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Exma. Senhora Presidente 

Assembleia de Freguesia de Canidelo. 

Dr.ª Célia Correia 

 

 

Junto se envia a V. Ex.ª a informação que resume a atividade desenvolvida entre 01 de 

dezembro de 2015 a 31 de março de 2016. 

 

 AÇÃO SOCIAL 

 Reunião com representantes do Instituto Superior de Serviço Social do Porto, 

com a presença da Assistente Social da Autarquia, Dr.ª Manuela Francisco sobre 

o “Plano Gerontológico do Concelho de Vila Nova de Gaia”. 

  Presença no “Concerto de Reis”, no Auditório Municipal de Gaia, acompanhada 

pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida. 

 Presença no “Concerto de Reis”, na Igreja Paroquial de Santo André de 

Canidelo, com a presença dos membros do Executivo da Junta de Freguesia. 

 Presença, na apresentação do Programa “Gaia+Inclusiva” acompanhada pela 

Assistente Social Dr.ª Manuela Francisco e pela Psicóloga, Dr.ª Joana Santos. 

(Em anexo) 

 Reunião do Conselho Local de Ação Social, com a seguinte agenda: Leitura da 

ata da Reunião anterior; Período de antes da ordem do dia; Apresentação geral 

do Pograma Municipal de Ação Social “Gaia+Inclusiva”; Pedido de adesão de 

novos membros do CLAS (ACPEG – Associação da Casa dos Professores e 

Educadores de Gaia); Pedido de parecer do Projeto à Rede Social – Santa Casa 

da Misericórdia de Vila Nova de Gaia; Análise, discussão e votação do Plano de 

Ação 2016; Outros assuntos de interesse geral. 
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 Reunião da Comissão Social de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Leitura da ata da reunião anterior; Apresentação do Programa Municipal 

“Gaia+Inclusiva”; Informação sobre a situação da Associação Social de 

Desenvolvimento Comunitário de Lavadores; Ponto da Situação sobre a 

intervenção da RLIS na Freguesia; Ponto da Situação do Programa Municipal 

“Gai@prende+” na Freguesia; Outros assuntos. Presença da Vogal Fátima 

Sousa. 

 Reunião com a Empresa Social “Supermercado Social” com vista ao lançamento 

na Freguesia de uma Loja Social. 

 

 EDUCAÇÃO 

 Participação e apoio financeiro às atividades das Comemorações do dia 1 de 

Dezembro – Dia da Luta Contra a Sida, organizada no Agrupamento D. Pedro I, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Acompanhamento da visita técnica às escolas de Chouselas e Viso, a propósito 

da colocação das acessibilidades, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes. 

 Participação nos Conselhos Gerais (dois) do Agrupamento D. Pedro I, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação nos Conselhos Gerais (dois) da Escola Secundária Inês de Castro, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação na Festa de Natal do Jardim de Infância de Canidelo, acompanhada 

pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação na Festa de Natal das Escolas do Meiral e de S. Paio, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação e apoio financeiro à atividade “Natal 2015, Entrega de Presentes” 

organizada pela PSP de Canidelo, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes. 
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 Festa/distribuição de prendas de Natal, organizado pelos Serviços Socias da 

Junta de Freguesia a 72 crianças que integram as famílias acompanhadas pelo 

nosso serviço. Presentes a Sr.ª Presidente da Junta, Secretária do Executivo, 

Benilde Almeida, Vogal Fátima Sousa e Assistente Social, Dr.ª Manuela 

Francisco. 

 Reunião preparatória do Desfile de Carnaval dos alunos, dos Jardins de Infância 

e Escolas Básicas do Agrupamento D. Pedro I, dos utentes da Cercigaia e da 

sua Creche “Pirilampo” e da APPACDM. Presentes a Sr.ª Presidente da Junta e 

Vogal Fátima Sousa 

 Reunião sobre o “Cantinho do Estudo”, continuação do planeamento e seleção 

dos casos. 

 Desfile de Carnaval, que contou na sua abertura com a participação de 

elementos do Rancho Folclórico e no encerramento com a Fanfarra “os 

Mareantes do Rio Douro”. Presença de vários membros do Executivo da Junta 

de Freguesia, Câmara Municipal, Presidente de Junta de St.ª Marinha/Afurada, 

Padre Almiro Mendes e representantes de Associações da Freguesia. 

 Reunião com os parceiros do Programa “Cantinho do Estudo”, Câmara 

Municipal, Junta de Freguesia de Canidelo, Fundação António Manuel da Mota e 

Agrupamento D. Pedro I, com o objetivo de avaliar a situação da atribuição de 

mais móveis/secretárias e divulgação pública do Projeto junto de mais parceiros 

sociais. 

