Exmo. Snr.
Dr. Rui Alves
Digmo. Presidente da Assembleia de
Freguesia de Canidelo
Canidelo – Vila Nova de Gaia

Senhor Presidente
Informo a Assembleia de Freguesia das principais iniciativas que caracterizaram a
actividade do executivo, para além do normal atendimento da população, nos períodos
compreendidos entre 17 de Setembro e 20 de Dezembro de 2007.

1. GAIA POLIS
•

Continuaram em bom ritmo as obras de construção da nova via nascente / poente,
continuação da Rua Manuel Marques Gomes, junto à Capela de S. Paio e que
substituirá a existente junto ao rio. O novo arruamento irá dar continuidade à Rua da
Praia.

2. ACÇÃO SOCIAL / SERVIÇOS SOCIAIS
•

A técnica social da autarquia continuou a dar apoio a todos os casos de eminente
carência social, assumindo a gestão processual e o respectivo encaminhamento para
a Segurança Social.

•

A técnica responsável pela UNIVA continuou a colaborar com a população em termos
de emprego, tendo conseguido a colocação de desempregados, em face das ofertas
de emprego canalizadas desde o Centro de Emprego de V.N. Gaia.

•

Foi aprovada pelo Centro de Emprego, a candidatura à renovação da UNIVA.

•

A técnica de acção social continuou a fazer o atendimento tendente à obtenção de
habitação, a atribuir pela Gaia Social.
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•

Tomámos conhecimento de forma oficiosa do indeferimento da candidatura da
Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo ao Programa PARES II.
Aguardámos a confirmação oficial para tomarmos uma acção conjunta.

•

Manteve-se o controlo e apresentação dos beneficiários do Fundo de Desemprego,
cujo serviço ainda decorre nos Serviços Sociais da autarquia.

•

Continuámos a assegurar o apoio domiciliário na freguesia, assumido pela Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação do Porto.

•

Assistimos à inauguração e entrega de casas na Urbanização Social de S. Félix da
Marinha – Alberto Andrade.

•

Admitimos, após entrevista, 2 trabalhadores integrados no Programa de Ocupação
dos Carenciados e que passaram a integrar a equipa da salubridade da autarquia.

•

Participámos no Plenário Geral da CLAS – Comissão Local Acompanhamento Social,
onde foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Social para 2008 e onde tomámos
conhecimento dos Regulamentos do QREN e do possível enquadramento dos
diversos projectos sociais.

•

Realizámos o Plenário da Rede Social de Freguesia que contou com a quase
totalidade dos parceiros e onde foram traçadas metas de inter-ajuda para a resolução
dos problemas sociais.

•

A técnica da autarquia reuniu com o grupo de voluntários da Associação dos Amigos
do Centro de Saúde de Barão Corvo.

•

Apoiámos, com transporte, a deslocação a Lisboa, ao programa “Você na TV” da TVI
de uma delegação da Associação de Lavadores.

•

Reunimos com a técnica da autarquia e uma delegação da freguesia de Sta. Marinha
para analise de parceria a estabelecer com a equipa do PIEF a trabalhar na Escola
EB2,3 de Sta Marinha, em cujo projecto estão incluídos alguns jovens de Canidelo. A
técnica da autarquia disponibilizou-se a apoiar nas informações e acompanhamento
pretendidos.

•

Participámos numa reunião promovida pela Câmara, visando garantir o apoio à CPCJ,
na qual se tomou conhecimento da instalação de uma 2.ª comissão em Pedroso (Lar
Juvenil), o que ocorrerá no final do 1.º trimestre de 2008. Relativamente à ajuda
pretendida, assegurámos a colaboração da técnica da autarquia nos moldes até aqui
utilizados.
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•

Realizámos um almoço de Natal, destinado aos utentes do Centro de Convívio e que
substituiu a habitual Ceia dos Carenciados.

•

A exemplo do ocorrido em 2006, procedemos, em conjunto com o Grupo dos
Escuteiros e a Conferência Mista de S. Vicente de Paulo, à angariação de alimentos,
através da Campanha da Saca.


•

CENTRO DE SAÚDE
Visitámos, a convite da Directora do Centro de Saúde de Barão do Corvo, as futuras
instalações do Centro de Saúde de Canidelo.

•

Tomámos conhecimento da aprovação da candidatura da USF prevista para o CSC.


