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MINUTA DA ATA N.º 7 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e 
vinte minutos, teve lugar a 2.ª Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Canidelo, iniciada em vinte e sete de junho, que decorreu no 
edifício sede da Junta de Freguesia e foi presidida por Célia Maria Mendes 
Correia. Na Mesa da Assembleia estavam, ainda, Alvarina Fernanda da Costa 
Ribeiro Oliveira Peixoto, como 1.º Secretário e Marco António Pinto Rodrigues, 
como 2.º Secretário. A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: ---------------------------  
Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
Ponto Três – Ordem de Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e votação das Atas das Sessões Anteriores. -------------  
Alínea b) Discussão e votação de sugestões para atribuição de 
designação toponímica para quatro arruamentos do loteamento da “Seca 
do Bacalhau”. --------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto Quatro – Informação da Presidente do Executivo. --------------------------  
Feita a chamada estavam presentes os seguintes membros: Alvarina 
Fernanda da Costa Ribeiro Oliveira Peixoto, Célia Maria Mendes Correia, 
Maria Raquel Feiteira, José Lopes Armando, Marília Carolina Guedes 
Morgado Moreira Gomes, Joana Alexandra Carvalho Rangel, Marco 
António Pinto Rodrigues, Célia Maria Guedes Ferreira da Silva Barra, 
Manuel Peixoto, Rosa Maria Barbosa da Cunha Leite de Mesquita, 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, Hermínio Ribeiro de Almeida, Diana Sofia Oliveira 
Valente e Maria João de Matos Rodrigues Macedo. ---------------------------------  
O membro Pedro Manuel Antunes Banhudo justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Mariana Raquel Mendes Borges de Sousa Augusto que, não 
podendo estar presente, se fez substituir por Manuel Peixoto.  ----------------------  
O membro Joaquim António Dias Andrade justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Rosa Maria Barbosa da Cunha Leite de Mesquita.  -------------------  
O membro Durval Soares Fernandes justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Rui Manuel Ferreira Santos que, não podendo estar presente, se 
fez substituir por Aníbal António dos Santos Delgado. Por sua vez, este 
justificou a sua ausência e fez-se substituir por Ana Sofia Pereira Fernandes. 
Esta, não podendo estar presente, fez-se substituir por Hermínio Ribeiro de 
Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ---------------------------------------  
O membro Hermínio Ribeiro de Almeida, após identificação por conhecimento 
pessoal da Presidente da Mesa, foi empossado como membro desta 
Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------  
Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
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A Presidente da Mesa abriu as inscrições para os elementos do público que 
quisessem usar da palavra. Não havendo qualquer inscrição, a Presidente da 
Mesa deu a palavra ao 2.º Secretário para fazer a leitura da correspondência 
chegada à Assembleia (Anexo n.º 1). Seguidamente, passou-se ao ponto 
seguinte da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------  
Relativamente aos documentos recebidos do Presidente da Câmara sobre a 
chaminé do Fojo, a Presidente da Mesa informou que todos os eleitos iriam 
receber cópias dessa documentação, para conhecimento, dada a sua 
importância. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e votação das Atas das Sessões Anteriores. -------------  
A Presidente da Mesa informou os presentes que as atas não ficaram prontas 
a tempo desta reunião, pelo que este ponto não seria analisado e seria adiado 
para a próxima Assembleia de Freguesia. Todos os eleitos concordaram e, 
portanto, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. --------------------  
Alínea b) Discussão e votação de sugestões para atribuição de 
designação toponímica para quatro arruamentos do loteamento da “Seca 
do Bacalhau”. --------------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa informou que deram entrada 4 documentos com 
sugestões para estes arruamentos e deu a palavra aos eleitos que quisessem 
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOANA RANGEL – Tomou a palavra para fazer a leitura da proposta do PS, 
