1- Na marrgem esqu
uerda do Rio Douro, jjunto à su
ua foz, marrginada pello Oceano Atlântico,,
situa-se a antiga Villa de Canid
delo que d
dista 5 quillómetros da
d sede do concelho, Vila Nova
a
de Gaia, e é hoje um
ma das freg
guesias da ccidade e um
ma das 24 do concelh
ho de Gaia
a.
Faz parte da Provín
ncia do Do
ouro Litoraal, mas já o foi do Alto
A
Douroo e, em 1747, era da
a
Beira Altaa.
Do Cabed
delo até à Praia da
a Madalen
na, emolduram-se as
a praias de Lavadores e dee
Salgueiross, outrora frequentad
das somen
nte pelos mais
m
abasta
ados que a elas se dirigiam em
m
formosas carruagen
ns, sobressaindo os ccolonos ing
gleses que por ali se fixam e até darão o
seu nomee a algumass das actua
ais ruas, co
omo verem
mos. Os trens sediavaam-se nas alquilarias
a
s
do Candaal, da Band
deira e de Santo
S
Ovíd
dio. Para os
o menos afortunado
a
os, havia ca
arreiras dee
os com ban
ncos de maadeira).
char-à-baancs (car-ro
Confrontaa a nascentte, com as freguesiass de Santa Marinha, e Afuradaa; a norte, com o Rio
o
Douro; a p
poente com
m o referid
do oceano e a sul, com
m a freguessia da Madaalena.
No concellho de Vila
a do Conde, há uma frreguesia co
om idênticco nome e, na Galiza, uma, com
m
o nome dee Canido.

2 - No iníício da sua
a história, foi
f conheccida por Sa
anto André
é da Barra,, por confiinar com a
margem eesquerda da
d Barra do
o Douro e, p
por vezes, era confun
ndida pelo nome de Lavadores,
L
,
então o sseu maior lugar; em
m documen
ntos antigo
os, como as inquiriições de D.
D Dínis, é
designadaa por Santtandré de Cany-dello
C
o e Sanchi andree de
e Canidelloo (1); a esscrita com
m
dois 1, ain
nda se lê no
o cemitério
o velho.
3 - A origgem do nom
me é curio
osa e assen
nta em tesstemunhos de pessoaas mais ido
osas que o
confirmam
m. Não vem
m de cão, como
c
algun
ns me eluccidaram, quando
q
vim
m para aqui, mas sim
m
de cana, através do
o seu dimiinutivo Caannitellu, derivado
d
de
d cannitu
u, cuja raizz é canfla,,
muito frequ
uente, à be
eira dos rib
beiros. O avanço
a
da urbanizaçã
u
ão foi acab
bando com
m
arbusto m
tudo isso, assim com
mo com as fartas mattas existenttes outrora
a.
4 - Os principais lu
ugares eram
m: Alumiaara, Alvitess, Canidelo
o, Fojo, Laa-vadores, Meiral ou
u
Moiral, P
Paço, Pan
niceiro, Sã
ão Paio, V
Verdinho, actualmente incaraacterísticos, porquee
serpenteaados por vá
árias ruas, com nomees próprioss.
5 - Docum
mentos de 1759,
1
referem que Caanidelo pro
oduzia milh
ho, trigo, ccebolinho e repolhos..
Em temp
pos mais recuados devia culltivar, sob
bremodo, centeio, m
milho e cevadinha.
c
.
Actualmen
nte, além dessas culturas, são de destaca
ar, a batata, algum vvinho mora
angueiro e
variadas h
hortaliças; os morang
gos foram ttambém uma cultura
a de vulto ee, no século passado,,
muito aprreciado noss arredoress e na cidaade do Portto, onde ve
endedeirass, vestidas com trajess
regionais,, os levavam
m em belass canastrass.

6 - A sup
perfície dee Canidelo é de cercca de 900
0 hectares. O relevo é de pou
uca monta,,
rondando
o os 80-90 metros. Notória
N
nelles a influêência de gla
aciação, noo plistocén
nico médio
o
e inferior,, de modo especial
e
na
a zona de L
Lavadores.

