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Exma. Senhora Presidente 

Assembleia de Freguesia de Canidelo. 

Dr.ª Célia Correia 

3.º TRIMESTRE 2018 

 

Junto se envia a V. Ex.ª a informação que resume a atividade desenvolvida entre 16 de 

junho de 2018 a 15 de setembro de 2018. 

 

 AÇÃO SOCIAL 

 Presença, acompanhada pela Assistente Social da Autarquia, no desfile das Marchas 

Seniores, organizadas pelas IPSS´S de Gaia, com o apoio da Câmara Municipal. 

 Presença, acompanhada pelo Tesoureiro, José Cardoso, no convívio anual da Cerci 

Gaia, que junta todos os setores de intervenção da Instituição. 

 Presença no aniversário da Cerci Gaia. 

 Presença na cerimónia de entrega dos Acordos de Colaboração para apoio à 

Organização da Carta de Equipamentos e Serviços Sociais, Apoio a Idosos (e 

festividades de Verão). 

 Presença, delegada no Tesoureiro, José Cardoso, na abertura da iniciativa “Gaia 

Convida 2018”, organização da 5.ª amostra dos Lions Club de Vila Nova de Gaia, de 

produtos tradicionais e artesanato Português, cujo produto reverte para a APPDA. 

  Presença, acompanhada por vários elementos do Executivo, na Colónia Balnear, 

organizada pela Junta de Freguesia com o apoio do Município, dirigida às pessoas 

Idosas da Freguesia e que decorreu entre 30 de julho e 3 agosto. 

 Reunião com o Vice-Presidente Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, Presidente 

da Junta de Freguesia de Canidelo e vogal Manuel Ferreirinha, Presidente e demais 
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órgãos da Direção da ASSIC, sobre o início das obras da resposta social em 

construção. 

 

 EDUCAÇÃO 

 Acompanhamento das crianças do programa de férias do gai@prende+, na 

deslocação às festividades de S. Pedro da Afurada. 

 Presença acompanhada pelo Tesoureiro do Executivo José Cardoso, no 

Conselho Municipal da Educação; 

 Presença acompanhada pelo Tesoureiro do Executivo José Cardoso, nos 

Conselhos Gerais do Agrupamento D. Pedro I e na Escola Secundária Inês de 

Castro. 

 Presença acompanhada por vários membros do Executivo na “sardinhada”, 

organizada pela Escola Secundária Inês de Castro, no encerramento do ano 

escolar. 

 Presença acompanhada por vários elementos do Executivo da Junta de 

Freguesia na festa de encerramento do polo de verão do programa municipal 

gai@aprende+ de Canidelo. 

 

 JUVENTUDE 

 Participação acompanhada por vários membros do Executivo, nas atividades do 

Dia Internacional da Juventude. 
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 CULTURA/RECREIO 

 Reunião com representantes da Comissão de Festas de S. Pedro da Afurada. 

 Presença nas atividades que integraram as Festas de Stº André e S. Vicente 

Ferrer, acompanhada de membros do Executivo. 

 Presença acompanhada pelo Vogal Manuel Ferreirinha, no espetáculo musical 

de encerramento das Festas de Santa Marinha, da responsabilidade dos Grupos 

Corais DUC IN ALTUM e CANTATE GAUDIUM, da capela de S. Pedro de 

Lavadores.  

 Presença acompanhada pelo vogal Manuel Ferreirinha, no almoço e na 

apresentação do 33º Festival de Folclore de Canidelo, promovido pelo Rancho 

Folclórico de Canidelo, com o apoio da Junta de Freguesia e onde atuaram os 

ranchos: 

 Casa do Povo de Alpiarça; 

 Pedreiras/Porto de Mós; 

 Ceifeiras de Valadares/Baião; 

 Grupo Folclórico e etnográfico de Recardães/Águeda. 

 Presença acompanhada por membros do Executivo, na atividade de Dança e 

Animação nas Praias, promovida pela Junta de Freguesia em articulação com a 

Paróquia de Canidelo, durante os meses de agosto e parte de setembro. 

 Reunião com representante da Escola CulturDança, a propósito da criação de 

atividades na Freguesia, na área da Dança.   

 Reunião com representantes da Comissão de Festas de Santo André de Canidelo. 
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 Participação com os demais membros do Executivo, no Passeio/Convívio para as 

Pessoas com 65 anos ou +, residentes na freguesia, que se realizou a Vila Praia 

de Ancora, com paragem no Monte de Santa Luzia. 

 

 DESPORTO 

 Receção do Representante do torneio PRIOLOCUP, realizado no Município do 

Nordeste nos Açores, a propósito da participação dos jovens jogadores do Sport 

Clube Canidelo naquela atividade desportiva. 

 Presença acompanhada por vários membros do Executivo no Jogo de 

Apresentação da equipa do Sport Clube Canidelo. 

 Presença delegada no Vogal Fernando Barrias, na Cerimónia de Encerramento 

de Época Desportiva 2017/2018 da Juventude Desportiva de Gaia. 

 Presença delegada no Vogal Fernando Barrias, na Cerimónia de Encerramento 

(entrega de medalhas e trofeus) do II Torneiro Internacional de Futebol Jovens 

no Estádio Municipal da Lavandeira e que envolvei 700 jovens. 

 Visita acompanhada pelos membros do Executivo Fernando Barrias e José 

Cardoso ao programa de Verão organizado pela Associação Recreativa 

Canidelense para a modalidade desportiva de Ténis de mesa, dirigido a crianças. 

 Reunião com a Direção da Juventude Desportiva de Gaia, acompanhada pelo 

vogal Fernando Barrias. 

 Presença na inauguração do Pavilhão Municipal de Avintes. 

 

 AMBIENTE/URBANISMO 

 Presença na entrega das bandeiras azuis às praias de Canidelo. 
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 Acompanhamento do vogal Manuel Ferreirinha e das equipes técnicas da E. M. 

Águas de Gaia às Ruas: 

 Travessa do Rodelo - saneamento; 

 Rua do Pinheiral – Instalação de grelhas de águas pluviais; 

 Reunião com o concessionário da praia de Lavadores, Sr. José Eduardo 

Teixeira e o Professor de Geologia, Paulo Rocha, sobre a criação de uma 

“rota” a propósito do conjunto de granitos de Lavadores, situados naquela 

praia. 

 Acompanhamento da Equipa Técnica E. M. Águas de Gaia, a propósito da 

avaliação da instalação da rede de águas pluviais subterrâneas na Rua do 

Barreiro. 

 Presença na apresentação do Plano de Educação Ambiental para o Concelho 

de Vila Nova de Gaia. 

 

 ASSOCIATIVISMO 

 Reunião com elementos da Direção do Arca de Noé. 

 

 SAÚDE 

 Participação na Reunião do ACES Gaia. 
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 OUTROS 

 Presença na Inauguração da Praça e Edifício Municipal. 

 Presença na romagem de saudade ao Cemitério do Meiral a propósito da 

passagem do 1º ano de falecimento do Sr. Jaime, responsável pela Fanfarra de 

Canidelo. 

 Presença na Cerimónia evocativa do Dia do Município de Vila Nova de Gaia. 

 

 

 

Canidelo, 20, de setembro de 2018 
 

 
 

A Presidente da Junta 
 
 

Maria José Gamboa, Dr.ª 