•

Mantivemos o apoio diário, traduzido na assessoria da técnica da autarquia.


•

CENTRO DE CONVÍVIO

CERCIGAIA
Tiveram início as obras de adaptação do espaço, alugado à Cooperativa Tripeira, para
a colocação do CAO que funcionou até 2006 nos Canastreiros.

•

Tomámos parte na cerimónia de entrega de um donativo, cerca de € 5.000,00, da
SPGM à Cercigaia para aquisição de equipamento.

3. SEGURANÇA
•

Reunimos na Câmara Municipal, a convite da snra Governadora Civil e do Vereador
do Pelouro, para análise das estatísticas inerentes à Segurança Rodoviária no
Concelho.

•

Aguardamos que a substituição da GNR pela PSP se faça o mais breve quanto
possível, prevendo-se o início do próximo ano como meta, ainda que, com instalação
provisória, no prédio ocupado pela GNR

•

Esperamos ter conhecimento, dentro em breve, da aceitação por parte do MAI do
terreno municipal para a construção da futura esquadra da PSP na freguesia.

•

Reunimos com o Comandante do Posto para análise da problemática da segurança
na freguesia.
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•

Tomámos parte na Cerimónia da assinatura do Protocolo entre a Câmara, MAI e
Direcção Geral de Equipamentos, visando a disponibilização por parte do Município
de um edifício para a transferência da esquadra do Município para essas instalações.

•

Participámos no Conselho Municipal de Segurança, onde tomámos conhecimento da
nova legislação.

4. ÁGUAS DE GAIA
•

Continuámos a colaborar com a EM em todos os serviços e obras, visando a
preservação do ambiente e a resolução dos problemas da população.



•

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Foi solicitado o prolongamento da conduta da Rua Circular de Sub-Ribas à Vereda
Particular de Sub-Ribas.



•

ÁGUAS PLUVIAIS
Continuámos a manter um serviço permanente de limpeza das sarjetas, incluindo a
substituição de grelhas ou a colocação de novas caixas como reforço das existentes.



•

ÁGUAS RESIDUAIS
Mantivemos, em colaboração com as Águas de Gaia, uma vigilância permanente em
relação a algumas ligações clandestinas ainda existentes na freguesia.

5. SALUBRIDADE
•

Mantivemos uma óptima relação institucional com a Divisão de Salubridade da
Câmara e Suma na limpeza de bermas e no reforço ou substituição de contentores e
ecopontos.

•

Solicitou-se a substituição dos contentores por “Moloc’s” para o cruzamento da Rua
Nova de Alvites com a Rua Estamparia de Lavadores, assim como, para a Rua dos
Navegantes.
4

•

Tomámos parte, em conjunto com a fiscalização da C M Gaia, na vistoria ao prédio e
terreno da ex-Neolux. Refira-se que os proprietários, também convocados, primaram
uma vez mais pela ausência.

6. JARDINS E ESPAÇOS VERDES
•

Mantivemos a manutenção dos jardins da responsabilidade desta autarquia. Os da
C.M. Gaia vão usufruindo da manutenção por períodos mais prolongados.

7. REDE VIÁRIA
•

Mantivemos os trabalhos de reparação de passeios e baías de estacionamento, assim
como, repusemos alguns pavimentos a cubo, relevando-se o trabalho efectuado no
início da Rua António Ferreira Braga Júnior, onde se procedeu à redução da área do
passeio, o que permitirá a utilização de mais quatro baias de estacionamento.

•

Pavimentámos a cubo a Travessa Cova da Raposa, um desejo dos moradores em
processo de legalização das suas habitações.

•

Tiveram início os trabalhos de requalificação da Rua da Bélgica.

•

A CM Gaia procedeu à pavimentação da Rua e Trav. Tenente Valadim, cujo piso
estava bastante irregular por intervenção da EDP.

•

Terminaram os trabalhos de repavimentação da Rua de Bustes, colocação da
camada de desgaste.

8. EQUIPAMENTOS
•

Foi adjudicado à SILVIL a obra de requalificação do Edifício Sede da Junta, incluindo
o espaço ocupado pela Columbófila.

