O fenómeno
o que se ev
videnciou em Portug
gal, desde finais doss anos 50, que
co
onsiste num conjun
nto de traansformaçõ
ões estrutu
urais, com
m reflexoss na
occupação e organizzação do território
o, nos aspectos
a
cconcretos da
co
oncentração urbana, na dimin
nuição da agriculturra na econ
nomia, com
m a
su
ubida da in
ndústria e do
d terciário
o, também
m se verifico
ou em Can
nidelo, terra
a do
littoral, onde tais fenóm
menos são m
mais notórrios.
Dee povoação
o de gente
e simples, de cunho
o agrário, com tradiições e rituais
po
opulares, tem-se
t
tra
ansformad
do em meeio urbano
o, onde aas pessoass se
deesconhecem
m e os ance
estrais costtumes perd
dem o seu cunho e o seu conteú
údo,
aliiados a um
m envelheccimento do
o povo tra
adicional e mesmo a fuga de seus
s
deescendentees para loca
ais mais prropícios a uma
u
boa siituação ecoonómica, tudo
t
istto com refflexos nega
ativos no vviver sociall, político, religioso e humano,, em
geeral; o velh
ho interessse pelo terrrunho e seus
s
costum
mes vai deesaparecen
ndo,
neeste amplo
o dormitórrio, sem co
or, sem rum
mo, sem apego
a
à terrra e aos seus
s
prroblemas, por
p falta de
d enraizam
mento e, so
obretudo, de
d motivaçções para ela
e e
cu
uja culpa é de ambas as partes, p
por falta de
d diálogo e de acolhim
mento.
Teerra, onde se vive, ma
as não se cconvive.
da à vibração humanaa.
Teerra fechad
Po
or isso - nã
ão apenas por esta raazão - as seitas
s
aí en
ncontram u
um bom ca
aldo
dee cultura.

VID
DA ECONÓ
ÓMICA
Caanidelo, co
omo todo o territó rio nacion
nal, foi, durante
d
mu
muitos sécu
ulos,
ap
penas um meio agrrário, emb
bora com alguma indústria
i
ccaseira e um
co
omércio sin
ngelo, a prrincipio de trocas e, mais
m
tarde
e já com o uso da mo
oeda
co
orrente.
A urbanização, a que acima
a
nos referimos, veio arrefecer a agrricultura, quer
q
peela industriialização e pelo coméércio, querr ainda pela
a construçãão de imóv
veis,
ao
ocuparem os terrenos férteis.
Do
ocumentoss antigos falam da existência
a de uma agricultu
ura com certa
c
pu
ujança, poiis muitas das
d suas teerras eram
m frequente
emente traansaccionadas,
po
or troca, esscambo, ap
prazamento
o e venda.
Oss cereais fo
oram, sem dúvida, a b
base dessa
a agriculturra de subsiistência.
Um
m documeento do século XVIIII - 1759 - fala da prrodução doo milho, trrigo,
ceebolinho e repolhos, mas deviia, como hoje,
h
cultiv
var a vinh
ha, a batatta e
váárias hortalliças.
Ass exploraçõ
ões agrícollas não exxcedem os 10 hectare
es e os agrricultores têm
idade superiior a 54 ano
os; as terraas são, em boa parte, arrendadaas.
Oss antigos pinhais
p
e mesmo ass tradicion
nais árvore
es de frutoo - macieiiras,
peereiras, pecegueiros, figueiras, etc. - são
o actualme
ente de peqquena mo
onta,
po
or motivo da
d constru
ução civil, aaumentada
a depois da feitura d
do caminho
o de
ferrro, da esttrada nacio
onal n.º 1 ((IC1) - autto estrada (A1) - e daa facilidade
e de
traansportes.
A pesca, nou
utros temp
pos, talvez ttenha sido
o de certo movimento
m
o, no mar e no
rio
o; hoje, a pouca
p
que existe
e
é ind
dividual e sem
s
peso económico
e
.
Caanidelo tem
m um com
mércio de m
monta, em quase tod
dos os ramoos: mercea
aria,
mini-mercad
dos, mobílias, salssicharia, talhos,
t
farmácias, materiais de
co
onstrução, artigos de
e vestuário
o, miudeza
as, casas de
d comes e bebes, com
c
algguns resta
aurantes de
e boa quallidade - Ca
asa Branca
a e outros - um Hote
el de

