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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 Setembro de 2015 e 01 de dezembro de 2015. 

 

 AÇÃO SOCIAL 

 Presença, acompanhada pelo Executivo, convidados, representantes 

da Assembleia de Freguesia e funcionários, no passeio/convívio anual 

das Pessoas com 65 anos e mais, residentes na Freguesia, realizado 

em Viseu nas Quinta dos Compadres. 

 Reunião de avaliação do funcionamento da Conferência de S. Vicente 

de Paulo de Canidelo, com o Sr. Fernando Silva, seu representante. 

 Presença no Seminário “10 anos de protocolos de RSI”, como 

moderadora da mesa, constituída pelos participantes: 

- Dr.º Sérgio Aires – Rede Europeia Anti Pobreza; 

- Dr.º Edmundo Martinho – Observatório Europeu da Pobreza; 

- Eng. Patrocínio Azevedo – Presidente da IPSS, Olival Social. 

 Organização e participação na iniciativa de recolha de produtos 

alimentares no âmbito do Programa “Agir Solidário” (Escolas, Serviços 

Sociais da Junta de Freguesia, Escuteiros, Vicentinos e Associações de 

Solidariedade da Freguesia), realizada nos dias 14 e 15 de novembro, 

no Supermercado Jumbo/ Pão de Açúcar, destinado às famílias mais 

vulneráveis da Freguesia. 

 Participação na reunião da Comissão Social de Freguesia, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

- Leitura da ata da reunião anterior; 
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- Apresentação dos dados recolhidos pelos serviços representados na 

Comissão Social de Freguesia, sobre a situação das Pessoas Idosas, 

residentes em Canidelo; 

 - Outros assuntos. 

Participaram as seguintes entidades: 

 ACES Gaia; 

 ISS, IP; 

 Casa Santa Isabel; 

 Rancho Folclórico de Canidelo; 

 Associação Social e desenvolvimento Comunitário de Lavadores: 

 Escola Secundária Inês de Castro; 

 PSP de Canidelo; 

 GAIURB, Empresa Municipal; 

 Cooperativa Quinta da Bela Vista, 

 Cercigaia; 

 Agrupamento de Escolas D. Pedro I; 

 Camara Municipal de Gaia 

 Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo; 

 APPACDM; 

 Paróquia de Canidelo. 

 

 Visita de cortesia e apresentação, à nova família transferida para o 

Bairro da Cova da Loba, acompanhada pela Técnica do Serviço Social 

da Junta de Freguesia. 

 

 Inicio da sesões do Projeto de Apoio Parental “Mais Canidelo” 

 

 Participação na reunião da CLAS de Vila Nova de Gaia, com a seguinte 

ordem de trabalhos:  

 CLDS-3G – Ponto de situação; 

 Pedidos de pareceres da rede social e adesão de novos membros 

ao CLAS: 

- IDIS – Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social; 
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- A Familiar de Grijó – Associação Mutualista; 

- Fundação Alberto Canedo 

 

 Avaliação do PDS 2012-2014 e definição de linhas orientadoras 

para a revisão do PDS 2015-2020. 

 

 EDUCAÇÃO 

 Acompanhamento da visita do Jogador, Helton Arruda, ao Polo de 

Verão do Programa Gai@prende+, na Escola de Chouselas, 

acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida e a Vogal 

Fátima Sousa. 

 Participação na reunião de instalação, nas Escolas Básicas e Jardin 

Infantil da Freguesia do Programa Gai@prende+, realizada pelo Centro 

Social e Paroquial de St.º André de Canidelo, e os representantes do 

Agrupamento de Escolas da Freguesia, acompanhada pela Vogal 

Fátima Sousa. 

 Presença, acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa e pela Secretária 

do Executivo, Benilde Almeida, na festa de encerramento do Programa 

de Férias do Gai@prende+. 

 Participação, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa, no Conselho 

Geral do Agrupamento D. Pedro I. 

 Participação na reunião promovida p sobre o funcionamento do 

programa Gai@prende+ no ano letivo 2015/2016. 

 Presença, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa, na entrega de 

diplomas aos alunos que terminaram o 12.º Ano na Escola Secundária 

Inês de Castro. 

 Presença, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa, na sessão de 

assinatura do Protocolo, com as Associações de Pais Concelhias e a 

FEDAPAGAIA. 
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 Presença, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes, no hastear das 

Bandeiras do programa Eco-Escolas, na Escola Básica de Chouselas. 