Documento I. ---------------------------------------------------------------------------------------  
MARIA JOÃO MACEDO – Solicitou a palavra para proceder à leitura da proposta 
do BE, Documento F. ----------------------------------------------------------------------------  
DIANA VALENTE – Na sua intervenção, fez a leitura da proposta da CDU, 
Documento L. --------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta do PSD e CDS já tinha sido mencionada na 1.ª reunião e teve a 
designação de Documento M.-----------------------------------------------------------------  
Não havendo mais intervenções, a Presidente da Mesa colocou estes 4 
documentos à votação, tendo sido obtidos os seguintes resultados: ---------------  
Documento F – aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Documento I – aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------  
Documento L – aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Documento M – aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------  
Ponto Quatro – Informação da Presidente do Executivo. --------------------------  
A Presidente da Mesa abriu as inscrições para os membros da Assembleia que 
quisessem intervir. ---------------------------------------------------------------------------------  
DIANA VALENTE – Solicitou esclarecimentos sobre alguns pontos do documento 
apresentado, nomeadamente quais os resultados concretos da reunião com o 
vice-presidente da Câmara. Perguntou também se havia mais 
desenvolvimentos sobre o Caminho dos Vales, bem como quais seriam as 
situações mais significativas abordadas na reunião com o responsável pelo 
Espaço Público/Mobilidade. Quis saber qual o assunto da reunião com o 
responsável da EDP/GAZ e o porquê de a CERCIGAIA ter estado presente 
numa reunião sobre o torneio da URBICOOPE. Terminou, questionando quem 
vai fazer o parque de jogos do Canidelo. ---------------------------------------------------  
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Respondendo à eleita, a Presidente do Executivo começou por dizer que a 
reunião com o vice-presidente da Câmara constou de uma visita à área que 
envolve a escola de Chouselas. Dessa visita, ficou assente que, terminado o 
período escolar, a Câmara iria fazer as obras necessárias ao saneamento da 
escola, a partir da Rua da Bélgica, através de um sistema de bombagem. O 
vice-presidente garantiu que obras estarão concluídas antes do início do ano 
escolar. Relativamente ao Caminho dos Vales, iniciou-se a cedência 
progressiva de terrenos, pelos moradores, ao domínio público. A área de 
entrada já foi concretizada e falta apenas fazer a escritura de cedência ao 
domínio público. As cedências irão continuar e o proprietário do último terreno, 
que não pretendia ceder, já contactou a Câmara, no sentido de afinal ceder, 
mediante a construção do muro a vedar a sua propriedade. Estas cedências 
vão permitir valorizar os terrenos envolventes e garantir mais segurança aos 
moradores. As Águas de Gaia vão fazer um estudo para fazer chegar o 
abastecimento público de água a esta zona. A reunião com o engenheiro 
responsável pelo Espaço Público/Mobilidade consistiu numa visita à freguesia 
para tratar as questões de sinalética e de trânsito. Casos concretos são a 
colocação de trânsito nos dois sentidos, na Rua da Bélgica, entre a Rua 
Manuel Marques Gomes e a Travessa da Senra que, à partida, poderá não ser 
muito complicado, e dois sentidos, na Rua Estamparia de Lavadores, entre a 
Rua do Ralo e o Largo do Padrão, que poderá ser mais complicado. Foram 
também vistos os casos de lâmpadas fundidas e o estado de alguns postes de 
iluminação. A reunião com a EDP/GAZ visou o arranjo da Rua do Viso que, 
após intervenção desta entidade, não ficou nas melhores condições. Foram 
abordados, igualmente, os casos de iluminação da responsabilidade da EDP, 
nomeadamente na beira-mar. Foi criado um canal de comunicação telefónico 
para comunicar situações mais urgentes. Continuou, informando que, no 
âmbito das comemorações do 25 de abril, costuma haver um torneio de futebol 
na URBICOOPE. Dado que o tesoureiro da CERGIGAIA é também membro da 
URBICOOPE, havia uma envolvência das duas entidades na realização desse 
torneio. Como habitualmente, a Junta ofereceu as medalhas e taças. 