O granito é o constitutivo das suas rochaas, mesmo
o na zona marítima.
m
O clima é moderado.
m
.
Entre 193
30-1982, ass temperatturas médiias foram superio-res
s
s a 31 grau
us C e inferriores a 22
2
graus C. O mês maiss frio é Jan
neiro e o m
mais quentee é Julho; a amplitud
de térmica anual é dee
11 graus C
C.
A precipittação médiia por ano é de 1400 mm.
São muito
os os nomees de rios, em Canideelo; porém
m, não passsam de loccais onde se lavava e,,
nalguns, aainda se lavva a roupa
a e eram, e alguns ain
nda o são, pequenos
p
rriachos, alg
guns deless
cobertos e não visíveeis. Citamo
os os seguiintes:
dos Agriiões, lugarr do Vale do
d Mendo;; da Capelaa; das Fon
ntes-Picão;;
da Fonte
e da Ramaa; dos Lago
os; da Pedra Alta-S. Paio; das Pedreiras;;
do Ral-d
das Peças o
ou das Chás; da Rua do
d Tirone--S. Paio; do
o Rodelo.

Demog
grafia –
1- O actual númerro de habiitantes é de cerca dee 40 mil; o ritmo da
a
construçção, porém
m, cresce tanto que
e, brevemeente, ating
girá os 45
5
mil.
2 -Evoluçãão:
1739 - Canidelo tinha 156 ffogos e 630
0 habitante
es;
1874 - 360 fogoss; em 1900
0, 2428 hab
bitantes, sendo 1129 varões, 12
231 fêmeass
(é assiim que ve
em no do
ocumento);; sabem le
er, varõess, 341, fêm
meas, 102;;
analfab
betos, varõ
ões, 856; fêêmeas, 1129;
2872; varrões, 1374; fêmeas, 11498; os po
1911 - os ffogos eram
m 605, os habitantes
h
ortuguesess
eram 242
28; de outrro concelho, 128; esttrangeiros,, 19; de fora dos disttritos, 297
7; casados::
homens, 4
455; mulheeres, 461; solteiros,
s
8
873 varõess e 917 fêm
meas; divorcciados, um
ma mulher;;
separadoss judicialm
mente, 2 fêm
meas; viúvvos, 45 varõ
ões e 117 fê
êmeas; anaalfabetos, 874
8 varõess
e 1273 fêm
meas; sabem
m ler: 500
0 varões e 2
225 fêmeass;
1960 - 212
24 fogos e 8140 habittantes; e,
1980 - 15 mil habita
antes.
1991 - 25 m
mil habitan
ntes.
2001 - 40 mil habita
antes.

Curiosid
dades 1 - Em 17747, o seu donatário era o Marrquês de Abrantes;
A
pertencia
p
à província
a da Beira
a
Alta, o terrmo era o Porto; o seu ouvidorr é do con
ncelho de Gaia;
G
o oraago é Santo
o André; é

