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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 16 de 

junho de 2016 a 15 de setembro de 2016. 

 

 

 AÇÃO SOCIAL 

 Inauguração do curso Mesa e Bar, organizado em conjunto com o Centro de 

Emprego de Gaia, dirigido a um grupo de 25 formandos, a funcionar nas 

instalações da Urbanização da Tripeira. 

 Participação na reunião do CLAS, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Operacionalização do Projeto Estruturante do Plano de Desenvolvimento. 

 Organização e realização de Colónia de Férias para Idosos com apoio financeiro 

da Câmara Municipal, em parceria com a GAIURB e Águas de Gaia. 

Local: Praia de Miramar (praia acessível) 

Transporte (autocarro) – Junta de Freguesia e nos locais dos dois 

empreendimentos Sociais. 

Participantes: 30 pessoas em média. 

Apoio Técnico:  GIP/Junta de Freguesia; Ação Social/Junta de Freguesia; 

GAIURB; Atividades das Águas de Gaia. 

Apoio alimentar a meio da manhã e almoço no Parque de Campismo de 

Salgueiros, pelas 13h00. 



            Informação da Presidente – setembro 2016                         

(16 de junho de 2016 a 15 de setembro de 2016)                                     2 
 

 Organização do passeio convívio das Pessoas da 3.ª Idade em conjunto com o 

Vogal Eduardo Gomes, incluindo reunião em Vila Praia de Âncora com o 

responsável da Quinta do Cruzeiro e na Maia, com responsável da Central de 

Camionagem. 

 Reunião preparatória, com a Assistente Social da Junta de Freguesia, das 

atividades referentes à comemoração do Dia Internacional Contra a Violência, 25 

de novembro, a apresentar à Comissão Social de Freguesia. 

 

 

 CULTURA 

 Presença no espetáculo musical, oferecido pela Câmara Municipal aos Serviços 

de Ação Social das Juntas de Freguesia e às IPSS´s do concelho, no Pavilhão 

Municipal da Lavandeira, acompanhada pelo Vogal, Manuel Ferreirinha. 

 Participação na Celebração da Eucaristia e procissão das Festas de S. Paio, 

acompanhado pelo Vogal, Manuel Ferreirinha. 

 Participação delegada na Vogal, Fátima Sousa, no concerto promovido, pela 

Igreja Protestante Alemã do Porto, em Canidelo, acompanhada pelo Vogal 

Eduardo Gomes. 

 Reunião com a Direção da Associação do Morango de Canidelo com o objetivo 

de se ultimarem os preparativos do III Festival do Morango a ter lugar nos dias 30 

e 31 de julho. 

 Reunião com representante da Comissão de Festas de Santo André e S. Vicente 

Ferrer, a fim de se ultimarem os preparativos das Festas de Canidelo a terem 

lugar nos dias 7,8, 9, 10, e 11 de julho. 

 Presença na sardinhada promovida pelo pólo de verão do Projeto Gai@prende+, 

na Escola de Chouselas. 
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 Presença no desfile de Marchas de S. João, promovido pela Município, no Largo 

Aljubarrota, onde desfilou a Marcha Infantil de Canidelo do projeto Gai@prende+, 

cujos padrinhos foram a Vogal da Junta de Freguesia, Fátima Sousa e o 

Presidente do Centro Social e Paroquial de Santo André de Canidelo, Padre 

Almiro Mendes. 

 Presença nas Cerimónias Comemorativas do Dia do Município, onde foram 

condecorados o Sr. Dr. Olímpio Ferreira, residente na Freguesia, com medalha 

de ouro. Padre Almiro Mendes, Presidente do Centro Social e Paroquial de Santo 

André de Canidelo, igualmente medalha de ouro e Eng.º Luís Alves responsável 

pela Empresa Cantinho das Aromáticas. 

 Participação na Festa dos Avós, organizada pelo Jardim de Infantil de Canidelo, 

acompanhada do Vogal Eduardo Gomes. 

 Presença na festa de encerramento do ano escolar da Casa Santa Isabel, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação nas festividades de S. Pedro da Afurada. 

 Participação nas festividades de S. Vicente Ferrer e Santo André de Canidelo, 

acompanhada por membros do Executivo. 

 Presença no encerramento do ano escolar da Escola de Música de Canidelo, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Presença na sardinhada, organizada pela E.S.I.C., acompanhada por membros 

do Executivo. 

 Presença no aniversário dos 40 anos da Cercigaia que contou com a presença 

da Sr.ª Secretária de Estado para a Inclusão Social. 

 Presença delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, na Festa Concelhia do 

Projeto Gai@prende+, realizada no Estádio Municipal da Lavandeira. 