Finalmente, em relação ao Campo do Canidelo, com a extinção da GaiaNima, 
o campo de jogos voltou à responsabilidade total da Junta de Freguesia. Foi 
pedida a delimitação do campo e jogos, ao Património da Câmara, para 
esclarecer as suas reais dimensões, porque há duas faixas de terreno 
envolvidas cuja propriedade é necessário esclarecer. A maior questão, neste 
momento, é tentar envolver o Sport Clube Canidelo no quadro de apoio dos 
fundos comunitários, para melhorar as condições do campo. O projeto “A 
baliza é tua”, realizado pelo jogador Helton, esbarrou nas condições dos 
balneários mas o problema foi resolvido com a oferta das obras dos balneários 
por parte do jogador. Todo o projeto foi de uma grande qualidade e teve 
formadores vindos do Brasil. Houve um grande apoio da ESIC, no aspeto 
alimentar e na cedência do auditório para formação teórica. Informou que 
apenas uma menina participou neste projeto, dirigido a futuros guarda-redes. A 
formação teve um custo de 30 € por participante que vai ser doado a uma 
instituição. Espera que iniciativas destas se possam repetir futuramente. --------  
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ALCINA SILVA – Iniciou a sua intervenção, solicitando à Presidente da 
Assembleia que faça respeitar os tempos de intervenção dos eleitos, de acordo 
com o regimento, de modo a evitar segundas reuniões das assembleias, 
mesmo porque envolvem custos para a autarquia. Manifestou o desconforto do 
seu grupo partidário pela quantidade de eventos mencionados na informação 
da Presidente do Executivo e que não tiveram a sua participação, mas a 
representação por parte de outros membros do Executivo. Parece-lhe 
importante a presença da Presidente da Junta e os canidelenses agradecem. 
Continuou, perguntando em que consistiu a Feira da Saúde e, mais uma vez, 
lamentou que os membros da Assembleia não tenham sido informados deste 
acontecimento. Espera que esta falta de cortesia seja remediada futuramente, 
até porque os elementos da oposição devem ser informados para poderem 
intervir e participar em atos de interesse público. Terminou, pedindo 
informações sobre a realização do passeio da 3.ª Idade. ------------------------------  
A Presidente da Mesa, tendo sido interpelada pela eleita, no início da sua 
intervenção, esclareceu que, como Presidente da Assembleia, tenta ser 
rigorosa, mas não pode deixar de ser condescendente. Lembrou que o 
regimento permite que no Período de Antes da Ordem do Dia, a Presidente do 
Executivo disponha de até 10 minutos para responder a cada intervenção dos 
eleitos. Quanto mais intervenções houver, maior será o tempo de resposta e 
mais se prolongarão os trabalhos da assembleia. ----------------------------------------  
A Presidente do Executivo afirmou que, nas suas intervenções, tenta prestar o 
máximo possível de informações, de modo a esclarecer as dúvidas 
apresentadas. Pedir à Presidente da Mesa que, se exceder o tempo a que tem 
direito, a chame à atenção. Na informação, há duas palavras que aparecem 
recorrentemente: participação, significando que a Presidente esteve presente, 
e representação, significando que estiveram lá outros membros do Executivo. 
Não lhe é fisicamente possível estar em vários eventos simultaneamente e, se 
os outros membros do Executivo têm pelouros específicos, parece-lhe lógico 
que estejam presentes em realizações ligadas a esses mesmos pelouros. 
Afirmou que sempre que possível estará presente nos eventos ligados à 
freguesia, mas se não puder, irão outros membros do Executivo. A sua 
participação não se rege pela importância social desses atos, mas pela 
importância que, no seu entender, tenham. Disse não ter de provar a ninguém 
as horas que trabalha e que nunca pensou que viesse trabalhar tanto. 