9. TRÂNSITO E TRANSPORTES
•

Mantivemos reuniões regulares com o responsável da Espírito Santo & Filhos, visando
uma melhoria de serviço à população, nomeadamente na resolução de problemas
surgidos com a colocação de paragens.
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10. URBANISMO
•

Reunimos com o responsável da Gaiurb e Presidentes das Juntas das Freguesias
para acerto dos limites, tendo ficado acordado a marcação de uma nova reunião, logo
que os mesmos fossem acordados internamente.

•

Demos parecer favorável à proposta para a requalificação do espaço ocupado pela
feira.

•

Continuámos a emitir pareceres, de acordo com a lei, em processos de urbanismo
relativos à freguesia.

11. CEMITÉRIOS
•

Continuámos o processo de concessão de sepulturas vazias no Cemitério do Meiral.

12. ENSINO
•

Participámos na Assembleia do Agrupamento Vertical D. Pedro I e na Assembleia de
Escola da Secundária Inês de Castro.

•

Visitámos, em conjunto com os responsáveis do Agrupamento e Presidente da
Assembleia de Escola, todas as EB1 e JI da Freguesia de modo a ser efectuada uma
análise das suas carências. Conclui-se que as escolas a necessitarem de intervenção
mais profunda serão o JI de Canidelo e a EB1 / JI do Viso. Refira-se que esta escola
tem obras orçamentadas pela Câmara para 2008.

•

Reunimos com algumas Associações de Pais que apresentaram os elementos que
compõem os Corpos Sociais para 2007 / 2008.

•

A pedido dos alunos falámos sobre Canidelo na EB1 de Chouselas, ao 4.º ano e na
Escola Secundária Inês de Castro, ao 10.º ano de vitrinismo.

13. DESPORTO, CULTURA E LAZER


•

DESPORTO - CULTURA
Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da Freguesia, sempre que
solicitado, tendo-se reunido e participado em diversas iniciativas, destacando-se a
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tomada de posse dos Corpos Sociais do Arca de Noé para 2008, assim como, o
encerramento da época desportiva.
•

Tomámos parte na cerimónia de assinatura do Protocolo, após rectificação, outorgado
pela Câmara e a família Marques Gomes, relativo aos terrenos anexos ao Parque de
Jogos Manuel Marques Gomes.

•

Foram inauguradas com pompa e circunstância pelo snr Presidente da Câmara, as
obras de arrelvamento do Parque de Jogos Manuel Marques Gomes. Entretanto, a
Gaia Nima deu seguimento à colocação da iluminação a inaugurar nos primeiros dias
de Janeiro de 2008.

•

Da parte da Junta de Freguesia, foram dadas por concluídas as obras de construção
do muro de vedação a poente, estando o pessoal da autarquia a proceder à pintura
dos muros e instalações.

•

Assumimos o apoio à organização do Festival de Teatro Amador – CALE2, cuja
primeira edição foi elogiada por todos quantos tiveram oportunidade de assistir no
salão da A R Canidelo.



•

PARQUE DE CAMPISMO
Foi efectuado um trabalho de poda nos pinheiros mais antigos, como precaução
contra a queda de rancos.

14. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

A EDP tem vindo a efectuar trabalhos de reforço de iluminação, aguardando-se que
os mesmos venham a contemplar todos os arruamentos da freguesia.

15. OUTROS
•

Foi assinado com a Câmara o Protocolo de colaboração, num total de € 50.000,00,
visando as obras de requalificação do edifício sede.

•

Sugerimos à equipa da Câmara a trabalhar no QREN que fosse analisada a
possibilidade da freguesia candidatar-se a duas obras. Aguardamos decisão para a
posterior divulgação.
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•

Realizou-se no Tribunal de Gaia o julgamento do processo do furto de um telemóvel,
tendo o arguido assumido o seu pagamento.

•

Está a decorrer na Freguesia o processo de angariação de publicidade pela Porto de
Sempre tendente à publicação da 4.ª Edição do Guia de Canidelo.

•

Participámos numa pequena reportagem sobre a freguesia da responsabilidade da
RNTV (TVTEL)

•

Participámos nos Conselhos Gerais das EM. Águas de Gaia, Gaiurb e Gaianima.

Junto remeto uma informação sobre a situação financeira da Freguesia até 14 de
Dezembro.

Com os melhores cumprimentos.

Canidelo, 20 de Dezembro 2007

O Presidente da Junta

a) Fernando Andrade
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