 Presença na Semana Cultural, organizada pela Paróquia de Canidelo que se 

realizou na Avenida Beira Mar, acompanhada por membros do Executivo. 
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 Presença no III Festival do Morango de Canidelo, acompanhada por membros do 

Executivo. 

 Presença nas atividades do XXXIV Festival Internacional de Folclore, organizado 

pelo Rancho Folclórico de Canidelo, acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Organização e presença na sessão de apresentação da representante da 

Freguesia de Canidelo, Ana Sofia, na Gala “Gaia é Fado” promovido pelo jornal 

“O Gaiense”, que decorreu no salão do Rancho Folclórico de Canidelo. Nesta 

atividade participaram as fadistas, Madalena Machado, Irene Silva, Aida 

Arménia, Conceição Costa, acompanhadas à guitarra Emílio Monteiro e à viola 

por Manuel Alves. O Executivo fez-se representar pela Vogal Fátima Sousa, 

Tesoureiro, Fernando Barrias e pela Secretaria do Executivo, Benilde Almeida. 

 Presença no arraial promovido pela GAIURB, no Empreendimento Coronel Pinto 

Simões, acompanhada, pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, pela Secretária do 

Executivo, Benilde Almeida e pelos Vogais Fátima Sousa, Firmino Matos e 

Eduardo Gomes. 

 Presença na festa de encerramento das atividades, do pólo de férias do projeto 

Gai@prende+, acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação na organização do I Encontro Cultural (tasquinhas, e jogos 

tradicionais) promovido pela Comissão de Festas de Canidelo e a ter lugar entre 

dia 30 de setembro e 2 de outubro, no Largo da Igreja de Canidelo.  

 

 

 EDUCAÇÃO 

 Participação em duas Reuniões do Concelho Geral do Agrupamento D. Pedro I, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Participação na Reunião do Concelho Geral da Escola Secundária Inês de 

Castro, acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 
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 Visita do Ministro da Educação ao polo de férias do projeto Gai@prende+ a 

funcionar na Escola de Chouselas. Presentes, Presidente da Câmara e 

Presidente da Junta de Freguesia, vários membros dos respetivos Executivos, 

assim como várias autoridades e representantes de instituições. 

 Reunião com a Diretora do Departamento de Educação, Sr.ª Eng.ª Ariana Pinho, 

a propósito de obras e pequenas reparações nas Escolas Básicas da Freguesia. 

 Reunião com o Sr. Diretor do Agrupamento D. Pedro I, sobre a abertura do ano 

escolar e o estado das Escolas Básicas e do Jardim Infantil da freguesia.    

 

 

 DESPORTO  

 Participação, delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, na entrega dos prémios 

no encerramento do projeto “A Baliza é Tua” no Pavilhão Municipal da 

Lavandeira. 

 Presença na entrega de medalhas da Corrida BTT, promovida pelo Centro 

Cultural e Desportivo Arca de Noé, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando 

Barrias. 

 Presença na sessão de entrega de prémios promovida pela Associação 

Columbófila de Canidelo. 

 Participação na reunião com a Federação Portuguesa de Golf, a fim de 

estabelecer parceria para apoio à organização do evento “Open Day 2016”, 

subordinado ao tema "Golfe para Todos", no dia 18 de setembro, no Golfe da 

Quinta do Fojo, em Canidelo. 

 Presença no jogo Sport Clube de Canidelo/ Serzedo (promoção à Divisão de 

Elite)da Associação de Futebol do Porto, no Campo de Jogos Manoel Marques 

Gomes, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias e pelo Vogal Manuel 

Ferreirinha.  
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 Organização de uma semana de “Desporto Adaptado”, dirigido aos utentes da 

Cercigaia, da responsabilidade da Associação Cultural e Desportiva Portugal 

Ativo, promovida pela Junta de Freguesia. 

 

 

 AMBIENTE/URBANISMO 

 Visita às residências situadas na entrada da Rua da Bélgica n.º 3239, a convite 

dos moradores, acompanhada pelo Vogal Eduardo Gomes, a propósito de alguns 

problemas de salubridade. 

 Reunião com representantes da empresa, Natural Life, sobre a colocação de 

Círios para recolha de cera nos cemitérios da freguesia, acompanhada pelo 

Vogal Eduardo Gomes. Os Cirios em numero de 8 foram colocados já nos 

nossos cemitérios, sendo os resíduos recolhidos quinzenalmente. 

 Presença na visita de trabalho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal e 

Técnicos Municipais às obras da Rua do Nora, acompanhada pelo Vogal, 

Eduardo Gomes e pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida. 

  Reunião com a Sr.ª Vereadora, Eng.ª Mercês Ferreira e a Diretora Municipal, 

Eng.ª Ana Rita Diogo, sobre a nossa solicitação para tratamento e requalificação 

dos espaços ajardinados das escolas Básicas e Jardim de Infância de Canidelo. 