Continuou, dizendo que a Feira da Saúde foi organizada pela Farmácia de 
Canidelo que, para o efeito, pediu a cedência do Salão Nobre da Junta. Foram 
feitos rastreios de vários aspetos da saúde e dirigiu-se a todos os 
canidelenses, principalmente aos da 3.ª Idade. Não comunicou este evento 
aos membros da Assembleia, porque foi divulgado através de cartazes, do site 
da Junta e da página do Facebook. Afirmou que trata todos os eleitos da 
mesma forma e que a filiação partidária é, para si, indiferente. Terminou, 
informando que o passeio da 3.ª Idade se irá realizar em setembro, pois é das 
poucas iniciativas dedicadas a esta faixa etária. Quando todos os requisitos 
estiverem cumpridos, informará todos os eleitos e espera contar com todos 
para a concretização do passeio. -------------------------------------------------------------  
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JOAQUIM FONSECA – Retomou a questão do SCC, dizendo que não sabe qual é 
designação concreta do campo de jogos, pois há múltiplas denominações; 
pediu que houvesse uma designação oficial. Congratulou-se em nome do 
grupo PSD/CDS com a retoma do campo e jogos pela Junta. Lembrou que o 
protocolo assinado entre o SCC, a GaiaNima e a Junta, perdeu eficácia com o 
desaparecimento de um dos outorgantes. Perguntou como será feita a 
cedência do campo, nomeadamente à Associação de Futebol do Porto, se 
através de um novo acordo ou de outra forma. As obras do relvado, da 
iluminação e dos balneários como irão concretizar-se: o município irá participar 
nas despesas ou a Junta irá arcar com todas as despesas. Solicitou 
informações sobre o próximo ano escolar, como vão funcionar as AEC’s e o 
ATL. Afirmou que as crianças passam muitas horas nas escolas e se isso não 
será antipedagógico. ------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo disse que a Câmara tem trabalhado com a UNAPAP 
o funcionamento das escolas de Canidelo. Se as crianças estão tantas horas 
nas escolas, é porque os pais têm necessidade de tal, por não haver em casa 
quem tome conta delas. É possível que as crianças estejam nas escolas das 
7,30 horas até às 19,30 horas. Concorda que são muitas horas para as 
crianças lá estarem, mas é a única resposta. Os horários propostos foram 
trabalhados com as associações de pais. Espera que a organização seja boa 
para as crianças e para descanso dos pais. Canidelo não tem IPSS’s que 
possam gerir as AEC’s e esta gestão deve ser atribuída a uma IPSS de fora da 
freguesia. Os pais têm o dever de interpelar a Câmara para esclarecimento de 
todas as dúvidas. Continuou, dizendo que a Junta nunca teve um protocolo 
com o SCC; este apenas surgiu com a cedência do campo à GaiaNima. Neste 
momento, o Canidelo é um grande investimento para a Junta. Qualquer 
cedência do campo de jogos por parte da Junta, passa sempre por consulta ao 
SCC. A colaboração com o SCC tem vindo a ser trabalhada e não põe de parte 
a assinatura de um protocolo. A designação oficial do campo de jogos deve 
respeitar o testamento da Família Marques Gomes e quando estiver resolvida, 
será comunicada aos eleitos. Os custos do campo são problemáticos. Há 
alguma vontade da Câmara em ajudar mas há questões mais relevantes como 
a delimitação. Manifestou a sua disponibilidade para receber o eleito para 
tratar de questões ligadas as SCC. -----------------------------------------------------------  
RAQUEL FEITEIRA – Congratulou-se com as várias realizações constantes da 
Informação da Presidente, pois são o reflexo da vitalidade da freguesia. O 
facto de outros membros terem representado o Executivo é sinal de que é uma 
equipa coesa e plural. O PS de Canidelo está orgulhoso de todos os membros 
do Executivo. Sensibilizou-se com o facto de a Presidente ter tido a 
consideração de enviar alguém em sua representação, em vez de 
simplesmente primar pela ausência. Tendo a Presidente da Junta sido 
acusada de falta de cortesia, parece-lhe mais falta de cortesia retirar 
determinadas conclusões da informação fornecida. Destacou alguns pontos da 
informação que lhe pareceram mais relevantes como a intenção de resolver 
finalmente os problemas de saneamento, a preocupação com a rede viária, a 
participação no Conselho Municipal da Educação, o esforço de promoção do 
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projeto “A baliza é tua” e a assinatura de protocolos no âmbito das Farmácias 
Solidárias. Terminou, solicitando mais informações sobre estes protocolos. -----  
A Presidente do Executivo retomou um processo vindo do anterior Executivo 
Camarário: o apoio às populações mais carenciadas através do projeto 
