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MINUTA DA ATA N.º 24 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, teve lugar a Sessão Extraordinária da Assembleia de 
Freguesia de Canidelo 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 Dois – Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e Votação da Proposta apresentada pela Família 
Manuel Marques Gomes. ----------------------------------------------------------------------  
Feita a chamada estavam presentes os seguintes membros: Célia Maria 
Mendes Correia, Alvarina Fernanda da Costa Ribeiro Oliveira Peixoto, 
Maria Raquel Feiteira, José Lopes Armando, Marília Carolina Guedes 
Morgado Moreira Gomes, Joana Alexandra Carvalho Rangel, Marco 
António Pinto Rodrigues, Pedro Manuel Antunes Banhudo, Manuel 
Peixoto, Joaquim António Dias Andrade, Maria Enói de Oliveira da Rocha 
Natividade, António Joaquim Rodrigues Patronilho, Celso António 
Almeida Gomes, Carlos Alberto da Silva Costa, Joaquim Fernando 
Fonseca Pereira dos Santos, Durval Soares Fernandes, Diana Sofia 
Oliveira Valente e Maria João de Matos Rodrigues Macedo. ---------------------  
O membro Mariana Raquel Mendes Borges Sousa Augusto justificou a sua 
ausência e fez-se substituir por Manuel Peixoto.  -----------------------------------------  
O membro Alcina da Silva Santos da Silva justificou a sua ausência e fez-se 
substituir por Rosa Maria Barbosa da Cunha Leite de Mesquita que, na 
impossibilidade de estar presente, se fez substituir por Carlos Alberto da Silva 
Costa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 e Firmino Pinto da Silva Matos. --  
Ponto Um – Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa abriu as inscrições para os elementos do público que 
quisessem intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos. Inscreveu-se o 
cidadão: Joaquim Santos. -----------------------------------------------------------------------  
JOAQUIM SANTOS – Na qualidade de associado do Sport Clube de Canidelo, 
veio expressar o seu receio de que o assunto que vai ser tratado seja uma 
manobra eleitoral, pois essa instituição tem sido alvo de sucessivas promessas 
eleitorais que, raramente, foram cumpridas. De acordo com o que ouviu, será 
um benefício para a Freguesia. Espera que não seja apenas campanha 
eleitoral e que o Canidelo venha a começar a próxima época no novo campo 
de jogos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo, após cumprimentar os eleitos, disse que não são 
todos iguais a fazer política. Nesta Assembleia está um conjunto de pessoas 
que vêm pensar o melhor para Canidelo. O eleitor não pode pôr em causa as 
pessoas, quando a sua intervenção se baseou no que ouviu e não em 
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informações das fontes corretas. Sugeriu que estivesse atento ao conteúdo da 
reunião para poder divulgar com fidelidade o que se passou. -------------------------  
A Presidente da Mesa informou que, em reunião de líderes, tinha sido 
acordado, face a acontecimentos recentes e dado que a próxima assembleia 
será só em Abril, seriam apresentados neste momento 3 votos de pesar. 