 Presença no jantar de apresentação do projeto “Cantinho do Estudo”, com o 

objetivo de que um maior número de alunos e parceiros institucionais contribuam 

para o desenvolvimento do mesmo, acompanhada pela Assistente Social, Dr.ª 

Manuela Francisco. 

 Participação no Plenário das Associações de Pais do Programa Municipal 

“Gai@prende+”, com vista á auscultação sobre a organização da festa de final de 

ano. 
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 Eco-Escolas – Presença, delegada na Vogal Fátima Sousa, na reunião do 

Conselho Eco – Escolas, que teve lugar na Escola de Chouselas, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos. 

- Apresentação das atividades realizadas; Esquematização das atividades a 

realizar, no âmbito da planificação dos objetivos a atingir no presente ano letivo; 

Recursos necessários à concretização dos objetivos do Plano traçado (apelo ao 

habitual apoio dos parceiros – Junta de Freguesia, Câmara Municipal, Águas de 

Gaia e Associação de Pais). 

 Presença delegada na Secretária do Executivo, Benilde Almeida na Cerimonia de 

atribuição de prémios do IV Concurso Interescolar “É Preciso Ter Lata! 

Construction Portugal” com a participação do Agrupamento D. Pedro I que 

arrecadou o Prémio “Favorita do Publico”, em concurso no Pavilhão Municipal de 

Gondomar. 

 Presença, delegada na Vogal Fátima Sousa, em várias atividades do Programa 

Gai@prende+, nomeadamente, reuniões de trabalho com responsáveis do 

Município e a equipa l do projeto nas Escolas da freguesia; reuniões mensais, 

com as coordenadoras das Escolas e restante equipa; visitas às Escolas no 

decurso da realização de algumas atividades.  

 

 CULTURA 

 Participação no Concerto de Natal “Cantares ao Menino”, realizado na Igreja 

Paroquial de Santo André de Canidelo, acompanhada por todos os elementos do 

Executivo e com a participação dos seguintes grupos corais: 

 Grupo Coral “Portus Cale” do Grupo Desportivo do BPI; 

 Escola de Cavaquinhos do Grupo Folclórico da Escola Secundária Infante 

D. Henrique;  

 Coro “Anima Cantat” da Associação Recreativa de Canidelo;  
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 Escola de Música de Canidelo, representada por dois alunos; 

 Coro da Catequese da Paróquia de Canidelo;  

 Grupo de alunos do Programa “Gai@prende+”. 

 Presença na abertura oficial do Festival Internacional de Teatro “Cale-Se” no 

Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, acompanhada pela Secretária do 

Executivo Benilde Almeida. 

 Reunião com membros da Comissão de Festas de S. Vicente Ferrer e Santo 

André de Canidelo, com vista à informação sobre o programa das festividades. 

 Presença no encerramento do Festival Internacional de Teatro “Cale-Se” no 

Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, acompanhada pelo Tesoureiro, 

Fernando Barrias. 

 Reunião com a Professora Joana Félix da Escola Secundária Inês de Castro, 

responsável pela Organização do Festival de Teatro de Escola, a realizar em Vila 

Nova de Gaia, em abril de 2016, com o objetivo de se organizarem os apoios 

logísticos e financeiros, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa. 

 Participação no debate realizado na Escola de Santa Marinha, no âmbito do “Dia 

8 de março – Dia Internacional da Mulher”, subordinado ao tema, “Violência no 

Namoro”. 

 Celebração do “Dia 08 de março – Dia Internacional da Mulher” na Freguesia; 

Entrega de flores às funcionárias e professoras das Escolas e Jardins de Infância 

do Agrupamento D. Pedro I e da Escola Secundária Inês de Castro, bem como a 

demais colaboradoras do Programa “Gai@prende+”, acompanhada pela 

Secretária do Executivo, Benilde Almeida e pelos Vogais Fátima Sousa e 

Eduardo Gomes. 
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 JUVENTUDE 

 Participação na reunião/visita à Associação Recreativa de Canidelo, por parte 

dos membros do Conselho Consultivo da Juventude, em cumprimento do seu 

programa de trabalho, acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Presença na reunião do Conselho Consultivo da Juventude com representantes 

do Fórum da Juventude, a propósito do levantamento de necessidades e 

interesses da comunidade jovem, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa. 

 

 DESPORTO  

 Participação na XXIII Regata de Natal, organizada pela Associação de Remo do 

Norte, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida. 

 Participação e apoio em alimentos na prova desportiva de caiaques organizada 

pela Douro Academy a favor da Cercigaia, acompanhada pelo Vogal, Manuel 

Ferreirinha. 

 Presença no Torneio de Atletismo de Pavilhão em Canidelo, na Escola 

Secundária Inês de Castro, organizado pelo Clube de Atletismo de Avintes, 

acompanhada, pelo Tesoureiro, Fernando Barrias. 

