
Criámos e mantemos em 
funcionamento quatro Postos de 

Enfermagem, para cuidados primários 
de saúde, na Afurada, Beira-Rio, Lugar 
de Gaia e Serra do Pilar, testemunho 

de verdadeiras apostas nas políticas de 
saúde e sociais a pensar nas Pessoas.

A decorrer o concurso para a construção do 
tão desejado Pavilhão Municipal de Santa 
Marinha, no Centro Histórico, e a recente 

conclusão do Posto de Controlo e Pesagem 
de Pescado e novos Aprestos, na Afurada, 
são exemplos que ilustram o cumprimento 

de objetivos e apostas integradas de 
desenvolvimento no território. 

O movimento associativo nas freguesias 
é o grande impulso da riqueza e 
diversidade Cultural. Para nós as 

Associações, Coletividades e outras 
Instituições, são verdadeiramente 

inspiradoras e devedoras do forte apoio 
que lhes prestamos e continuaremos a prestar.

SAÚDE OBRAS CULTURA

DEDICADOS A 
SANTA MARINHA E 

SÃO PEDRO DA AFURADA

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



É com redobrada satisfação que me dirijo a todos, primeiro para agradecer o enorme privilégio que me concederam 
para dar o meu contributo para a melhoria do nosso futuro comum e, em segundo lugar, para me apresentar como 
recandidato a Presidente da Junta de Freguesia na eleição do próximo dia 26 de setembro.

Temos um legado de oito anos de gestão autárquica, num contexto muito difícil, mas com o empenho da equipa que 
me acompanhou e, fundamentalmente, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, respondemos às dificuldades com 
trabalho, confiança, rigor e responsabilidade. 

Estes últimos oito anos permitiram-me realizar um acompanhamento diário das necessidades mais prementes das po-
pulações, muito em particular os últimos dois, consequência da crise sanitária que assolou o Mundo. Orgulhamo-nos 
das respostas que demos ao longo dos mandatos, mas, sobretudo da entrega e coragem nos tempos da pandemia. 

Aqui, com o apoio de inúmeros parceiros, que sempre acreditaram no trabalho desenvolvido de forma abnegada e 
séria da Junta de Freguesia. É justo dizer que ajudámos muitas pessoas, mas também fomos ajudados.
É com orgulho que constato que conseguimos chegar ao termo do pior período de sempre, a nível económico-finan-
ceiro, com as contas de ambas as Freguesias equilibradas, com projetos para o futuro perfeitamente sustentáveis e, 
acima de tudo, nunca deixando ninguém para trás. As nossas principais apostas têm sido e serão, as políticas de 

Saúde, Sociais e Educativas. 
As provas de algumas das nossas apostas estão ilustradas neste “Prestar Contas”: quatro Postos de Enfermagem, 
para cuidados primários de saúde, em pleno funcionamento na União de Freguesias; Colónias balnear Sénior e Infantil; 
Passeios Séniores; entrega de Cabazes de Natal e Páscoa Solidária; oferta aos Bombeiros Voluntários de Coimbrões 
de uma embarcação para salvamento; implementação de Parque Infantil em várias escolas; roteiro ao Centro Histó-
rico de Gaia e Cais da Afurada, com os alunos do terceiro ano; visita ao “Portugal dos Pequenitos” com os alunos do 
quarto ano; oferta a todos os alunos do ensino básico de prendas na quadra Natalícia; estes são, somente, alguns dos 
exemplos.

Salienta-se ainda a forte ligação às inúmeras Instituições, Escolas, Coletividades e Associações que nos permitem um 
verdadeiro trabalho em rede. Fruto desse trabalho é digno salientar o sucesso dos Jogos Juvenis de Gaia, a Corrida da 
Liberdade – 25 de Abril, a criação de Espaços de Leitura e de Matemática em algumas escolas, a atribuição em rede 
dos apoios de Emergência Social, entre muitos outros exemplos.

Nos investimentos, dedicámos toda a atenção no Cemitério de Santa Marinha e realizámos, naquele espaço de culto, 
o maior investimento de sempre. Na Afurada, construímos o Posto de Pesagem e Controlo de Pescado e novos Apres-
tos, com o importante apoio dado pela Câmara Municipal de Gaia.

