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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, preservando-
se 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, destacando-
se 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. 

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

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

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

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

 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 

     
  

     
 