Colocou esta pretensão à consideração dos eleitos e teve o aval de todos, pelo 
que se passou à apresentação dos votos de pesar. -------------------------------------  
RAQUEL FEITEIRA – Fez a leitura de 3 documentos: Voto de pesar pelo 
falecimento do Dr. Mário Soares (Documento A); Voto de Pesar pelo 
falecimento do Dr. Guilherme Pinto (Documentos B) e Voto de Pesar pelo 
falecimento do Prof. Daniel Serrão (Documento C). -------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra aos eleitos que se quisessem pronunciar 
sobre estes 3 documentos. ----------------------------------------------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Tomou a palavra para se associar, em nome da CDU, a 
todos os votos apresentados. Relativamente ao de Mário Soares, sabendo-se 
das divergências entre ele e o PCP, disse que neste momento de consternação 
importa destacar que foi um lutador antifascista e por isso a associação da 
CDU a este voto de pesar. ----------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo associou-se aos 3 Votos de pesar. Lembrou que 
Daniel Serrão foi uma personalidade com uma grande inteligência e 
sensibilidade com as questões da vida. Guilherme Pinto foi um brilhante 
construtor do Poder Local. Mário Soares construiu uma noção de liberdade e 
democracia: não há verdades absolutas e nada substitui a tolerância como 
valor fundamental da democracia. ------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa colocou os três documentos à votação tendo sido 
obtidos os seguintes resultados: ---------------------------------------------------------------  
Documento A – Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------  
Documento B – Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------  
Documento C – Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------  
Como o Documento A incluía a observância de um minuto de silêncio, a 
Assembleia de Freguesia cumpriu esse requisito após a aprovação dos 
documentos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto Dois – Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------  
Alínea a) Discussão e Votação da Proposta apresentada pela Família 
Manuel Marques Gomes. ----------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra à Presidente do Executivo para fazer a 
apresentação deste ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------  
A Presidente do Executivo informou que se encontravam presentes na 
Assembleia de Freguesia todas as partes envolvidas na proposta: a Família 
Marques Gomes com o seu advogado e o seu arquitecto; o Senhor Vice-
Presidente da Câmara, Engenheiro Patrocínio Azevedo e o Senhor Vereador, 
Arquitecto Valentim Miranda; os representantes do Sport Clube de Canidelo e a 
advogada da Junta de Freguesia de Canidelo, Dra. Paula Costa, tendo 
agradecido a presença de todos. Continuou, dizendo que há uma proposta de 
negócio da Família Marques Gomes relativa ao Campo de Jogos Manoel 
Marques Gomes. Em 1994, a Sra. D. Ilda Marques Gomes deixou em 
testamento o Campo de Jogos à Junta de Freguesia de Canidelo, com a 
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condição de ser utilizado para esse fim ou para obras sociais da freguesia, 
mantendo a designação atual. Toda a gente tem acompanhado o que tem 
acontecido com o Campo de Jogos. É, agora, proposta a deslocação do lote de 
terreno onde se encontra o Campo com a contrapartida da Família construir um 
novo Campo de Jogos num novo lote de terreno. A Câmara de Gaia está a 
envidar esforços para honrar os compromissos assumidos pelo anterior 
Executivo camarário. Esta proposta é benéfica para as várias partes 
envolvidas: para a Junta de Freguesia, que fica com uma infraestrutura 
moderna e para o Sport Clube Canidelo que fica com melhores condições para 
o desporto. A Junta de Freguesia apenas podia fazer “remendos” no Campo de 
Jogos e esta proposta responde a vários problemas, respeitando os desejos da 
legatária do Campo. Conta com o compromisso da Câmara de Gaia neste 
percurso, acompanhando as várias fases do processo. Espera que o povo 
também acompanhe tudo e deixa nas mãos dos eleitos a decisão. Propôs que 
o arquiteto responsável pelo projeto do novo Campo de Jogos pudesse fazer 
