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DEDICADOS A S. FÉLIX DA MARINHA

Dirijo-me a Vós para apresentar a minha candidatura a um terceiro e último mandato como Presidente da Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha.

Decorridos oito anos de gestão autárquica, em que as condições financeiras foram as mais difíceis da história da 
democracia, a par de uma das piores crises sanitárias da história, congratulo-me por ter liderado os destinos 
daquela que foi considerada, na última década, uma das melhores freguesias do Município de Gaia para viver.

São Félix da Marinha é uma freguesia com uma história de grande prestígio, servida por vias de comunicação 
estruturantes e localizada junto ao mar, com zonas balneares de referência nacional e bandeiras azuis, símbolos 
de qualidade ambiental.

Possuímos claramente políticas orientadas para a família, como é o caso do GAIAaprende+, um programa 
municipal que conta com o apoio incondicional da Junta de Freguesia, através do qual os pais podem conciliar as 
vidas familiar e profissional com o percurso escolar dos seus filhos.

Realizámos a reabilitação total das Escolas Básicas do Monte, Granja, Espinho, Brito, reabilitámos o espaço 
ajardinado da Escola Básica de Matosinhos e melhorámos as condições de acessibilidade da Escola Básica de 
Moinhos.

Garantimos políticas sociais de proximidade, de que é exemplo a estreita colaboração com a Unidade de Saúde 
Familiar na prestação de melhores serviços assistenciais; e a Loja Social de S. Félix da Marinha, uma resposta 
solidária de intervenção e emergência na área social. Nos últimos dois anos, fruto da situação pandémica que 
vivemos, a nossa prioridade passou por continuar a chegar a quem mais precisava, com a distribuição de centenas 
de cabazes alimentares.

Investimos na reabilitação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente a Rua Oliva Teles, a Rua da Amieira, a 
Rua da Capela, a ponte da Rua Fonte de Espinho, a Rua Sargento Silva, a Rua do Cego, a Travessa do Cego, a 
Rua dos Vinheiros, a Rua da Alegria, a Travessa do Coteirinho, a Rua Nova do Monte e a Travessa do Portalto. 
Pugnámos pela reabilitação da Estação Ferroviária da Granja, um equipamento de apoio ao serviço da população 
e distinto elemento arquitetónico.

Valorizámos e cuidámos dos espaços públicos, instalámos novos equipamentos de fruição, nomeadamente 
o Parque infantil Nossa Senhora das Necessidades (Moinhos) e o Parque infantil da Avenida da Liberdade. 
Reabilitámos ainda o Parque Infantil da Praceta José Santiago (Granja), os balneários e a Casa da Cera.

Mas, a minha dedicação, determinação e capacidade de atuação, leva-me a acreditar que, com a minha equipa e 
com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Gaia, seremos capazes de fazer ainda mais e de encontrar as 
melhores soluções para qualificar o nosso território e assim valorizar e cuidar as nossas gentes.

Pretendemos continuar a fazer de São Félix da Marinha a melhor Freguesia para se viver!
Contamos consigo. Podem contar connosco.

Carlos Pinto



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 de São Félix da Marinha, confio no Carlos Pinto 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

No presente cenário de contingência relativo ao Covid-19 a Junta de Freguesia vem disponibi-
lizar à população várias medidas como a entrega de alimento às escolas e o apoio de equipa-
mentos para o ensino à distância.

ENTREGA DE ALIMENTOS ÀS ESCOLAS ENTREGA DE ALIMENTOS ÀS ESCOLAS

HOMENAGEM ÀS VITIMAS DO COVID



A Junta de Freguesia continua a promover parcerias efetivas e dinâmicas com os diferentes 
agentes sociais. Neste sentido forma desenvolvidas atividades com intenção de apoiar 
a inserção/reinserção profissional, medidas de apoio à infância e à natalidade, bem como 
projetos de apoio à qualidade de vida dos nossos idosos.  

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL

PROJETO - “O NOSSO BEBÉ” BRINDES DE NATAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS

POTENCIAR EMPREGO NA AÇÃO SOCIAL DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL



MÊS DO IDOSO

PASSEIO DA 3ª IDADE

ALMOÇO DA 3ª IDADE



AMBIENTE E 
CAUSA ANIMAL

A Junta de Freguesia continuou com a sua política de compromisso com o meio ambi-
ente e a causa animal.

PARQUE INFANTIL DA N. S. DAS NECESSIDADES

SÁO FÉLIX DA BICHARADA



ASSOCIATIVISMO

A Junta de Freguesia tem acompanhado e apoiado o associativismo na Freguesia que se tem 
mostrado relevante nos tempos que estamos a atravessar, assumindo particular importância 
o associativismo juvenil com a promoção de atividades de ocupação sadia dos tempos livres.

SEDE DO RANCHO  FOLCLÓRICO DE S. FÉLIX DA MARINHA

ASSINATURA DO PROTOCOLO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA E O GRUPO DE ESCUTEIROS 



DESPORTO
No âmbito da política de promoção de estilos de vida saudável, o Executivo 
da Junta de Freguesia, promoveu ao longo do ano, uma série de projetos que 
estimulam a prática desportiva.  

YOGA PARA TODOS ASSINATURA DE PROTOCOLO DA COMPRA DO TERRENO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO 

YOGA PARA TODOS

ASSINATURA DE PROTOCOLO DA COMPRA DO TERRENO PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO 



CAMINHADA SOLIDÁRIA

CAMINHADA SOLIDÁRIA

CAMINHADA SOLIDÁRIA
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A promoção do desenvolvimento cultural da freguesia tem sido uma das 
nossas bandeiras e expressa-se pelo apoio aos agentes culturais locais nas 
várias expressões artísticas.

SEMANA CULTURAL

SEMANA CULTURAL

SEMANA CULTURALSEMANA CULTURAL



FEIRA SEMANAL

FESTA DA  PRIMAVERA

SEMANA CULTURAL



EDUCAÇÃO
A Freguesia é dotada de escolas básicas que asseguram as necessidades das famílias da freg-
uesia e daqueles que cá trabalham, pelo que tem sido prática deste executivo
estreitar a relação com as escolas, procurando dar resposta às necessidades específicas das 
mesmas.

ENTREGA DE HOTSPOTS E TABLETS ÀS ESCOLAS

ENTREGA DE HOTSPOTS E TABLETS ÀS ESCOLAS



A Junta de Freguesia em colaboração com a Câmara de Gaia tem vindo a desenvolver diver-
sos trabalhos com o objetivo de melhorar as infraestruturas da freguesia com especial enfo-
que na rede viária.

ALARGAMENTO DA RUA FONTE DA AMIEIRA REABILITAÇÃO DA PRACETA JOSÉ S. TIAGO E OLIVA TELES 

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DO PINHAL VELHO REABILITAÇÃO DA RUA DA IGREJA VELHA

REABILITAÇÃO DA RUA OLIVA TELESREABILITAÇÃO DA TRAVESSA DO PINHAL VELHO

INFRAESTRUTURAS



VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E 
DO VICE-PRESIDENTE ÀS OBRAS DA FREGUESIA 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA VELHA REABILITAÇÃO DA RUA DOS LOUREIROS

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO 
VICE-PRESIDENTE ÀS OBRAS DA FREGUESIA 

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO 
VICE-PRESIDENTE ÀS OBRAS DA FREGUESIA 




