa da Fonte
Rua dos Campos Alegres
Travessa dos Campos Alegres
Travessa do Lavradinho
Rua do Alto das Moses
Rua dos Castanheiros
Travessa do Alto da Estrada
Rua Vale da Voz
Estrada do Penedo
Rua Lage de Cima
Rua Entre Fontes
Travessa Entre Fontes
Rua Lateral de Gougeva
Travessa Lateral de Gougeva
Rua Circular de Gougeva
Travessa Nº 1 de Gougeva

•••

PINTURA DE PASSADEIRAS

INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

RECOLHA PORTA A PORTA

RECOLHA SELETIVA

CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL - LEVER

ARRANJO ESPAÇO PÚBLICO

ARRANJO ESPAÇO PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO CAMINHEIROS DE LEVER - BALOIÇO FONTE DA BICA

ASSOCIAÇÃO CAMINHEIROS DE LEVER - FONTE DA BICA

REQUALIFICAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Os cemitérios são espaços que, pelas suas especificidades, merecem a nossa atenção
constante. No mandato anterior investimos na construção de jazigos no cemitério de
Olival e de Crestuma, este mandato investimos na construção de 17 jazigos no cemitério de Lever.

CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO DE LEVER

REABILITAÇÃO DOS MUROS DO CEMITÉRIO DE LEVER

EQUIPAMENTOS

casa mortuaria

Construímos a Casa Mortuária de Sandim, inserida no centro cívico, beneficiando da
proximidade da igreja, do cemitério e do parque de estacionamento. Um equipamento
simples, funcional, mas de grande dignidade. Necessitamos de mais equipamentos destes, nomeadamente em Olival e em Lever. Crestuma já está bem infraestruturada, necessitando apenas de algumas melhorias. Em Lever ainda não conseguimos consolidar
a localização, pois existem várias possibilidades, mas todas elas têm prós e contras, será
uma reflexão que teremos de fazer todos juntos. Em Olival, após várias possibilidades
de localização, e depois de muita discussão técnica, encontramos o terreno público,
para a sua construção. Desenvolvemos o projeto de arquitetura, os projetos das especialidades e estamos em condições de lançar o concurso público numa obra estimada

CASA MORTUÁRIA OLIVAL - TERRENO

CASA MORTUÁRIA OLIVAL - IMAGEM VIRTUAL

CASA MORTUÁRIA DE OLIVAL - IMAGEM VIRTUAL

INAUGURAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE SANDIM

CASA MORTUÁRIA DE SANDIM

CASA MORTUÁRIA DE SANDIM - INTERIOR

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO WILSON

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO WILSON

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Requalificação da Urbanização do Wilson:
A intervenção que decorre na urbanização do Wilson é um dos exemplos da morosidade
e da complexidade que alguns projetos exigem, mas acreditamos que o resultado final
será excelente. Depois da instalação das infraestruturas básicas (rede de saneamento,
rede de águas pluviais, rede de abastecimento de gás, reabilitação da rede de água)
decorre agora a empreitada para a construção de passeios, baias de estacionamento,
colocação de moloks, substituição da iluminação pública por LEDS e pavimentação
integral dos arruamentos.

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO WILSON

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO WILSON

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO WILSON

REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO WILSON

Requalificação do Largo do Santo: reabilitamos os muros, reabilitamos o mobiliário
urbano e instalamos a fonte.

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO SANTO

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO SANTO

Requalificação do núcleo habitacional/histórico de Arnelas, em que reabilitamos as escadas, as ruas, os recantos, criamos espaços de estadia nos percursos, substituímos todas as infraestruturas existentes, removemos as infraestruturas aéreas, valorizamos o património edificado e potenciamos o turismo.
Uma requalificação que será complementada pela reabilitação dos aprestos, da
Alameda da Praia de Arnelas e da Rua Dr. António Ribeiro Magalhães.