Farmácias Solidárias que assenta em três vertentes: famílias com rendimentos 
abaixo do salário mínimo nacional; haver um desempregado no agregado 
familiar ou haver uma pessoa deficiente. As farmácias de Canidelo cortaram 
em novembro o crédito às pessoas carenciadas, devido à dívida acumulada 
pela Câmara. Esse corte vigorou até maio. As Farmácias de Canidelo e de 
Salgueiros assinaram um protocolo com a Câmara, para fornecimento de 
medicamentos às pessoas mais carenciadas, com um bónus de 250 € por ano 
e 300 € por ano, respetivamente. O projeto de fornecimento de vacinas 
também foi retomado até dezembro de 2015 e aderiram as Farmácias de São 
Paio, de Canidelo e de Salgueiros e abrange as crianças nascidas em 2013, 
2014 e 2015. As IPSS’s vão ajudando a supervisionar este projeto. ----------------  
ENÓI NATIVIDADE – Tomou a palavra para pedir esclarecimentos sobre a forma 
como estão a funcionar as hortas urbanas em Canidelo. Manifestou o desejo 
de ver este projeto estendido às escolas. ---------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo disse que este projeto está em reorganização e 
ainda não tem conhecimento de todas as alterações. Este projeto destina-se a 
implantar a agricultura biológica e a horta de Chouselas é um bom exemplo. A 
formação não foi muito substancial em Canidelo mas os pequenos agricultores 
da horta de Alvites tiveram alguma formação e isso já se vai notando. A Eng.ª 
Mercês, nessa reunião deu alguns pareceres: entende que deve fechar-se o 
furo com água do cemitério, que abastece a horta de Chouselas, por ser 
inadequado; é de opinião que as pessoas deviam comparticipar as despesas 
com égua nas hortas e que o sentido das hortas devia ser definido. Não é fácil 
sensibilizar as pessoas para a agricultura biológica. Há algumas hortas em 
Alvites que parecem abandonadas mas não é o caso; isso deve-se às 
condições atmosféricas do inverno. Espera ser chamada brevemente para falar 
com a Eng.ª Mercês para tomar conhecimento de todas as alterações 
introduzidas. Disse que há cerca de 200 pessoas interessadas nas hortas mas 
não há terrenos disponíveis. Os terrenos particulares, cedidos pelos seus 
proprietários, não são uma opção. Pediu que se alguém tiver conhecimento de 
algum terreno, que informasse a Junta. -----------------------------------------------------  
HERMÍNIO ALMEIDA – Tomou a palavra para dizer que vale a pena persistir nos 
projetos e não os abandonar e esta informação da Presidente vem dar-lhe 
razão. Mostrou o seu agrado pela evolução do problema do Caminho dos 
Vales, bem como pela atribuição do nome do Eng.º Correia da Silva a um 
arruamento de Canidelo. Lembrou que essa proposta já tinha sido aprovada 
por unanimidade, nesta Assembleia de Freguesia, em 28-12-2005. Espera que 
agora seja finalmente concretizado. Terminou, referindo-se ao Conselho 
Consultivo da Juventude, lembrando que já vem de 2009 e até agora não 
avançou. Na altura apenas a CDU apresentou membros para este Conselho. 
Espera que as coisas avancem e que todos os partidos sejam convidados a 
participar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Presidente do Executivo disse que a conversa com o eleito Jorge Monteiro 
foi informal e que foi da iniciativa deste começar os contactos, o que muito 
agradece. No fim do verão, vai fazer uma reunião para que todos os grupos 
colaborem no Conselho. Lembrou que a freguesia vai ter várias atividades 
culturais e recreativas, brevemente, e apelou à participação de todos os 
eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOSÉ ARMANDO – Tomou a palavra para informar que na Rua de Entre Muros 
há um fio de eletricidade solto e pediu que se fizesse o arranjo. Disse que nada 
tem contra haver muitas reuniões da Assembleia de Freguesia, pois participar 
nelas é um ato cultural. ---------------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo agradeceu o reparo sobre o fio e pediu paciência 
para as obras no Nó do Fojo, que desagradam a todos os que por lá têm que 
passar. Terminou referindo que a ciclovia está assegurada naquela zona, 
respondendo a uma interpelação da última reunião. ------------------------------------  
Seguidamente, a 1.ª Secretária fez a leitura da minuta da ata desta reunião, 
que posta à votação, foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi a Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Canidelo, dada por terminada, eram onze horas e trinta minutos, 
da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo 1.º Secretário e 
pela Presidente da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------  
 _______________________________  
 _______________________________    
 
 


