DEDICADOS A
VILAR DE ANDORINHO
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AÇÃO SOCIAL

OBRAS E INFRAESTRUTURAS

AMBIENTE

A Junta de Freguesia tem
assumido a ação social
como um pilar fundamental da sua atividade, procurando colocar as pessoas
no centro das suas preocupações e reforçando o
leque de respostas sociais
ao serviço da comunidade.

O Centro de Saúde é hoje uma
realidade, o Hospital de Gaia
tem cada vez mais e melhores
condições para oferecer aos
seus utentes. O centro comunitário Elos, em Vila D’Este, já
está em andamento e as obras
que vão trazer o Metro até
Vilar de Andorinho já estão no
terreno.

As preocupações ecológicas e ambientais têm vindo
a ganhar relevância no
trabalho desenvolvido pela
autarquia, compreendendo
a importância de garantir
uma sociedade mais verde
e mais sustentável.

Caras e Caros Vilarenses
Desde 2013, temos vindo a trabalhar com grande sentido de responsabilidade e dedicação para
melhorar a qualidade de vida dos Vilarenses e desenvolver o território da nossa freguesia com uma
visão inteligente e sustentável.
Com uma gestão autárquica assente na proximidade e centrada nas pessoas e na resolução dos
seus problemas concretos, fizemos das coisas simples coisas importantes e reforçámos as respostas
sociais ao serviço da nossa comunidade.
Conhecendo bem o nosso território e através de um trabalho de grande articulação e cooperação com
a Câmara Municipal, foi possível transformar sonhos antigos em realidade, cumprindo com aquilo
que foram os compromissos assumidos com os Vilarenses.
O novo Centro de Saúde de Vilar de Andorinho é hoje uma realidade; a transformação do Hospital
de Gaia; a ligação do Metro à nossa Freguesia já está no terreno, permitindo assim requalificar a Rua
Escultor Alves de Sousa entre o Hospital de Gaia e o Centro de Saúde; a tão desejada requalificação da
Rua Heróis do Ultramar avançou finalmente, estando em fase de conclusão a última fase; melhoramos
as condições de atendimento requalificando o edifício da Junta de Freguesia.
Estes investimentos só fazem sentido porque são o complemento de um grande reforço das políticas
e respostas sociais. Lançámos o programa Vilar com Carinho, uma resposta inovadora de serviços e
transporte de proximidade.
A Academia Sénior tem sido um projeto absolutamente fundamental para o envelhecimento ativo e
para a valorização dos nossos seniores.
Com todo este trabalho, transformámos a freguesia e colocámos Vilar de Andorinho no centro do
mapa de Vila Nova de Gaia e da Área Metropolitana, afirmando a nossa terra como um bom local para
se viver, trabalhar e visitar.
Assumimos, por isso, o desafio e o compromisso de dar continuidade e consolidar todo o trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido em prol de um futuro melhor para Vilar de Andorinho e para todos
os Vilarenses.
Com um grande espírito de missão e a mesma dedicação à nossa freguesia, conto consigo!
Pode sempre contar comigo. Dedicados a Si,

DEDICADOS A VILAR DE ANDORINHO

Serafim Teixeira

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, serviços públicos 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. Levaremos o Metro a Vila d’Este, criaremos uma Incubadora, uma Unidade de Cuidados Continuados,
um Jardim-Museu Botânico em Vilar de Andorinho, 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 Vilar de Andorinho, confio no Serafim Teixeira 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
O contexto pandémico marcou grande parte
do mandato que agora termina e não podemos
deixar de sentir um grande orgulho pela capacidade de resposta que a Junta de Freguesia
demonstrou, estando sempre na primeira linha
do combate ao coronavírus, reforçando muito
as respostas sociais, como a oferta de computadores e hotspots aos alunos sem meios para
frequentar o ensino à distância e apoiando de
forma dedicada as autoridades de saúde e de
proteção civil.

OFERTA DE PORTÁTEIS E HOTSPOTS

Quando os Vilarenses mais precisaram,
a Junta de Freguesia
e a Câmara Municipal
estiveram presentes.

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL
A Junta de Freguesia tem assumido a ação social como um pilar fundamental da sua atividade, procurando colocar as pessoas no centro das suas preocupações e reforçando o leque
de respostas sociais ao serviço da comunidade.
Vilar com Carinho, uma resposta inovadora de serviços de transporte gratuito de proximidade que desde 2019 leva quem precisa aos locais e serviços essenciais como unidades de saúde, posto do CTT ou Junta de Freguesia. Através do Gabinete de Ação Social e do programa
Gaia + Inclusiva foi possível reforçar o apoio alimentar, a entrega de medicamentos e o apoio
financeiro a despesas essenciais para os agregados familiares.
O Gabinete de Inserção Profissional tem desempenhado um papel fundamental na formação, qualificação e empregabilidade, em conjunto com o Gabinete de Apoio às Empresas;
o Escolhe Vilar, promovido pela Junta de Freguesia, tem permitido apoiar e criar um futuro
melhor para várias crianças e jovens Vilarenses.

COLÓNIA BALNEAR

CONTRATO LOCAL SEGURANÇA

ACADEMIA SÉNIOR

ESCOLHE VILAR 8G

AMBIENTE
As preocupações ecológicas e ambientais
têm vindo a ganhar relevância no trabalho
desenvolvido pela autarquia, compreendendo a importância de garantir uma sociedade mais verde e mais sustentável.
Para além da campanha contra a deposição de lixos e monos nas vias públicas, temos vindo a realizar um trabalho
significativo na limpeza de terrenos e sensibilização dos proprietários, tendo contribuído também para a manutenção e
preservação do Rio Febros.