 Visita à feirinha “Doçuras e Travessuras” promovida pelo Jardim Infantil 

de Canidelo, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes. 

 Visita às obras de requalificação das Escolas Básicas e Jardins DE 

Infância das Freguesias de Grijó/Sermonde/, Pedroso /Seixezelo, S. 

Félix da Marinha, Arcozelo, Olival, Canidelo e Afurada, promovida pela 

Câmara Municipal ao abrigo do Plano de Requalificação do Parque 

Escolar do Concelho. 

 Reunião com o responsável do CDSS/Porto, sobre os programas SAD 

da Freguesia. 

 

 CULTURA 

 Presença no encerramento da I Bienal da Arte de Vila Nova de Gaia. 

 Presença na Inauguração e encerramento do mês do Idoso “Outubro15”, 

organizado pela PSP e que teve lugar no Convento Corpus Christi. 

 Participação na desfolhada, organizada pela URBICOOPE, 

acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias. 

 Presença na festa do 30.º Aniversário, do Centro Cultural e Desportivo 

Arca de Noé, acompanhada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia. Os Vogais Fátima Sousa, Eduardo Gomes e Firmino 

Matos estiveram presentes.  

 Presença, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa, na missa dos 30 

anos do Centro Cultural e Desportivo Arca de Noé. 

 Presença na Festa do 9.º Aniversário do grupo de cantares “Os 

Chalados”, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde 

Almeida, e pela Vogal, Fátima Sousa. 
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 Presença na Conferência “Contra a Indiferença”, da autoria do Prof.º Dr. 

Joaquim Azevedo, acompanhada pelos Vogais Fátima Sousa e Eduardo 

Gomes, na Biblioteca da Escola D. Pedro I. 

 Presença na apresentação do livro “O pincel é uma arma”, da autoria do 

Prof.º Dr. Agostinho Santos. 

 Presença na festa do 2.º Aniversário da tomada de posse do Executivo 

Municipal, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, realizada 

no Pavilhão Municipal do Parque da Lavandeira. 

 Presença, acompanhada pela, Secretária do Executivo, Benilde Almeida, 

Tesoureiro, Fernando Barrias e os Vogais, Firmino Matos e Eduardo 

Gomes, na cerimónia de 2 de novembro, de homenagem aos 

Canidelenses falecidos, promovida pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Coimbrões, no Cemitério do Meiral. O Pároco de 

Canidelo, Padre Almiro Mendes esteve presente. 

 Presença acompanhada pelo Executivo na Cerimónia, de 2 de 

novembro, de Homenagem promovida pelo Executivo da Junta de 

Freguesia, aos sócios falecidos das Associações da Freguesia realizada 

junto ao seu Memorial, no Cemitério de Chouselas. Participaram 

Associações da freguesia, Representantes do Conselho Consultivo da 

Juventude e Fanfarra da A.R.C. 

 Presença na reunião de organização, promovida pela PSP Gaia, de uma 

sessão de sensibilização a propósito do dia 25 de novembro Dia 

Internacional da Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em 

parceria com a Junta de Freguesia de Canidelo, e a União de 

Freguesias Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, a ter lugar no 

Auditório do Centro Interpretativo da Afurada, com a participação de 

Técnicos de Saúde da USF de Canidelo, Técnicos da Comissão para a 

Igualdade de Género, Mestre de Defesa Pessoal e Responsável da PSP 

no âmbito do atendimento à vítima. 
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 Presença acompanhada pelos Vogais Fátima Sousa, Manuel Ferreirinha 

e Tesoureiro Fernando Barrias, na atividade recreativa, magusto de S. 

Martinho, promovida pela Associação Recreativa e Cultural da Alumiara. 

 Presença acompanhada pela Vogal Fátima Sousa, no 60.º Aniversário 

da empresa Solusel que teve lugar na Escola Secundária Inês de 

Castro. 

 Presença delegada nos Vogais, Fátima Sousa e Eduardo Gomes, nas 

atividades comemorativas do 30.º Aniversário da Escola Secundária 

Inês de Castro.  

 Presença acompanhada pelos Presença na atividade evocativa do mês 

do cancro da mama, Organizada pela Escola D. Pedro I, no formato de 

um cordão humano, no recreio da Escola, acompanhada pela Vogal 

Fátima Sousa. 