 Reunião com a empresa Águas de Gaia a quem se solicitou colaboração para a 

limpeza da Feira de Canidelo, que se realiza semanalmente ao domingo na 

freguesia. Acordou-se a recolha de orçamento para tal tarefa por parte da SUMA, 

indicação de empresa com perfil para esta tarefa. 

 Presença na cerimónia de entrega das Bandeiras Azuis, referente às praias da 

Freguesia, e também da Bandeira Praia Acessível para todos (Canide Norte), 

acompanhada pelos Vogais Eduardo Gomes e Firmino Matos, Tesoureiro, 

Fernando Barrias e pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida. 
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 Colocação de placa “Proibido depositar lixo” em vários locais da Freguesia 

dissuadindo os cidadãos de colocarem o lixo na via pública. 

 Reunião com responsável municipal de coordenação de limpeza das ruas da 

Freguesia, com vista ao levantamento das prioridades. 

 Presença na reunião promovida pelo Arquiteto, Sidónio Pardal e Vereadora, 

Eng.ª Mercês Ferreira, a propósito da evolução do projeto do Parque Urbano do 

Vale de S. Paio. 

 Reunião com o Sr. Presidente da Câmara sobre avaliação da intervenção 

Municipal na Freguesia e plano de atividades 2017. 

 Presença nas reuniões nos locais, com o Sr. Eng.º António Dias e a Sr.ª Eng.ª 

Maria Domingas, com o objetivo de organização do plano de intervenção na 

reabilitação dos espaços ajardinados das escolas, acompanhada pela Vogal, 

Fátima Sousa. 

 Preparação de todos os procedimentos, para a realização das obras de 

requalificação do pavimento do Cemitério do Meiral. 

 Reunião com o Sr. Vereador Manuel Monteiro e o Sr. Diretor da Policia Municipal 

Telmo Moreira, a fim de se iniciar a avaliação do processo de demolição dos 

“barracos” habitados por 4 pessoas em terreno cuja propriedade é atribuída à 

Junta de Freguesia, apesar do seu registo não se localizar. 

 Registar o terreno em nome da Junta de Freguesia. 

 Demolir parcialmente os barracos não habitados. 

 Candidatar os cidadãos em questão a habitação social, com vista ao 

cumprimento integral da decisão municipal. 

 Caminho dos Vales - Acompanhamento de duas reuniões no local, efetuadas 

pelos Técnicos Municipais e destinadas a iniciar o cumprimento das tarefas para 

a concretização desta rua: Construção de um Lintel de base.  
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 Reunião com representantes da Instituição, Congregação Cristã, a propósito do 

cumprimento da reconstrução da Rua de Bustes. Solicitação de apoio técnico e 

orientação da referida reconstrução. Nesta sequencia realizou-se a nosso pedido 

reunião no local com Administrador e Técnico das águas de Gaia e os 

representantes da referida instituição, ficando acordado o apoio técnico e o 

cumprimento das obrigações relativas à requalificação da via, acompanhada pela 

Secretária do Executivo, Benilde Almeida.  

 Visita, delegada nos Vogais Fátima Sousa e Eduardo Gomes, aos espaços 

ajardinados das Escolas Básicas e do jardim de Infância de Canidelo, 

acompanhados pela Técnica Municipal, Eng.ª Maria Domingas, para o 

levantamento especifico das intervenções a realizar.  

 

 

 SEGURANÇA 

 Presença na Reunião do Conselho Municipal de Segurança com a seguinte 

agenda:  

 Ponto da situação no âmbito da Proteção Civil e Socorro no Município de 
Vila Nova de Gaia; 

 Informação sobre Contrato Local de Segurança celebrado entre o 
Município e o Ministério da Administração Interna; 

  Informação e discussão dos dados relativos à criminalidade no Concelho 
de Vila Nova de Gaia; 

 Análise e discussão das questões relativas à  Segurança Rodoviária nas 
estradas do concelho. 

 
 
 
 
 

 SAÚDE 

 Presença na reunião do Conselho Consultivo da Saúde, realizado no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: 



            Informação da Presidente – setembro 2016                         

(16 de junho de 2016 a 15 de setembro de 2016)                                     9 
 

 Obras de requalificação do Hospital de Gaia; 
 U.S.F. de Vilar de Andorinho; 
 U.S.F. Madalena 
 Rede de referenciação Hospitalar. 

 
 

 OUTROS 

 Reunião com o Sr. Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Coimbrões para apresentação de cumprimentos. 

 

Canidelo 16 de setembro de 2016 

 

 

A Presidente da Junta 

 
a) Maria José Gamboa, Dra. 