luxo, vinhos - mesmo vinhos do Porto - Alumiara e Quatro Caminhos faziam
parte dos limites no decreto 42605 (art. 1..º), de Out. de 1959, delimitador do
armazenamento do vinho do Porto.
A indústria, em várias vertentes foi e é ainda uma das maiores fontes de
emprego dos habitantes de Canidelo e até de pessoas de fora.
A crise da mesma não é apenas fruto da falta de competitividade que afecta
todo o país, mas vem já da independência das nossas colónias, sobretudo
Angola e Moçambique, que tudo compravam, deixando de fazê-lo, por
motivo das suas convulsões internas e ainda pela falta de uma atempada
renovação das unidades fabris..
Sem ter a pretensão de enumerar todas as fábricas desta vetusta terra, vou
apontar algumas, de maior ou menor importância, uma ainda em franca
produção, outras já fechadas: Estaleiros navais do Gouveia, Conservas de
Pereira Júnior, Seca do Bacalhau, Estamparia de Lavadores, Fitela, Cerâmica
do Fojo, Carioca & Gonçalves, CEOP - Sociedade de Empreiteiros de Obras
Públicas -, com sede em Lisboa; aqui dedica-se à extracção de pedra; Solusel;
Oficinas Metalúrgicas, etc.
O linho parece ter aqui sido preparado, como o evidencia a Rua do Lago do
Linho e os moinhos de vento - Quinta do Moinho, Picão - foram outrora
moagens artesanais de certa monta.
No Plano Viário e de Transportes muito está feito, mas urge fazer ainda
mais.
A última rua inaugurada e feita com cabeça, - apesar do seu mau estado
actual - foi a de Salgueiros, em 1.8.1954 e os transportes da firma J. Espírito
Santo e Irmãos e do STCP ( 93) - são manifestamente insuficientes.
Seria muito importante a construção de uma estrada larga e bem delineada
para as praias, cada vez com mais movimento e uma das maiores fontes de
riqueza da freguesia.
Orla Marítima - Frente Mar Lavadores/Salgueiros.

Sectores Económicos
Canidelo, pela sua situação geográfica, perfila-se actualmente como uma
Freguesia eminentemente de turismo. As suas praias, agora beneficiadas
pela requalificação de um quilómetro de orla marítima, motivou uma maior
procura. A requalificação da sua orla fluvial, através do Projecto Polis, vai
permitir, igualmente, recuperar uma área até aqui degradada, preservandose uma zona ecológica, a Baia de S. Paio, tão procurada por algumas famílias
de aves migratórias.
A Freguesia irá, por certo, rentabilizar ainda mais as suas potencialidades
turísticas, no momento em que os seus arruamentos, sobretudo a sua rede
viária principal, venham, também eles, a ser alvos de obras de requalificação.

A atribuição de bandeiras azuis a toda a orla marítima de Canidelo é a prova
evidente de que o futuro da Freguesia passa pelo turismo e pela sua
divulgação.
Hotéis
Hotel Casa Branca
propriedade do Grupo Casa Branca, está classificado com 4 estrelas
(****).
Rua da Bélgica, 98 (Junto à Praia de Lavadores.)
Telefone 227 727 412.


Park Hotel
Classificado com 1 estrela (*)
Rua da Bélgica, 3172
Telefone 220 125 100


Parques de Campismo
Parque de Campismo de Salgueiros
Propriedade da Freguesia de Canidelo, sofreu obras de requalificação
e é, por certo, na actualidade, um dos melhores parques do País,
sobretudo em termos de segurança. Possui 205 alvéolos para
permanentes e 50 para passantes, estando aberto todo o ano, com
uma época alta e outra baixa. Possui estacionamento privado e pela
sua localização geográfica, a 50 metros da Praia de Salgueiros, tem
uma ampla frequência de estrangeiros, sendo a falta de piscina o
único óbice na aceitação plena por passantes. Aguarda classificação a
ser atribuída pela Câmara Municipal de V.N. Gaia.
Rua do Campismo
Telefone/Fax 227 810 500.