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

sessão pública de evocativa do dia 25 de novembro, “Dia Internacional 

pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres”, organizada pela PSP 

de Gaia, em parceria com a Junta de Freguesia de Canidelo e a União 

de Freguesia Santa Marinha e S. Pedro da Afurada. 

  Presença na cerimónia de entrega do Prémio Teresa Rosmaninho, pela 

Associação das Mulheres Juristas, no âmbito da evocação do dia 25 de 

novembro, “Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 

Mulheres”, à Plataforma de Acolhimento dos Estudantes Sírios em 

Portugal. 

 Presença, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, na I Gala 

do jornal “Gaia Semanário”. 

 Presença, acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa, na atividade 

evocativa do dia 1 de dezembro – Luta Contra a Sida - organizada pela 

Escola D. Pedro I, com o apoio da Junta de Freguesia, no formato do 

lançamento de balões vermelhos, com mensagens produzidas pelos 

alunos. 
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 DESPORTO 

 Reunião com o Presidente do Sport Clube de Canidelo, a propósito da 

avaliação da cooperação da Junta de Freguesia com o Clube, tendo 

em conta a empresarialização da formação das camadas infantis e 

juvenis. 

 Presença, acompanhada pelo Tesoureiro Fernando Barrias, na 

entrega dos prémios do torneio de Futsal promovida pela Juventude 

Desportiva de Gaia, no Pavilhão Municipal do Parque da Lavandeira. 

 Presença acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, na 

apresentação das equipas infantis, juvenis e sénior, do Sport Clube de 

Canidelo. 

 Presença delegada no Vogal, Manuel Ferreirinha, no IV Circuito de 

Canoagem de Canidelo, promovido pela Douro Gaia Sport Clube. 

 Reunião com dirigentes da Juventude Desportiva de Gaia, sobre a 

cedência de um espaço, pertença da Junta de Freguesia, destinado à 

sua sede. Visita ao referido local, acompanhada pelo Vogal, Eduardo 

Gomes.  

 Reunião acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, com os 

dirigentes da Associação de Remo do Norte a propósito da 

organização da prova anual “XXVII Regata Internacional do Natal” que 

se realizou no dia 06/12/2015. 

 Presença delegada no Vogal, Manuel Ferreirinha, na inauguração da 

“Primeira Embarcação” e no almoço promovido pelo Douro Gaia Sport 

Club. 

 Presença delegada nos Vogais, Eduardo Gomes e Firmino Matos, na 

gala de encerramento da época de ciclismo da Associação de 

Ciclismo do Porto, cerimónia na qual estiveram presentes atletas da 

Associação Arca de Noé. 
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 AMBIENTE/URBANISMO 

 Acompanhamento da visita do Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova 

de Gaia e staff às obras de requalificação da Escola de Lavadores, 

tendo estado presente também o Vogal Eduardo Gomes. 

 Acompanhamento da visita do Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova 

de Gaia e staff aos empreendimentos da Cova da Loba e Coronel Pinto 

Simões, com o objetivo de contacto com os moradores. Foi também 

realizada visita às obras de requalificação de uma residência atribuída, 

no empreendimento da Cova da Loba a uma família com dois jovens 

deficientes intelectuais e motores. Estiveram presentes os Vogais 

Eduardo Gomes e Manuel Ferreirinha e a Secretária do Executivo, 

Benilde Almeida. 

  Reunião com o responsável na Freguesia da empresa SUMA, sobre a 

limpeza da mesma, acompanhada pelo vogal Eduardo Gomes. 

 Presença na inauguração do parque de estacionamento do 

Agrupamento D. Pedro I, com a presença da Vereadora Adjunta da 

Educação, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde 

Almeida e pelos Vogais Fátima Sousa e Eduardo Gomes. 

 Acompanhamento da visita do Sr. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Gaia e do Sr. Administrador das Águas de Gaia, Eng.º 

Tiago Braga, à Urbanização da Tripeira, a propósito da requalificação 

do pavimento de acesso ao CAO da Cercigaia e do parque de 

estacionamento (Bustes), acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes e 

pelos responsáveis da urbanização Sr. António Lacerda e António 

Loureiro. 

 Assinatura do protocolo de requalificação do Largo da Igreja e da Rua 

do Nora. Cerimónia realizada no Salão Nobre da Junta de Freguesia, 

onde se visualizou o projeto do Pavilhão Municipal de Canidelo. 
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Assinaram-se também protocolos de apoio financeiro ao Centro 

Desportivo e Cultural Arca de Noé e à Juventude Desportiva de Gaia.  