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL/HISTÓRICO DE ARNELAS

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL/HISTÓRICO DE ARNELAS

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL/HISTÓRICO DE ARNELAS

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HABITACIONAL/HISTÓRICO DE ARNELAS

Requalificação do Largo da Praia (Crestuma), por razões de segurança fomos obrigados a abater as árvores que existiam neste espaço. Com o abate das árvores, criou-se
uma oportunidade para pensar este espaço. Um espaço que, neste momento, é um
“arruamento” mas que tem uma potencialidade enorme de se transformar num espaço
de lazer, associando umas vistas fantásticas com a foz do rio Uíma, local onde se iniciará ou terminará o percurso de 13 Km ao longo desse rio. Elaboramos um estudo prévio
para o local, obtivemos recentemente um apoio financeiro da Câmara para desenvolver
os projetos das especialidades e de arquitetura. Antes de terminar os projetos, teremos
aREABILITAÇÃO
oportunidade
de fazer
que
todos possam dar conDA RUA SALVADOR
BRANDÃOa discussão pública, possibilitando
REABILITAÇÃO PRACETA DO
TOURAL
tibutos e dessa forma valorizar o projeto.

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA PRAIA - IMAGEM VIRTUAL

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA PRAIA - IMAGEM VIRTUAL

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA PRAIA - IMAGEM VIRTUAL

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA PRAIA - IMAGEM VIRTUAL

Requalificação do Largo de Santa Marinha, Sandim, em construção um pequeno
espaço aprazível e que permitirá ser um local de convívio.

REABILITAÇÃO DO LARGO DE SANTA MARINHA

REABILITAÇÃO DO LARGO DE SANTA MARINHA

OBRAS ESTRUTURANTES
Fórum de Cidadania de Lever
A Freguesia de Lever tem um edifício sede
construído há mais de 30 anos, que se encontra inacabado e que serve de “casa” a
várias instituições. Funciona lá a sede da
Junta de Freguesia, o Centro de Dia da
ASSL e as instalações precárias da Banda
Musical Leverense.
Perante a nossa vontade de construir no
espaço existente um auditório, e a necessidade de construirmos uma sede digna
para a Banda Musical, elaboramos um projeto integrador e que criará um verdadeiro
Fórum de Cidadania.
O projeto prevê a ampliação e a reabilitação integral do edifício existente.
O concurso para a obra, após o primeiro ter
ficado deserto, está concluído, a obra está
contratualizada com a empresa Cunha &
Barroso, Lda. pelo valor de 1.345.829,67 €
com um prazo de execução de 365 dias,
aguarda apenas o visto prévio, obrigatório,
do tribunal de contas.
Com esta obra, Lever terá um auditório
para servir a comunidade, a Banda de Música terá uma sede com mais de 400 metros quadrados, a Junta de Freguesia terá
instalações reabilitadas e o Salão Nobre
será acessível a todos.

FORUM DA CIDADANIA DE LEVER

Bairro da EDP
Como é do conhecimento público, aquando da
construção da barragem a EDP e a Construtora
do Tâmega, construíram um loteamento com
54 lotes, nos quais estão construídas 51 casas,
algumas das quais legitimamente ocupadas.
No início deste ciclo político assumimos que
iríamos resolver esta situação com mais de
45 anos. Para isso, estabelecemos os contatos necessários com a EDP e a Construtora do
Tâmega. Depois de muitas reuniões, encontramos um memorando de entendimento com
as condições deste acordo. Para fomentar a
participação da comunidade local na solução,
convidamos a Associação de Solidariedade
Social de Lever a liderar esta parceria.

BAIRRO DA EDP

Com o contrato assinado em 12 fevereiro
2019, desde aí que a ASSL, em parceria com
a autarquia e a Gaiurb, está a desenvolver os
procedimentos necessários para avançar com
a conclusão das obras de urbanização e para a
regularização deste dossier.
Este é um processo em que a autarquia está
triplamente envolvida, quer pela resolução do
loteamento, quer pela possibilidade de promover um programa de habitação acessível
e pelo apoio que dará para a construção do
equipamento social que a ASSL há tanto tempo anseia.