Mas, mais do que falar no passado, importa referir aquilo que será o futuro próximo e só posso estar otimista a esse 
respeito, naturalmente, sempre pautado por uma conduta de responsabilidade, transparência e rigor.

As condições que existirão nos próximos quatro anos permitirão, em Santa Marinha e São Pedro da Afurada, realizar 
um trabalho mais voltado para o investimento e a renovação da Junta de Freguesia, aproximando-a das exigências 
que se impõem, fruto das características únicas do nosso território e das suas gentes. Será um caminho que vamos 
percorrer ao lado das Pessoas com vista à melhoria da qualidade de vida de todos.

Contudo, como sempre fiz, não pretendo sequer imaginar que este caminho possa ser percorrido sozinho. Tal como 
no passado, disporei de uma equipa de mulheres e homens, totalmente empenhados, que servirão de apoio imediato 
à materialização do nosso trabalho e, em breve, será com enorme prazer que terei a ocasião de os apresentar a todos, 
para que os possa conhecer.

Realizar um mandato autárquico “Dedicados às Pessoas”, será um desafio constante, porque queremos ser bem su-
cedidos a resolver os seus problemas, os da sua família e os da nossa comunidade.

Da minha parte aqui estarei, abraçando este desafio com consciência que devo 
continuar muito próximo e sempre disponível para auscultar, procurando antecipar 
soluções e intervir preventivamente para que aquelas que são, na minha opinião, 
as duas mais belas Freguesias do Concelho possam progredir ainda mais.

Conte connosco, “Dedicados às Pessoas”, Dedicados a Si!

DEDICADOS A SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA

Caras e Caros cidadaos



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, reabilitação de locais históricos 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 Santa Marinha e São Pedro da Afurada, confio no Paulo 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



A pandemia Covid-19 revelou-se como um dos 
maiores desafios que há memória para todos 
os autarcas.

COVID-19

“SOLIDARIEDADE EM TEMPO DE PANDEMIA”

Nos últimos dois anos, com a pandemia da Covid-19 
observámos uma autêntica transformação no 
quotidiano das nossas populações, com incerteza 
e limitações impostas, que nos levaram a refletir 
sobre o futuro que queremos viver. 
A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal foram 
das primeiras entidades a defender, trabalhando 
com base numa relação de diálogo e confiança, 

fazendo a diferença para muitas pessoas. O apoio alimentar para aquelas que estavam 
infetadas ou em regime de quarentena, bem como a distribuição de máscaras sociais foram 
algumas das medidas que tomámos em prol da nossa comunidade. 
Estivemos, sempre presentes!

ENTREGA NO DOMICÍLIO
DE CABAZES ALIMENTARES

OFERTA DE CABAZES A FAMÍLIAS CARENCIADAS

OFERTA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL ÀS INSTITUIÇÕES



“ASSEGURAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOAS”

A ação social assume-se como a principal base do nosso projeto autárquico, uma vez que 
foi sempre nossa prioridade assegurar maior qualidade de vida às Pessoas, especialmente 
àquelas que mais precisaram. Deste modo, procurámos dar resposta às necessidades da 
população, onde a política altruísta esteve sempre presente. É a nossa imagem de marca e os 
resultados falam por si.
Orgulhamo-nos de ter quatro postos de enfermagem, para cuidados primários de saúde, a 
funcionar e a cuidar das Pessoas. 

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL

PASSEIO SÉNIOR

COLÓNIAS BALNEARES SÉNIOR E INFANTIL



C
U

L
T

U
R

A

“AFIRMAR AS MANIFESTAÇÕES DE FÉ E CULTURAIS 
COMO PILAR FUNDAMENTAL DE AMBAS AS FREGUESIAS”

Se existe algo que define uma região e que a torna única, são as suas gentes, cultura e tradições. 
A valorização da atividade cultural e do lazer em Santa Marinha e São Pedro da Afurada, procurou 
promover e afirmar as suas instituições e coletividades no Concelho e região.
Com a cultura a afirmar-se cada vez mais como um dos motores do crescimento económico e 
turístico da região, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal criaram as condições necessárias, 
favorecendo o apoio aos nossos eventos, festas e romarias. 