 Presença na sessão de esclarecimento sobre Licenciamento Industrial, 

promovida pelo Município. 

 

 ASSOCIATIVISMO 

 Participação, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa, na sessão de 

entrega de prémios aos alunos da Escola de Ciclismo da Arca de Noé. 

 Presença no jantar da Casa do Benfica, acompanhada pelo Tesoureiro 

Fernando Barrias, no âmbito do aniversário da associação. 

 Reunião com a Associação de Reformados (APRE), que apresentou os 

seus objetivos e projetos, no domínio da sua atividade. 

 Presença acompanhada pelo Vogal Firmino Matos, na tomada de 

posse do novo Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários 

de Coimbrões, Artur Jorge Esteves. 

 

 OUTROS 

 Reunião com o Advogado, Dr.º Melo Marques, a propósito das 

diligências a efetuar com vista à legalização do edifício da Junta de 

Freguesia. 

 Presença delegada na Secretária, Benilde Almeida e no Vogal Manuel 

Ferreirinha, na inauguração do restaurante Chalé. 

 Presença, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes, na receção e 

visita do Secretário de Estado da Agricultura, à empresa Cantinho das 

Aromáticas, a convite da empresa. 
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 Presença na reunião com o Diretor da Douro Marina e Representante da 

empresa “SCENIC” a propósito da organização de um programa 

turístico que envolva atividades localizadas em Canidelo. 

 Reunião com os representantes da empresa “Hairspa”, situada na 

Freguesia, para apresentação da sua atividade. 

 Reunião com o sindicato STEESP, a propósito do texto do Acordo 

Coletivo de Trabalho, com vista à reposição das 35 horas semanais. 

 Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para reposição das 35 horas 

semanais, nos serviços da Junta de Freguesia de Canidelo. 

 Participação nas sessões da Assembleia Municipal realizadas neste 

período. 

 Presença delegada, na Secretária do Executivo, Benilde Almeida, no 

Fórum de Segurança e Saúde no Trabalho subordinado ao tema “ Os 

riscos psicossociais e a gestão das emoções”. 

 Participação na reunião informativa, com o Sr. Presidente da Câmara, 

acompanhada por todos os elementos do Executivo, sobre a proposta 

no Plano e Orçamento do Município/2016, relativa à Freguesia de 

Canidelo: 

-Transferência mensal a partir de janeiro de 2016, no valor de 18,000€  

  - Projetos para a Freguesia: Requalificação do Largo da Igreja e 

requalificação da Rua do Nora. 

 Apresentação do projeto do futuro Pavilhão Municipal de Canidelo. 

 Reflexão sobre o investimento a realizar no Campo de Jogos Manoel 

Marques Gomes. 
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 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 

 Participação no Conselho Municipal de Segurança com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

- Leitura e apreciação das atas das reuniões anteriores; 

- Proposta de alteração do Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança face ao disposto na Lei n.º 106/ 2015 de 25 de agosto; 

- Informação e discussão dos dados relativos á violência doméstica e 

sinistralidade rodoviária; 

- Apresentação dos resultados da atividade municipal e proteção civil e 

de combate aos incêndios, referentes ao ano de 2014 e 2015. 

 

 CONSELHO CONSULTIVO DA JUVENTUDE 

 Participação na Reunião do Conselho Consultivo da Juventude, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa, realizada na Cercigaia, com a 

seguinte ordem de trabalhos:  

 Visita às instalações. 

 Debate sobre o estilo de acolhimento e modelo de participação 

dos utentes da residência da Cercigaia. 

 Participação na reunião do C.C.J. acompanhada pela Vogal, Fátima 

Sousa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 Planeamento do trabalho a desenvolver: 

- Visita às instituições/ Associações da Freguesia. 

 Participação na Reunião do Conselho Consultivo da Juventude, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa, realizada nas instalações 

C.C.D. Arca de Noé, com a seguinte ordem de trabalhos:  
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 Visita à Associação;  

 Tomada de conhecimento do historial desta Associação 

apresentada por um dos sócios fundadores, Sr. Francisco 

Guedes;  

 Debate do trabalho realizado até ao momento, bem como 

planeamento das próximas atividades. 

 

 

A Presidente da Junta 

 

a) Maria José Gamboa, Dr.ª 

 