uma apresentação da obra a efetuar. --------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa pôs essa proposta à consideração dos eleitos que foi 
aprovada por todos. Deu, portanto a palavra ao arquiteto ------------------------------  
Tomando a palavra, o Sr. Arquiteto agradeceu a oportunidade de mostrar o 
projeto a ser implementado, bem como o acompanhamento do Sr. Vereador 
Valentim Miranda. Apresentou um estudo do que acha que vai de encontro às 
necessidades do Clube, com muita dignidade. O Sport Clube Canidelo irá 
contar com mais 3000 m2, fruto do reparcelamento. O Campo será deslocado 
para o fundo do terreno e terá mais um campo de treinos, com todas as 
infraestruturas impostas pela Associação de Futebol do Porto. Contará com 
uma área social e uma habitação T3 para o guarda do Campo. Haverá uma 
zona de estacionamento interno, uma zona de serviços administrativos, 
ginásio, centro de controlo e segurança e posto médico. Na bancada haverá 
uma zona VIP com acessos reservados. Na totalidade terá cerca de 1000 
lugares. Por baixo das bancadas, haverá espaço para arrumos e zonas 
técnicas. Terminou, pondo-se à disposição para todos os esclarecimentos. ------  
A Presidente do Executivo esclareceu que o projeto fica a custo zero para a 
Junta de Freguesia. Dos atuais 8600 m2 o Campo passará a ter 12.500 m2; de 
um campo passará a ter 2, sendo um de treinos. A habitação T3 é para o 
guarda que hoje vive em 2 barracos e esta foi uma das condições impostas 
pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------  
A Presidente da Mesa deu a palavra aos eleitos que se quisessem pronunciar 
sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------  
DURVAL FERNANDES – Na sua intervenção, disse que a Família Marques Gomes 
merece o respeito da CDU. O Sr. Manoel Marques Gomes foi um benemérito 
que muito ajudou a desenvolver Canidelo. A CDU não colocará quaisquer 
problemas neste assunto, pois os interesses da Família não colidem com os 
interesses do Sport Clube Canidelo. Salientou o facto da Família suportar 
integralmente o custo do novo Campo, respeitando as normas da Associação 
de Futebol do Porto e da Federação Portuguesa de Futebol. Lamentou que o 
projeto seja apenas um estudo. Frisou que é necessário salvaguardar os 
interesses do Sport Clube Canidelo, nomeadamente que possa utilizar o novo 
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Campo antes do atual ser demolido. Aplaudiu a construção do T3 para o 
guarda. Fez votos que tudo seja feito a contento de todas as partes envolvidas.  
A Presidente do Executivo agradeceu a intervenção do eleito em nome da 
CDU. Não se apresentou ainda um projeto porque a Família está dependente 
do resultado desta Assembleia. ----------------------------------------------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Começou por dizer que era um dia histórico para Canidelo, 
pois se a proposta for aprovada, a Junta de Freguesia e o Sport Clube 
Canidelo irão beneficiar muito. Por outro lado, faz-se justiça a uma família 
muito prejudicada durante uma década. Manoel Marques Gomes é uma 
referência para Canidelo. Natural de Canidelo, filho de pescador humilde, 
embarcou para o Brasil com 18 anos e por lá fez fortuna. Aos 32 anos, por 
motivos de saúde, regressou a Canidelo e investiu nos mais diversos sectores. 
Morreu com 65 anos, com uma vida preenchida de bem-fazer. Construiu o 
palacete Marques Gomes, a Escola Primária Feminina e Masculina de 
Canidelo e o Parque de Jogos. Cedeu terreno para o apeadeiro de Coimbrões, 
colaborou em obras na Igreja, comprou o relógio da torre, alargou o Cemitério 
do Meiral, iniciou o processo de instalação de energia elétrica na freguesia, 
colaborou na abertura de ruas, nomeadamente na maior da Freguesia, a Rua 
da Bélgica. Por tudo o apresentado, a sua família deveria ter sido alvo de maior 
respeito. Após a doação em testamento, a Junta de Freguesia solicitou à 
Câmara de Gaia que o Campo fosse virado para responder às exigências da 
Associação de Futebol do Porto. A Família foi contactada para ceder terreno 
para o alargamento do campo, tendo esta manifestado toda a disponibilidade, 
salvaguardando os interesses legítimos. Em 2005, foi celebrado um acordo 
para a realização das obras com colocação de relvado artificial e sistema de 