Parque de Campismo Marisol
Parque privado, preparado para receber caravanas e pré-fabricados;
privilegiado pela sua localização a poucos metros da Praia de Canide
Sul, possui lugares para passantes. Está classificado com uma estrela
(*).
Rua Alto de Chaquedas, 82
Telefone 227 135 942.


Restaurantes
A Freguesia apresenta já um serviço de restauração assinalável, destacandose o restaurante que, pelas suas especialidades, tem motivado a divulgação
de Canidelo em todo o País e além fronteiras. Referimo-nos ao Restaurante
do Grupo Casa Branca, denominado de
Restaurante Casa Branca
prestes a comemorar 50 anos, desde sempre na propriedade e
responsabilidade da Sra. D. Adosinda. O Bacalhau com Presunto e o Pato
com Laranja são duas das especialidades mais procuradas.
Rua da Bélgica, 98 e Av. Beira Mar (Junto à Praia de Lavadores.)
Telefone 227 727 418.
Outros Restaurantes



Casa da Braza
Rua da Bélgica, 2284 A
Telefone 227 811 940.



Casa Ribeiro
Rua da Bélgica, 1593
Telefone 227 810 108.



Restaurante-Churrasqueira O
Alguidar
Rua dos 4 Caminhos, 19
Telefone 227 722 930



Restaurante Braseiro dos 4
Caminhos
Rua Tenente Valadim, 852
Telefone 227 722 022.



Restaurante Estrela
Rua da Bélgica, 2291
Telefone 227 813 002.



Restaurante Onda Mar
Rua Jorge Dias, 116
Telefone 227 814 584



Restaurante Mar à Vista
Av. Beira Mar, 1143
Telefone 227 811 363



Restaurante Manduca
Rua da Bélgica, 2747
Telefone 227 812 134



Restaurante Casarão
Rua Arca de Noé, 1060
Telefone 227 812 558.



Restaurante Lua
Rua de Salgueiros, 249
Telefone 227 814 538.



Restaurante Eixo Atlântico
Av. Beira Mar
Telefone 227 723 481.



Restaurante Rasteirinho
Rua de Bustes, 936
Telefone 227 724 702



Restaurante Retiro do
Paniceiro
Rua do Viso, 68
Telefone 227 812 341

O desenvolvimento da Freguesia tem motivado um acréscimo de procura de
espaços para abertura de novos serviços de restauração, correspondendo,
quase sempre, a um novo empreendimento um novo espaço. Fruto dessa
apetência por Canidelo, verificamos hoje a abertura de alguns serviços, tão
arredios no passado recente em apostar em freguesias, destacando-se as
Agências Bancárias e as Farmácias.
Agências Bancárias


Caixa Geral de Depósitos
Rua Tenente Valadim, 966
Telefone 227 721 576.



Banco Santander Totta
Rua da Bélgica, 2507
Telefone 227 727 330



BPN – Banco Português de
Negócios
Rua António Ferreira Braga
Júnior
Telefone 227 718 300



Banco BPI
Rua da Bélgica, 2192
Telefone 808 200 510.



BCP – MILLENIUM
Rua da Bélgica, 2721
Telefone 227 724 533

Farmácias


Farmácia de Canidelo
Rua José Maria Alves, 303
Telefone 227 810 096.



Farmácia de Salgueiros
Trav. de Salgueiros, 50
Telefone 227 819 012



Farmácia Rodrigues Rocha
Rua Tenente Valadim, 921
Telefone 227 811 871.

Farmácia de S. Paio
Rua de Bustes
Telefone 227 710 165

A grande empresa representa um passado desta Freguesia, onde a Seca do
Bacalhau, a Fábrica de Estamparia de Lavadores, a Fitela, a Neolux, as
Conserveiras, etc., tiveram um papel primordial na fixação da população a
Canidelo, onde famílias inteiras integraram essas unidades. No momento,
pequena e alguma média indústria vai dominando a realidade da Freguesia,
destacando-se as GrandeS Superfícies Comerciais:
CONTINENTE
Av. dos Escultores
Telefone 227 727 500
CONFORAMA