BAIRRO DA EDP

BAIRRO DA EDP

Centro Empresarial de Sandim
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

1 ÁREA – 8.288,0 m2 USO: HABITAÇÃO
2 ÁREA – 5.286,5m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO – 2.432,5m2
3 ÁREA – 17.393,0m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO – 7.658,6m2
4 ÁREA – 23.351,0 m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO – 13.000,0 m2
5 ÁREA – 44.862,5 m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO - 25.866,4 m2
6 ÁREA – 67.029,5 m2 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO – 33.652,5 m2

Sempre defendemos o Centro Empresarial
como uma prioridade, mas também assumimos
a existência de dificuldades, pois, os terrenos
são privados, correspondendo a mais de 50
parcelas com mais de 70 proprietários.
As dificuldades são muitas, mas a nossa determinação permitiu que neste momento, tenhamos todos os cadastros e proprietários identificados. Temos uma solução urbanística que
potencia o espaço e tem em consideração a
topografia do local.
Promovemos reuniões com quase todos proprietários, discutimos com os mesmos as suas
preocupações, as suas reivindicações, constituímos uma pequena equipa de trabalho e encontramos um valor estimado de venda.
Acreditamos, que o processo se encaminha
para a sua finalização. Temos vontade política,
assumimos a possibilidade de isenção de taxas
municipais ou, em alternativa, a execução das
infraestruturas necessárias. Os proprietários
(grande maioria) estão disponíveis para negociar os seus terrenos e existem empresas com
vontade de lá se instalarem. As condições para
a concretização do Centro Empresarial de Sandim estão reunidas.

Fábrica A Juvenil
É um edifício de grande dimensão e que necessita de uma intervenção profunda. Existem
várias vontades e ideias para a sua ocupação,
ideias e vontades que terão de ser discutidas
com a comunidade local.
Não temos certezas absolutas, ninguém as
deve ter, mas temos a obrigação de equacionar todas as possibilidades, e de encontrar
fontes de financiamento para as viabilizar.
Na discussão da Estratégia Municipal da
Habitação no âmbito do 1º Direito, negociamos a inclusão de um financiamento no valor
de 1.760.000 € que poderá permitir a refuncionalização do espaço (edifício maior) para
habitação acessível para jovens casais, mantendo as caraterísticas principais do edificado
e criando um conceito de habitação comum
em toda a Europa.
Nesta proposta o edifício mais pequeno, será
transformado num espaço multifuncional de
apoio às instituições e um espaço de incubação para empresas.

FÁBRICA A JUVENIL

FÁBRICA A JUVENIL - PLANTA

Temos vontade, temos financiamento, temos
agora que discutir com a comunidade local o
que queremos para aquele espaço. Na eventualidade deste conceito não acolher a vontade da comunidade, o valor de financiamento
será redirecionado para outros locais.

FÁBRICA A JUVENIL - CONTRATO

FÁBRICA A JUVENIL - CONTRATO

Centro Cultural e Social de Olival
O Centro foi construído há mais de 25 anos, tendo sido pensado para funcionar como um edifício multivalências, com uma área dedicada à ação social, cultural e de serviços diversos.
Durante os anos de funcionamento, foi sofrendo várias alterações interiores para se ajustar às necessidades. Recentemente, com a deslocalização das valências sociais, creche e pré-escolar, para a Quinta
do Carvalho, alguns espaços ficaram desocupados. Surgiu assim a oportunidade de fazer uma obra
de intervenção profunda, quer no exterior, quer no interior.
A necessidade das obras, a libertação de espaços e o pensamento organizacional do espaço que fomos adquirindo ao longo do tempo, levaram-nos a contratualizar com a Câmara a elaboração de um
projeto global e valorizador deste equipamento.
O projeto prevê a reabilitação das fachadas do edifício, substituição das caixilharias, substituição
da cobertura, substituição dos equipamentos de ventilação, deslocalização da escada de emergência e a reabilitação integral do interior. Prevê também, a construção de uma estrutura de bar
autónoma.
Concluída esta intervenção, ficaremos com um edifício dotado de um auditório moderno, reabilitado, acusticamente tratado e equipado com os equipamentos de som e luz adequados.
A sala de conferências e o espaço adjacente serão alvo de reabilitação, mantendo as funções previstas
no projeto original.
O Balcão de atendimento, que funciona no 1º andar passará para o rés-do-chão e será um balcão
único com: serviços da Junta de Freguesia, CTT, espaço cidadão e os Serviços da Segurança Social,
que também ficarão nesse espaço. O GIP e os serviços de apoio social serão instalados no piso -1.
O Piso 1 será destinado a salas de formação, melhorando assim os serviços prestados nesta área.
O projeto da autoria do Arq. Vítor Seabra está concluído, aguardando o lançamento do concurso
público.

CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE OLIVAL - IMAGEM VIRTUAL

