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MINUTA DA ATA N.º 18 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 
horas e vinte e oito minutos, teve lugar a 2.º Reunião da Sessão Ordinária da 
Assembleia de Freguesia de Canidelo iniciada em 28-12-2015 que decorreu no 
edifício sede da Junta de Freguesia e foi presidida por Célia Maria Mendes 
Correia. Na Mesa da Assembleia estavam, ainda, Marco António Pinto 
Rodrigues, como 1.º Secretário e Marília Carolina Guedes Morgado Moreira 
Gomes, como 2.º Secretário, após proposta feita pela Presidente da Mesa e 
aceite por todos os membros. A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: --------------  
Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
Ponto Três – Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e votação das Atas das Sessões Anteriores. -------------  
Ponto Quatro – Informação da Presidente do Executivo. --------------------------  
Ponto Cinco – Outros assuntos de interesse para a freguesia. -----------------  
Feita a chamada estavam presentes os seguintes membros: Célia Maria 
Mendes Correia, Manuel Peixoto, Graciete Manuela Alves Lourenço, José 
Lopes Armando, Marília Carolina Guedes Morgado Moreira Gomes, Joana 
Alexandra Carvalho Rangel, Marco António Pinto Rodrigues, Pedro 
Manuel Antunes Banhudo, Joaquim Manuel Pereira Rangel, Carlos Alberto 
da Silva Costa, Maria Enói de Oliveira da Rocha Natividade, António 
Joaquim Rodrigues Patornilho, Celso António Almeida Gomes, Alcina da 
Silva Santos da Silva, Joaquim Fernando Fonseca Pereira dos Santos, 
Jorge Filipe Simões Monteiro, Durval Soares Fernandes, Rui Manuel 
Ferreira Santos e Maria João de Matos Rodrigues Macedo. ----------------------  
O membro Alvarina Fernanda da Costa Ribeiro Oliveira Peixoto justificou a sua 
ausência e fez-se substituir por Manuel Peixoto.  ----------------------------------------  
O membro Maria Raquel Feiteira justificou a sua ausência e fez-se substituir 
por Graciete Manuela Alves Lourenço.  -----------------------------------------------------  
O membro Mariana Raquel Mendes Borges de Sousa Augusto, justificou a sua 
ausência e fez-se substituir por Joaquim Manuel Pereira Rangel.  ------------------  
O membro Joaquim António Dias Andrade justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Rosa Maria Barbosa da Cunha Leite de Mesquita que, na 
impossibilidade de estar presente, se fez representar por Carlos Alberto da 
Silva Costa.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
O membro Diana Sofia Oliveira Valente justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Rui Manuel Ferreira Santos.  -------------------------------------------------  
Pelo Executivo da Junta estiveram presentes: a Presidente, Maria José Guerra 
Gamboa Campos, a Secretária, Maria Benilde Gabriel de Almeida, o 
Tesoureiro, Fernando de Carvalho Barrias e os Vogais Eduardo Moreira 
Gomes, Manuel António Coutinho Ferreirinha, Maria de Fátima da Silva 
Ferreira de Sousa e Firmino Pinto da Silva Matos. ---------------------------------------  
Antes do início dos trabalhos, o Rancho Folclórico de Canidelo veio cantar as 
Janeiras à Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo agradeceu a presença do Rancho e fez votos que 
este seja um bom ano para a Junta de Freguesia, para poder continuar a 
apoiar o Rancho, nas suas atividades. ------------------------------------------------------  
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Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa abriu as inscrições para os elementos do público que 
quisessem intervir. Não havendo inscrições, passou-se ao ponto seguinte da 
Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------  
Ponto Três – Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e votação das Atas das Sessões Anteriores. -------------  
A Presidente da Mesa começou por fazer uma correção, na ata n.º 16, na 1.ª 
linha, onde está junho, passe a estar setembro. Depois deu a palavra aos 
eleitos que se quisessem pronunciar. --------------------------------------------------------  
ALCINA SILVA – Após desejar bom ano a todos os presentes, questionou a 
Presidente da Mesa sobre a Ata n.º 9, que continua por apresentar na 
Assembleia. Dada a importância dos acontecimentos da assembleia a que 
reporta essa ata e o facto de terem havido problemas técnicos na gravação, é 
de suma importância marcar uma reunião para conjugar esforços no sentido de 
conseguir reunir elementos para a elaboração dessa ata. Disse ainda que o 
Executivo não pode colaborar com esta lacuna, sugeriu que as atas pudessem 
estar online para consulta livre de todos os cidadãos. Desta forma, quem não 
pode assistir às assembleias, poderá estar a par do que lá foi tratado e, quem 
sabe, despertar o interesse para algumas pessoas virem assistir à discussão 
dos assuntos de interesse da nossa freguesia. -------------------------------------------  
A Presidente da Mesa informou que, na reunião de líderes de setembro, foi 
proposto que se aguardasse a realização das eleições e depois marcar reunião 
para cruzamento de apontamentos. Continua à espera que se marque essa 
reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo pediu a palavra para agradecer a sugestão da eleita 
Alcina Silva. Embora não seja tradição fazer a publicitação das atas, gosta da 
ideia. Pediu à Presidente da Mesa que, logo que entenda, envie as atas para 
publicação no site. ---------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa não tem objeções a que atas sejam tornadas públicas e 
disse que solicitará aos serviços para procederem de acordo. -----------------------  
DURVAL FERNANDES – Começou por felicitar o Rancho pela sua apresentação. 