CAMPANHÃ CONTRA MONOS

FONTANÁRIO

LIMPEZA DO RIO FEBROS

TANQUES

DE DE

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

NICHO SANTA RITA

ASSOCIATIVISMO
As instituições e coletividades de Vilar de Andorinho têm recebido um apoio incondicional
por parte da Junta de Freguesia. Para além dos apoios financeiros e dos apoios indiretos através
da participação nos eventos culturais, garantimos apoio logístico à realização das suas atividades, limpeza dos terrenos e obras nos seus espaços sociais, preparação de projetos e deslocações.
Reconhecendo a importância do movimento associativo para a coesão social da Freguesia e
o seu papel importante em áreas como o desporto e a cultura, a Junta de Freguesia tem tido
uma relação de grande proximidade e cooperação com todas as instituições Vilarenses.

ROMAGEM AO CEMITÉRIO - S. JOÃO DA SERRA

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 986 DE VILAR DE ANDORINHO

ANIVERSÁRIO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE S. LOURENÇO

POLO DESPORTIVO DO BALTEIRO

DESPORTO
No campo do Desporto, além do apoio financeiro, temos procurado garantir mais e melhores condições para a prática desportiva na freguesia, onde construímos o Polidesportivo de
Balteiro. A participação em iniciativas como os Jogos Juvenis, promovemos um estilo de vida
saudável e os valores de espírito de equipa, solidariedade e fair-play.

INICIADOS G. D. CEM PAUS

ETELVINA VIEIRA

JOGOS JUVENIS

SARA DUARTE - ACD S. JOÃO DA SERRA

CULTURA E LAZER

VILAR MEDIEVAL

FESTIVAL
DE FOLCLORE DE CANIDELO
VILAR
MEDIEVAL

Vilar de Andorinho tem-se vindo a afirmar como um polo local e regional
de cultura. Eventos como a Feira Medieval e as Festas da Cebola ou de São
Lourenço, organizados e apoiados pela Junta de Freguesia, ganharam uma
nova dimensão, capaz de reforçar a atratividade da freguesia e proporcionar
a todos os cidadãos momentos de lazer, cultura, animação e gastronomia.
Através da cultura e do lazer, temos vindo também a combater o isolamento
dos cidadãos seniores e a apoiar as coletividades e artistas locais, sempre
num espírito de integração e valorização do melhor que Vilar de Andorinho,
as suas gentes e as suas instituições têm.

FESTA DA CEBOLA

FESTA DE S. LOURENÇO

MARCHAS DE S. JOÃO

VILAR É FADO

VILAR INTERCULTURAL

PASSEIO SÉNIOR

PASSEIO SÉNIOR

EDUCAÇÃO
O desenvolvimento e a coesão social só são possíveis com uma aposta forte na educação, procurando criar igualdade de oportunidades para que
todas as crianças e jovens possam atingir o seu
potencial e garantir as ferramentas necessárias
para lutar pelos seus sonhos e ambições.

ESCOLA DE BALTEIRO

Tanto ao nível das infraestruturas, com um investimento sem precedentes na requalificação do
parque escolar, como com a oferta de material
para o ensino à distância durante a pandemia ou
com o projeto GAIAaprende+ e GAIAaprende+I,
a educação tem merecido a atenção por parte
da autarquia, num trabalho constante de grande
proximidade com toda a comunidade escolar.

ESCOLA DE MARIZ

b

ESCOLA DE VILA D’ESTE

DDE

ESCOLA DE SÃO LOURENÇO

b
DD

ESCOLA DA SERPENTE

ESCOLA DE VILAR DE ANDORINHO (A INTERVENCIONAR)

INFORMA

GAIAaprende+

DIPLOMAS DE MÉRITO

INFRAESTRUTURAS
Para além do investimento nas pessoas e na melhoria da sua qualidade de vida, foi possível
transformar sonhos antigos em realidade, concretizando projetos e investimentos há muito
desejados pela nossa comunidade.
O Centro de Saúde saiu finalmente da gaveta e é hoje uma realidade, o Hospital de Gaia tem
cada vez mais e melhores condições para oferecer aos seus utentes, a Junta de Freguesia
está hoje melhor preparada para servir os cidadãos, o centro comunitário Elos, em Vila D’Este,
já está em andamento e as obras que vão trazer o Metro até Vilar de Andorinho, já estão no
terreno.
Para além de tudo isto, foi concretizado um forte investimento na requalificação da rede viária
da freguesia, na melhoria do cemitério e da capela mortuária, nas zonas exteriores de Vila
D’Este e a Feira Semanal encontrou um novo espaço com mais e melhores condições para
comerciantes e visitantes.

CENTRO SAÚDE DE VILAR ANDORINHO

CENTRO HOSPITAL DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO

OBRA METRO

PROJETO ELOS

REQUALIFICAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA

REQUALIFICAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA

MELHORIAS NO CEMITÉRIO

REQUALIFICAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA

FEIRA SEMANAL

ARRANJOS EXTERIORES DE VILA D’ESTE

SÃO LOURENÇO

TRAVESSA DA FONTINHA

RUA HERÓIS DO ULTRAMAR

RUA ÁGUA DA SOMBRA

RUA VITORINO NEMÉSIO

RUA JÚLIO DINIS

RUA CONDESSA PAÇO VITORINO

RUA NOVA DE BAIZA

RUA CASTRO GUEDES

RUA ALBINO TAVARES