curato, co
om apresen
ntação do Mosteiro d
da Serra do
d Pilar; a renda anu
ual é de 59 mil réis e
tem as Irm
mandades da Senhora do Rosárrio e a de Santo
S
Andrré.
2 - Há 118
8 anos, estteve previsto um portto de mar,, no Cabed
delo e teriaa o nome de
d porto dee
Lavadoress. Em 187
76, Moier fez os prrimeiros estudos,
e
co
ontinuadoss pelos en
ngenheiross
Oudinot e Gomes de
d Carvalho
o; o Viscon
nde da Luz foi um dos
d grandees entusiastas da sua
a
realização
o. Venceu, porém, a solu-ção d
de Leixões, prevalece
endo outroos estudos e aspectoss
políticos. Aponta-va
am-se as co
orrentes op
postas quee existiam na
n barra d
do Douro, na
n zona do
o
Ca-bedelo
o.
3 - O Mun
nicípio de Gaia foi crriado em 2
28.5.1834. Canidelo
C
fiicou a fazeer parte do
o concelho..
Quando fo
oi elevada a freguesia
a pertenceu
u, no plano
o judicial e político, aao concelho de Santa
a
Maria da Feira (Terras da Feirra) e, religiiosamentee, ao Conve
ento dos Cóónegos Reg
grantes da
a
Pilar.
Serra do P
Em 6.8.18
834, após a inserçã
ão no novvo concelho, foi nom
meado Preesidente da Junta o
canidelen
nse Sr. Man
nuel Domin
ngues da R
Rocha que escolheu para
p
seus aauxiliares José
J
Alvess
dos Santo
os, Manuell Gonçalve
es de Casttro, José Alves
A
Viúvo
o, Dominggos Francissco Reis e
Manuel D
Dominguess Chaves. Prestaram
P
juramento
o de fideliidade à Raainha D. Maria
M
II, a
19.9.1834, nos Paço
os do Con
ncelho, sitto na Rua
a Guilherm
me Gomes Fernande
es, n.º 81,,
conhecidaa então com
mo Rua do Baixo.
4 - Lavad
dores, segu
undo uma antiga len
nda, tem origem nu
um naufrág
ágio ocorrido na sua
a
costa. O p
povo ajudo
ou os náuffragos e erra seu com
mandante um
u tal Dorres. Logo que
q refeito
o
dos seus m
males ped
diu: Leva Dores
D
paraa o barco, leva
l
Doress para o baarco. Dai o nome dee
Lavadoress.
Para outrros o nomee vem de Lavradores
L
s, com a natural
n
síncope do r;; não virá, talvez, dee
lavadores de redes?!
Nas Inqu
uirições de D. Dínis já se falaa de Lavad
dores: ... "Da renda de Coimb
brões e dee
Lavadoress e de Maffamude..."; idem: "Haa el-rei, na
a aldeia de Lavadoress, VII casa
aes; quatro
o
estão povo
oados e trêês estão erm
mos".
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Cabedelo
o é a prim
meira rese
erva natu
ural local do país
A Reserva
a Natural Local
L
do Estuário
E
do
o Douro na
asceu esta quinta-feirra e é a prrimeira do
país. Os 5
54 hectaress do Cabed
delo e da Ba
aía de S. Paio,
P
em Ca
anidelo (Ga
aia), passa
am a ter
uma nova
a classifica
ação. A áreea do antig
go refúgio ornitológico, criado no final dee 2007,
foi alarga
ada para in
ncluir a prraia.
O directorr do Parqu
ue Biológicco de Gaia,, que gere a reserva, tem manif
ifestado a convicção
c
de que, co
om a actua
al classifica
ação que see insere no
o novo regiime jurídicco de conseervação
da Natureeza, permiitirá uma maior
m
fisca
alização e torna as regras de u
utilização daquela
d
área maiss apertada
as.

As multas são pesadas para as actividades interditas: de 500 a 37500 euros para as
pessoas singulares e de nove mil a 2,5 milhões euros para pessoas colectivas. Assim, é
proibido tomar banho no rio (só é permitida a prática de actividades balneares na frente
de mar), passear a pé e/ou com animais domésticos nas zonas interditas pela sinalização
e praticar actividades desportivas e de lazer fora dos locais destinados a esse fim. O
campismo no Cabedelo - muito comum no Verão - está banido e dá direito ao pagamento
de uma multa. Está interdita, ainda, a captura de espécies vegetais e de animais na
reserva.
As actividades tradicionais de pesca desportiva e de apanha de moluscos bivalves e de
minhocas são autorizadas, assim como o surf na praia do Cabedelo. O Estuário do Douro
possui plantas protegidas e é uma área de abrigo, de repouso e de alimentação para uma
centena de espécies. Muitas aves migratórias procuram refúgio na zona do Cabedelo,
sendo um dos locais procurados pelos observadores de pássaros.
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