Continuou, afirmando ser inaceitável que a ata n.º 9 ainda não tenha sido 
apresentada. Não compreende como é que a Presidente das Assembleia ainda 
não marcou a reunião para tratar deste assunto. -----------------------------------------  
A Presidente da Mesa comprometeu-se a marcar na semana seguinte uma 
reunião dentro da sua disponibilidade de tempo. -----------------------------------------  
Não havendo mais intervenções, a ata n.º 16 de 30-09-2015 foi posta à 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade, com a ressalva de que não 
participaram na votação, os eleitos que não estiveram presentes nessa 
Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto Quatro – Informação da Presidente do Executivo. --------------------------  
A Presidente da Mesa deu apalavra aos eleitos que quisessem intervir. ----------  
DURVAL FERNANDES – Solicitou esclarecimentos sobre o porquê de o Executivo 
municipal celebrar o dia de tomada de posse, pois não vê nisso qualquer 
relevância. Quis saber quais os assuntos tratados na reunião que o vogal 
Eduardo Gomes teve com o responsável da SUMA. Perguntou quais os 
projetos e objetivos da APRE. Solicitou esclarecimentos sobre o programa que 
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foi discutido na reunião com a Douro Marina. Terminou, perguntando qual a 
atividade da empresa Hairspa. -----------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo esclareceu que o Executivo da Câmara tem 
realizado, em cada aniversário, um encontro com elementos das Juntas e da 
Câmara, estilo conferência, seguida de um pequeno jantar. A reunião com o 
responsável da SUMA deveu-se ao facto de as pessoas terem feito alguma 
pressão para resolução dos problemas das ervas nas ruas e passeios. Foram 
pedidas alternativas para resolver este problema. A SUMA tem utilizado um 
herbicida que tem sido eficaz neste caso. A APRE é uma associação de 
pensionistas e reformados que nasceu numa onda de conflito devido aos 
cortes nas pensões. Fazem uma pequena prestação de serviços, em entrega 
do IRS e na informação e apoio em situações de dificuldades económicas ou 
registo de faturas de farmácia no Portal das Finanças. Aproveitou para 
informar que na sede da Junta, há a presença de um membro do Movimento 
de Cidadãos por Gaia que, 2 vezes por mês vem ajudar a população e que, 
nas alturas do IRS, vem semanalmente. Na reunião com a Douro Marina 
esteve um representante da empresa SCENIC que trabalha com visitantes 
australianos e californianos que vêm em cruzeiros. Do programa do cruzeiro 
faz parte a visita às caves do vinho do Porto. Esta empresa lembrou-se de 
estender esta visita à zona da Afurada, para conhecer os processos ligados à 
pesca artesanal e comer sardinhas assadas e fazerem uma refeição elaborada 
pelos próprios, terminando com um café na Douro Marina. Como a Marina fica 
em Canidelo, a Presidente do Executivo sugeriu que estendessem a visita ao 
Cantinho das Aromáticas, para tomar um chá e conhecer as plantações na 
quinta. A empresa gostou da sugestão e pediu nomes de artesãos em 
Canidelo que pudessem ser visitados, no âmbito dessa deslocação. É de todo 
o interesse colocar a Freguesia nos roteiros turísticos. Aguarda resposta, mas 
o programa só decorrerá entre abril e junho. A Hairspa é uma empresa de 
cabeleireiros, na zona de Salgueiros. Sugeriram que se a atividade corresse 
bem, ofereceriam arranjo, cortes de cabelos ou massagens aos mais idosos. --   
CARLOS COSTA – Começou por dizer que na ata que foi votada, há algumas 
incorreções. Acha que na sua intervenção não questionou os pelouros da 
Eng.ª Mercês e que a Presidente faz referência a um protocolo entre a Câmara 
e a Tripeira que não existe: há apenas um acordo verbal. Sobre a visita do 
Vice-presidente da Câmara à tripeira perguntou se foram visitados os 2 
parques de estacionamento da Rua de Bustes. -------------------------------------------  
A Presidente do Executivo disse que sensibilizou o Vice-presidente da Câmara 
para 2 questões: o acesso ao CAO e o 1.º parque de estacionamento na Rua 
de Bustes, pois o segundo está em melhores condições. Informou que foram 
visitados os 2 parques, tendo-se o Vice-Presidente da Câmara comprometido a 
utilizar as valências da Câmara para arranjo do 1.º parque, embora o 2.º 
também possa ser arranjado pois a intervenção é menor. Brevemente, haverá 
uma visita com o empreiteiro para avaliar a intervenção na urbanização. Sendo 
difícil distinguir onde acaba o público e começa o privado e vice-versa, 