FESTA DE SANTA MARINHA

SÃO PEDRO DA AFURADA



SENHOR DA VERA CRUZ - FESTA DO CANDAL

SÃO GONÇALO - PRIMEIRA ROMARIA DO ANO

SENHORA DO PILAR

SENHOR DOS AFLITOS E SANTA BÁRBARA - FESTA DE COIMBRÕES



EDUCAÇÃO
“AO SERVIÇO DA ESCOLA, ALUNOS E FAMÍLIAS”

O trabalho efetuado nesta área, mais do que uma 
responsabilidade e exigência, foi encarado como 
um desafio que mereceu toda a nossa atenção e 
empenho. 

A colaboração com a Câmara Municipal de Gaia, 
permitiu que a Junta de Freguesia estivesse ao 
serviço da educação, tendo nos projetos GAIAa-
prende+ e GAIAaprende+i um complemento fun-
damental ao horário escolar das nossas crianças 
e de apoio especializado.
 
A formação profissional dos adultos e a requalifi-
cação dos jardins de infância e escolas básicas do 
nosso território, foram dois importantes marcos 
destes últimos anos de gestão.

CRIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LEITURA E MATEMÁTICA NAS ESCOLAS

PRENDAS DE NATAL AOS ALUNOS

VISITA AO PORTUGAL DOS PEQUENITOS



DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - OFERTA DE MOCHILAS

OFERTA DE PARQUE INFANTIL À ESCOLA BÁSICA DAS MATAS
OFERTA DE PARQUE INFANTIL 
À ESCOLA BÁSICA DA AFURADA DE BAIXO

OFERTA DE PARQUE INFANTIL À ESCOLA BÁSICA DO MARCO



DESPORTO
“CRIÁMOS CONDIÇÕES PARA O FOMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA”
Consciente da importância que o desporto assume nos dias de hoje, a Junta de Freguesia e o 
Município têm feito uma forte aposta na promoção e apoio a diversas iniciativas desportivas, 
das quais destacamos a participação nos Jogos Juvenis de Gaia e a Corrida da Liberdade. 
Valorizar o desporto e o seu impacto trata-se de um elemento promotor de comportamentos 
saudáveis das nossas crianças e jovens, pelo que a Junta de Freguesia procurou ativamente 
reforçar as condições para a sua prática, apoiando os clubes da Freguesia.

CÃOVÍVIO CORRIDA DA LIBERDADE - 25 DE ABRIL

JOGOS JUVENIS DE GAIA



REABILITAÇÃO DO JARDIM DO MORRO

EMBELEZAMENTO DOS ESPAÇOS VERDES - JARDIM DO ROSSIO EMBELEZAMENTO DOS ESPAÇOS VERDES - RUA BARÃO DO CORVO 

JARDINS 
E ESPAÇOS 

VERDES

O ambiente é, cada vez mais, uma priori-
dade da sociedade e também nós, ao longo 
deste mandato, olhamos para o ambiente 
como uma prioridade.



ASSOCIATIVISMO

O associativismo apresenta-se como uma das 
principais formas de ligação entre as nossas 
comunidades. O movimento associativo é o 
grande resultado e prova de que o interesse 
público se encontra no topo da hierarquia de 
uma comunidade forte e participativa. A Jun-
ta de Freguesia sempre procurou manter uma 
relação de proximidade com todas as suas Ins-
tituições, contribuindo com apoios logísticos e 
financeiros para o seu desenvolvimento e pro-
moção das suas atividades. 

Orgulhamo-nos de, muito recentemente, ter 
oferecido uma embarcação para salvamento 
aos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.