iluminação. As obras realizadas estiveram a cargo da Junta de Freguesia. Uma 
década passou e nada mais foi feito, não tendo sido cumpridas as promessas 
feitas pela Câmara na melhoria das condições do Campo. De igual modo, o 
protocolo com a Família também não foi honrado. A Família foi prejudicada 
pois cedeu o terreno e não viu as contrapartidas. Finalmente aparece uma 
solução. Esta proposta permite que o Sport Clube Canidelo tenha um complexo 
desportivo de qualidade, pois neste momento não se vê como melhorar as 
condições do Campo. O PSD e o CDS iriam votar favoravelmente a proposta e 
acreditam que a Câmara de Gaia e a Junta de Freguesia tudo farão para a 
concretização do projeto. ------------------------------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo agradeceu a intervenção do eleito pela memória que 
fez do que aconteceu. Disse que houve um grande caminho feito por todas as 
partes envolvidas, até se chegar a esta proposta. ----------------------------------------  
PEDRO BANHUDO – Na sua intervenção, em nome do PS, começou por dizer 
que uma proposta deste calibre deve ser equilibrada para agradar a todas as 
partes envolvidas. Frisou o aumento da área do Campo de Jogos e o facto da 
construção ser a custo zero. Lembrou que a construção do Campo não deve 
impedir a atividade normal do Sport Clube Canidelo e os seus interesses 
devem ser devidamente acautelados. O nome de Manoel Marques Gomes 
continuará a ser honrado. Desta proposta resultará um Campo com todas as 
valências. Concluiu que a proposta é equilibrada e beneficia todos os 
envolvidos e, portanto, o PS iria votar favoravelmente. ---------------------------------  
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A Presidente do Executivo agradeceu a intervenção do eleito e frisou o 
acautelamento de interesses e o equilíbrio com a seriedade das pessoas. Esta 
noite poderia corrigir a injustiça de qua a família foi vítima. ----------------------------  
MARIA JOÃO MACEDO – Tomou a palavra para indicar os muitos pontos positivos 
da proposta, já elencados pelos intervenientes anteriores. Disse que esta 
proposta serve os interesses da Família, bem como os da Junta de Freguesia, 
na qualidade de legítima proprietária do Campo de Jogos. O BE analisou os 
termos da proposta que beneficia todos os envolvidos e, nessas condições, iria 
votar favoravelmente a proposta. --------------------------------------------------------------  
JOAQUIM ANDRADE – Lembrou que o estudo não contemplava a iluminação do 
Campo. Perguntou se do lado da Rua de Bustes, haveria degraus e o Sr. 
Arquiteto esclareceu as suas dúvidas. -------------------------------------------------------  
Não havendo mais intervenções, a Presidente da Mesa colocou a proposta à 
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. O eleito Joaquim Andrade 
ausentou-se da sala durante a votação. -----------------------------------------------------  
A Presidente do Executivo tomou a palavra para dizer que o compromisso com 
o povo faz com que se pegue nas coisas e se construa algo, como nessa noite 
aconteceu. Agradeceu a confiança da Família no Executivo da Junta de 
Freguesia, ao apresentar esta proposta. Se se conseguisse sempre trabalhar 
assim, a governação seria muito melhor. Agradeceu aos técnicos do projeto, 
nomeadamente os advogados da Família e da Junta de Freguesia, bem como 
o arquiteto. Agradeceu à Câmara de Gaia, nas pessoas do Senhor Vice-
Presidente e do Senhor Vereador, pelo apoio e colaboração prestados. 
Agradeceu ao Sport Clube Canidelo pela abertura demonstrada. Agradeceu 
aos eleitos a disponibilidade para aprovação deste projeto. Terminou, dizendo 
que a política se faz de um conjunto de quereres e de vontades. Espera que 
esta noite seja referência para acontecimentos futuros. --------------------------------  
A 1.ª Secretária fez a leitura da Minuta da Ata desta Assembleia, que foi 
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi a Sessão Extraordinária da Assembleia de 
Freguesia de Canidelo, dada por terminada, eram vinte e duas horas e 
cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pela 
1.ª Secretária e pela Presidente da Assembleia de Freguesia. -----------------------  
 _______________________________  
 _______________________________    
 
 