pressionou o Vice-presidente a resolver a questão da gestão público/provada e 
este assumiu o compromisso de ajudar a Junta. Continuou, dizendo que o que 
sabe é que existe uma protocolo mais ou menos formal entre a Câmara e a 
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Tripeira. Para pessoas de bem, a palavra vale tento como o papel. Os jardins 
estão a ser assegurados pelo Parque Biológico e a Junta faz as pequenas 
limpezas nos jardins. Há ainda muitos problemas para resolver mas a Junta vai 
colaborando nas limpezas e o Parque Biológico assume as grandes 
intervenções. Não sabe se este protocolo foi passado a papel mas, na prática, 
existe. Afirmou ainda que faz questão de estar informada sobre as questões 
mais importantes da urbanização. ------------------------------------------------------------  
Ponto Cinco – Outros assuntos de interesse para a freguesia. -----------------  
Tendo sido este ponto solicitado pelo Executivo, a Presidente da Mesa deu a 
palavra à Presidente do Executivo para apresentar estes assuntos. ----------------  
A Presidente do Executivo começou por falar do problema da distribuição do 
correio. Houve uma reunião com responsáveis/dirigentes dos Correios, pois 
eram cada vez mais as queixas, principalmente na entrega dos vales aos 
pensionistas, dificultando a vida destes ainda mais do que já está. O facto de 
muita da distribuição estar entregue a empresas particulares dificulta o controlo 
sobre a qualidade da distribuição. Foi também informada que tem havido 
problemas na central das Devesas. Pediu a colaboração de todos para 
denunciar situações de atraso para que se possam tomar medidas mais sérias. 
Informou que vai ser assinado o contrato de comodato com a Juventude de 
Gaia, para cedência da Casa dos Areeiros como sede. Foram feitos lá alguns 
arranjos e espera que a Associação trate bem daquele espaço. O Executivo 
tem tentado estabelecer pontes de contacto com a população, o que não é 
fácil. Assim, este ano foi elaborado um cartão de boas-festas, com alguns 
elementos de informação, em vez da publicação habitual em jornais. Contudo, 
a parte dormitório da freguesia continua por atingir. Neste contexto, vai ser 
elaborada uma revista pela Junta, com várias informações. Solicitou a 
colaboração da Presidente da Assembleia e dos vários grupos políticos para 
elaborarem artigos. A principal ideia é dar a conhecer a freguesia, através de 
fotografias. A reunião pública da Junta foi publicitada no facebook e, em pouco 
tempo, teve 400 visitas. Já houve boas revistas em Canidelo, mas atualmente 
não existem e pretende combater-se essa lacuna. Há tanto em Canidelo para 
divulgar, mesmo junto dos próprios habitantes. Vai ser feita uma só revista este 
ano que sairá em meados do ano, pois a Junta não tem posse para mais. 
Pediu que até fevereiro, lhe fizessem chegar as colaborações, com 150 a 200 
caracteres. Não há um tema e cada grupo pode escrever sobre o que 
considerar relevante. O Programa + Canidelo tem o único e grande objetivo: 
ajudar os pais a cuidar das suas crianças. É com profunda tristeza que tem 
acompanhado o caso da adolescente da ESIC que tem de levar a sua bebé 
para a escola, por não arranjar lugar para a deixar. Acha que o aproveitamento 
deste caso tem sido vergonhoso e lamentou que a situação não tivesse 
chegado à Junta, mais propriamente à sua Assistente Social, antes de ir para 
os jornais e a televisão. Irá ter uma reunião com a Dra. Manuela para arranjar 
uma creche para a bebé. Voltando ao programa + Canidelo, pretende-se 
ajudar os pais a tomarem consciência dos seus deveres como pais. Decidiu-se 
repetir este programa para um novo grupo de pais, perfazendo nos 2 
programas um total de 45 famílias, para os ajudar a crescer e a assumirem as 
suas responsabilidades parentais. Às vezes, não há resultados imediatos. O 
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que se verifica é que as pessoas não faltam, se empenham e que partilham 
com as técnicas os seus problemas e dificuldades. -------------------------------------  
O 1.º Secretário fez a leitura da Minuta da Ata desta Assembleia, que foi 
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi a Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Canidelo, dada por terminada, eram vinte e duas horas e trinta e 
seis minutos, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pela 1.ª 
Secretária e pela Presidente da Assembleia de Freguesia. ---------------------------  
 _______________________________  
 _______________________________    
 
 