 Presença na cerimónia de apresentação pública, dos Jogos Juvenis de Gaia 

2016, no Auditório da Assembleia Municipal, onde foram apresentados os 

parceiros/instituições que colaboram com os jogos Juvenis, acompanhada pelo 

Tesoureiro, Fernando Barrias. 

 Presença na reunião preparatória da organização do grupo de trabalho dos 

Jogos Juvenis da Freguesia e do Concelho, acompanhada pelo Tesoureiro, 

Fernando Barrias e pelo representante das Associações de Pais, Joaquim 

Oliveira. 
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 Presença delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, em reunião, no Auditório da 

Assembleia Municipal, para tratamento de assuntos relacionados com os Jogos 

Juvenis de Gaia. 

 Presença na cerimónia da apresentação dos Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com as Associações Desportivas Distritais e de 

modalidades: desporto para a deficiência intelectual, andebol, atletismo, 

badminton, basquetebol, canoagem, ciclismo, futebol, natação, patinagem, remo, 

taekwondo, ténis de campo, ténis de mesa e voleibol. 

 Reunião com a professora coordenadora do desporto escolar do Agrupamento D. 

Pedro I, a propósito da organização dos Jogos Juvenis de Gaia (fase freguesia) 

com vista à coordenação, a partir das atividades desportivas realizadas na sua 

escola, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias. 

 Reunião com representante da Associação de Karaté do Porto, com vista à 

apreciação do apoio financeiro à deslocação de 9 jovens da Freguesia ao 

Campeonato Internacional de Karaté Shito Kai, no próximo mês de abril a 

Madrid. 

 Presença delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, no campeonato distrital de 

iniciados, organizado pela Associação Ténis de Mesa do Porto, no pavilhão da 

Escola Básica D. Pedro I e na Associação Recreativa de Canidelo. 

 Presença delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, nas Provas de Seleção de 

Futebol de 5 masculino, na Escola de Chouselas com vista à participação nos 

Jogos Juvenis de Gaia.  

 Presença delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, nas Provas de Seleção de 

Futebol de 7 feminino, no Campo de Futebol Manoel Marques Gomes em 

colaboração com a Academia Sara Lapas (Stars Force), com vista á participação 

nos Jogos Juvenis de Gaia. 
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 AMBIENTE/URBANISMO 

 Reunião/informação sobre a intervenção na rua de Bustes da responsabilidade 

do promotor, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida e 

Vogal Eduardo Gomes. 

 Visita do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia: 

- Rua do Picão 

- Urbanização da Tripeira 

- Escola do Viso 

- Escola de Chouselas – Estudo e Colocação das acessibilidades. 

 Presença na apresentação das novas fases do Projeto de Valorização da Frente 

Fluvial do Rio Douro em Vila Nova de Gaia, com a presença do Sr. Ministro do 

Ambiente. 

 Presença na apresentação das futuras instalações da Plataforma de Acolhimento 

e Tratamento Animal (PATA), realizada no Parque Biológico/Avintes, 

acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes. 

 Presença na apresentação do “Projeto PraÇa”, da responsabilidade da Câmara 

Municipal e destinado ao alargamento dos serviços de atendimento da GAIURB e 

das Águas de Gaia, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes. 

 Presença na visita do Sr. Presidente da Câmara, acompanhado pelo Sr. Vice-

Presidente e pelo Sr. Vereador, Valentim Miranda, sobre questões urbanísticas a 

abordar na freguesia. Visita ao Campo de Jogos Manoel Marques Gomes e às 

obras da Ribeira do Ralo em execução, acompanhada por todos os elementos do 

Executivo.  

 Reunião de trabalho, na freguesia, com o Administrador Executivo da Empresa 

Águas de Gaia, Dr. Miguel Lemos, a propósito do estado de várias ruas com 

intervenção da empresa. 
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 Presença na apresentação do Anteprojeto da Capela da Afurada, com a 

presença do Arquiteto Siza Viera e do Padre Joaquim Araújo, acompanhada 

pelos Vogais, Manuel Ferreirinha e Eduardo Gomes. 

 Reunião com o Vice-Presidente da Câmara Municipal, a propósito da 

recuperação/intervenção em S. Paio, acompanhada pelo Vogal Manuel 

Ferreirinha. 

 

 ASSOCIATIVISMO 

 Participação no encerramento das comemorações dos 80 anos da Associação 

Recreativa de Canidelo, acompanhada pelo Vogal Firmino Matos. 

 Reunião com a nova direção da Associação Morangos de Canidelo, para 

apresentação de cumprimentos e informações sobre as linhas orientadoras 

programáticas. 

