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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL N.º 1 - 2017 
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 

dezembro de 2016 a 15 de março de 2017. 

 

 AÇÃO SOCIAL 

 Participação na reunião de lançamento da 3.ª edição do Programa Cantinho do 

Estudo, com a presença dos representantes do Agrupamento D. Pedro I e da 

Técnica de Serviço Social da Junta de Freguesia. 

 Participação na reunião de lançamento do Plano Municipal de Emergência 

Social a ser aplicado também em Canidelo. 

 Presença na reunião solicitada à Comissão Fabriqueira da Igreja de Canidelo, 

relativa à cooperação com a ASSIC, para alargamento da sua atividade social. 

 Reunião com os representantes da Farmácia de S. Paio, a propósito da oferta de 

apoio. 

 Participação delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias e do Vogal Eduardo 

Gomes na tomada de posse dos órgãos diretivo da ASSIC, ocorrida no Salão 

Paroquial de Canidelo. 

 

 EDUCAÇÃO 

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

pela Vogal, Fátima Sousa. 
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 Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Pedro I, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

  Participação na Apresentação do Orçamento Participativo da Escola D. Pedro 

I, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida. 

 Participação no Conselho Geral Escola Secundaria Inês de Castro, 

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa. 

 Reunião com Professora da Escola do Viso, com vista à organização e apoio ao 

passeio dos alunos finalistas. 

 Participação na organização e apoio financeiro do Desfile de Carnaval dos 

alunos do Agrupamento D. Pedro I. 

 Participação delegada na Vogal, Fátima Sousa na reunião do Conselho Geral 

Escola Secundaria Inês de Castro. 

 

 CULTURA 

 Presença acompanhada por demais membros do Executivo no espetáculo 

“Cantares ao Menino”, promovido pela Autarquia. 

 Presença acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias e dos Vogais 

Eduardo Gomes e Fátima Sousa, no Concerto de Reis, promovido pela 

Paróquia de Canidelo. 

 Presença acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa, no Concerto de Ano Novo, 

promovido pela Escola de Música de Canidelo. 

 Reunião com a Escola de Dança, Culturdança, de Canidelo, para organização 

da sua participação no Sarau Cultural das comemorações do dia 25 de Abril. 

 Reunião com a Comissão de Festas em honra de S. Vicente Ferrer e Santo 

André de Canidelo. 
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 JUVENTUDE 

 Participação em reunião preparatória do encontro “Mais voz á juventude” de 

Jovens da Freguesia, promovido pelo Pelouro Municipal da Juventude. 

 Participação no encontro “Mais voz à juventude” realizado em Canidelo, com a 

presença de jovens representantes de diversas instituições da Freguesia, na 

Escola D. Pedro I.  

 Presença acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa, na reunião do Conselho 

Consultivo da Juventude da Freguesia, com a seguinte agenda: 

 Avaliação do trabalho realizado; 

 Programação de atividades (Continuação); 

 Participação na Cerimónia pública do 25 de Abril; 

 Proposta de preparação de atividade específica no âmbito do Dia 25 de 

Abril. 

 

 DESPORTO  

 Participação delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, na reunião preparatória 

dos Jogos Juvenis de Gaia 2017. 

 Presença na Inauguração do Pavilhão desportivo de Crestuma. 

 Presença, acompanhada pelo Executivo, no jogo de futebol, Dragões 

Sandinenses/Canidelo, realizado no campo dos Dragões Sandinenses.  

 Reunião com responsáveis da Associação Cultural e Desportiva Portugal Ativo, 

sobre as atividades a desenvolver na Freguesia, incluindo o desporto adaptado. 

  Participação delegada no Tesoureiro, Fernando Barrias, em várias reuniões de 

organização e apresentação dos Jogos Juvenis de Gaia 2017. 
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 AMBIENTE/URBANISMO 

 Presença na cerimónia de apresentação e assinatura do memorando de 

entendimento relativo á manutenção da Ponte do Infante, promovida pela 

Câmara Municipal. 

 Visita de avaliação das Hortas Urbanas existentes na Freguesia. 

 Reunião do Vale de S. Paio, Futuro Parque Urbano do Vale de S. Paio, com a 

participação dos serviços municipais competentes, Pároco de Canidelo, Vice-

Presidente da Câmara Municipal e Arquiteto Sidónio Pardal autor do projeto. 

 Presença na cerimónia de apresentação do alargamento da linha amarela do 

Metro do Porto. 

 Presença delegada, no Vogal, Eduardo Gomes com a empresa de condomínios, 

Elísio Bravo Ld.ª, a propósito do depósito de lixo urbano, na Rua Fabrica da Lã. 

 Acompanhamento das obras de requalificação da Rua do Picão. 

 

 

 ASSOCIATIVISMO 

 Reunião preparatória do Jantar Solidário promovido pela Associação Recreativa 

Canidelenses, em cooperação com a Junta de Freguesia dirigido a um grupo de 

pessoa carenciadas. 

 Presença acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias nas comemorações 

do 9.º Aniversario da Associação Recreativa e Cultural, Unidos à Cova da 

Silva. 

 Presença acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida e pelo 

Vogal Eduardo Gomes no C. C. D. Arca de Noé, na apresentação da Equipa de 

Cadetes e do Atleta Paraolímpico, bem como dos novos equipamentos. 
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 Visita à Associação do Morango de Canidelo, acompanhada pela Secretaria 

do Executivo, Benilde Almeida e pelos Vogais Eduardo Gomes e Firmino Matos. 

 

 

 CEMITÉRIOS 

  Acompanhamento e receção da obra de requalificação dos acessos interiores na 

parte antiga do Cemitério do Meiral. 

 Acompanhamento e receção da obra de pintura exterior do cemitério de 

Chouselas. 

 

 SAÚDE 

 Presença na reunião promovida pelo Delegado de Saúde do ACES Gaia, Dr. 

José Eduardo Magalhães Rola, com a presença das técnicas da Gaia Social e 

técnica do serviço social da Junta de Freguesia, a propósito da abordagem de 

casos de Tuberculose Pulmonar na freguesia. 

 

 

 OUTROS 

 Reuniões preparatórias, com Técnicos da Câmara Municipal, com vista à 

abertura do procedimento concursal comum, para constituição de relação 

júridica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação 

de 4 postos de trabalho na carreira geral de assistentes operacional. 

 Reunião com a Direção do Cantinho das Aromaticas, sobre o Encontro de 

Trocas de Sementes e Plantas em Canidelo.  
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 Presença acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida e pelo 

Vogal Eduardo Gomes cerimónia de inauguração do elevador de acesso ao 

Edifício dos Paços do Concelho. 

 

 

Canidelo, 28 de março de 2017 
 
 
 
 
 

 
A Presidente da Junta 

 
 

a) Maria José Gamboa, Dra. 