“O MOVIMENTO ASSOCIATIVO MERECE 
TODA A NOSSA DEDICAÇÃO E APOIO”

DIA INTERNACIONAL DA MULHER AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CANDALENSE

BENEFICIAÇÃO DA CASA DO MAR

REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO LATINO COELHO

OFERTA DO BARCO AOS B.V. DE COIMBRÕES



OBRAS
“INVESTIR TENDO COMO PRIORIDADE 
E OBJETIVO A QUALIDADE DE VIDA 
DAS PESSOAS”

Após a requalificação do Mercado da Beira Rio 
e do Mercado da Afurada, respetivamente, onde 
mantivemos o equilíbrio entre a tradição e a 
modernidade, a rede viária também continuou a 
ser a nossa prioridade, com a requalificação de 
vias e passeios, nomeadamente a Rua Henrique 
de Cernache e a construção dos tão ansiados 
passeios na Rua Grémio da Prosperidade. Estas e 
outras obras, nomeadamente a requalificação de 
toda a frente ribeirinha da Freguesia, bem como 
a Rua Serpa Pinto e Rua Barão do Corvo, foram 
trabalhos realizados em estreita parceria entre a 
Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Fregue-
sia, seguindo uma lógica de investimento inteli-
gente e sustentável, representando importantes 
investimentos para a autarquia. 
De igual modo, e com candidatura a fundos 

REMODELAÇÃO DA IGREJA DE SÃO PEDRO DA AFURADA

PEDONALIZAÇÃO DO CAIS DE GAIA

BENEFICIAÇÃO DA RUA HENRIQUE CERNACHE

REMODELAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA MARINHA

comunitários, foi finalmente possível a to-
tal remodelação do Porto de Pesca da Afu-
rada, com a construção de novos Aprestos 
e Posto de Pesagem e Controlo do Pesca-
do, o que irá traduzir-se numa melhor qual-
idade à tradição piscatória de São Pedro 
da Afurada. 
Continuamos a apostar direta e indireta-
mente, nas nossas coletividades onde fize-
mos importantes investimentos em obras 
na Casa do Mar (Afurada), bem como na 
requalificação das instalações do Centro 
Democrático D`Instrução Latino Coelho e 
apoiámos a ampliação da sede do Sporting 
Clube Candalense. Apesar destes investi-
mentos, temos noção que outros domínios 
necessitam da nossa atenção. Em articu-
lação com a Câmara Municipal, retomamos 
muito recentemente a substituição da rede 
pública de eletricidade por tecnologia LED, 
o que para além da poupança em termos 
monetários, permitirá uma melhor quali-
dade e energia limpa.



NOVOS APRESTOS PARA OS PESCADORES ASFALTAMENTO DA RUA BARÃO DO CORVO

BENEFICIÇÃO DA RUA SERPA PINTO PINTURA DO EXTERIOR DO CEMITÉRIO

MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS SEDE DO RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA



EMBELEZAMENTO DOS JARDINS

RESTAURO DO INTERIOR DA CAPELANOVOS OSSÁRIOS

BENEFICIAÇÃO DA CAPELA E CASAS MORTUÁRIAS

“RESPEITO PELOS NOSSOS 
SENTIMENTOS E MEMÓRIAS”

O Cemitério de Santa Marinha, constitui 
um espaço de culto e oração. Nos últimos 
anos temos vindo a efetuar importantes 
obras de beneficiação, num espaço de ex-
trema importância para a Freguesia e para 
as suas populações. 

Ao nível da higiene e limpeza, construímos 
e mantivemos todos os espaços verdes do 
cemitério, com a abertura do “Jardim da 
Memória”, renovámos ainda o espaço des-
tinado ao Cruzeiro. 

Remodelamos o interior e o exterior da 
Capela do Cemitério e Capelas Mortuárias, 
bem como todos os muros exteriores e 
portadas do Cemitério. De modo a acom-
panharmos as vontades expressas de mui-
tas famílias, procedemos à instalação de 
mais de duas centenas de novos Ossários.

A nível administrativo e técnico, procedem-
os a um rigoroso levantamento das sepul-
turas e jazigos abandonados, bem como 
dotamos o espaço destinado ao pessoal 
de vestiários dignos.

Temos orgulho naquele que foi, no decurso 
do mandato, o maior investimento de sem-
pre no Cemitério da União de Freguesias.