 Participação no Almoço de Natal da Associação dos Amigos do Centro de Saúde 

de Barão do Corvo. 

 Presença na reunião das coletividades da Freguesia de Canidelo, promovida 

pela Associação das Coletividades de Gaia. 

 Presença na tomada de posse da APECA (Associação de Pais da Escola EB.2/3 

de Canidelo), acompanhada pela Vogal Fátima Sousa. 

 Presença na tomada de posse dos Órgãos Sociais da UNAPAP. 

 Reunião de trabalho com a ACDPA – Associação Cultural e Desportiva Portugal 

Ativo, sobre o programa de atividades, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando 

Barrias. 

 Reunião com a direção da Associação Morangos de Canidelo, com vista à 

preparação do Festival Anual do Morango de Canidelo. 
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 Reunião com a Delegação da Associação dos Paraquedistas para apresentação 

de cumprimentos e dos objetivos da instituição. 

 

 CEMITÉRIOS 

  Reunião de trabalho com técnicos municipais para avaliação do espaço 

existente no Cemitério de Chouselas, com vista à construção de 17 sepulturas, 

acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes e Secretária do Executivo, Benilde 

Almeida. 

 

 SEGURANÇA 

 Presença na tomada de posse do Comandante, Eng.º Vitor Primo, dos 

Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, acompanhada pelos Vogais 

Eduardo Gomes e Firmino Matos. 

 Presença delegada no Vogal, Eduardo Gomes, na cerimónia de Assinatura de 

Protocolos com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Nova de Gaia. 

 

 SAÚDE 

 Presença na apresentação, das Equipas Locais de Intervenção Precoce na 

Infância, do ACE´s Gaia e Espinho, do seu trabalho e funcionamento, realizada 

no Arquivo Municipal Sofia Mello Breyner. 

 Presença na apresentação do Plano de Vacinação Excecional de Grupos de 

Risco para a Tuberculose: 

- Crianças com idade inferior a 6 anos pertencentes a grupos de risco à 

tuberculose com a vacina BCG. 
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- Operacionalização da vacinação excecional de grupos de risco para a 

tuberculose no ACE´s Gaia. 

 

 OUTROS 

 Participação no Convívio de Natal dos funcionários da Junta de Freguesia, 

acompanhada pelos membros do Executivo e com a presença dos Grupos 

Políticos da Assembleia de Freguesia, PS, CDU e PSD. 

 Reunião com os novos concessionários (Central Soluções) do equipamento de 

restauração situado no Parque de Campismo de Salgueiros, acompanhada pela 

Secretária do Executivo, Benilde Almeida e pelo Vogal Eduardo Gomes. 

 Presença na sessão de cumprimentos de Natal, promovida pela Câmara 

Municipal. 

 Participação no Encontro Internacional promovido pela Igreja Evangélica Alemã 

do Porto, a propósito do programa de apoio e cuidados paliativos em fase 

terminal. Acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes e pela Secretária do 

Executivo, Benilde Almeida. 

 Reunião com o Sr. Celestino Oliveira Caçote que ofereceu á Junta de Freguesia 

uma fotografia do Palacete Marques Gomes devidamente emoldurada. 

 Presença na apresentação do Projeto “Feira dos Carvalhos”.  

 Presença na Inauguração da Feira Semanal de S. Félix da Marinha, na Avenida 

das Árvores, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida. 

 Reunião com três representantes de moradores da Rua do Corgo a propósito de 

uma proposta de alteração dos percursos das carreiras n.º 15 e 17 da Empresa 

Espirito Santo, que servem aquela via. 

Esta reunião, posteriormente estendida aos representantes da empresa Espirito 

Santo, por sugestão da Autarquia, foram clarificadas as propostas de ambas as 

partes.  



            Informação da Presidente                         

(01 de dezembro de 2015 a 31 de março de 2016)                                     12 
 

Por decisão municipal, a aplicação da proposta da empresa foi suspensa. 

 Visita, após obras de recuperação às instalações cedidas em regime de 

comodato à Juventude Desportiva de Gaia, acompanhada pelo Vogal Eduardo 

Gomes. 

 Presença na apresentação da empresa “O Cantinho das Aromáticas” da rede 

nacional das AMAP – Associações para a Manutenção da Economia de 

Proximidade, sobre o consumo de produtos biológicos, acompanhada pelos 

Vogais Fátima Sousa e Eduardo Gomes. 

 Presença na Homenagem ao Dr. Álvaro Ferreira Alves no auditório da 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, promovida em parceria com a CDU 

e os grupos parlamentares da Assembleia Municipal. 

 

Canidelo, 08 de abril de 2016 
 
 
 

 
A Presidente da Junta 

 
a) Maria José Gamboa, Dra. 


