Informação da Presidente
Exma. Senhora Presidente
Dr.ª Célia Correia
Assembleia de Freguesia de Canidelo.

Junto se envia a V. Ex.ª a informação que resume a atividade desenvolvida
entre 01 de setembro e 07 de dezembro de 2014.

AÇÃO SOCIAL

¤ Visita às instalações do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) da Cerci
Gaia, acompanhada pelos membros do Executivo, Fátima Sousa, Eduardo
Gomes, Manuel Ferreirinha, pela Secretária, Benilde Almeida e pelo
Tesoureiro, Fernando Barrias e a eleita da Assembleia de Freguesia, Marília
Gomes, do grupo parlamentar do Partido Socialista.

¤ Reunião de trabalho e planeamento da Ação Social do último trimestre, com
a Assistente Social da Junta de Freguesia. Avaliação da situação social,
preparação da segunda reunião da Comissão Social de Freguesia e reflexão
sobre o projeto “Mais Canidelo”.

¤

Reunião com a representante da Senhoria das instalações ocupadas pela

Autarquia na Rua da Bélgica, com vista a um aditamento ao contrato de
arrendamento, que permita a cedência formal das instalações do primeiro
andar à ASSIC, facilitando desta feita, que o S.A.D., que esta IPSS negoceia
atualmente com o Centro Distrital de Segurança Social, possa ter a sua sede
nesta morada. Nesta reunião esteve presente e deu a sua colaboração a
assessora jurídica da Junta de Freguesia, Dr.ª Paula Costa.

¤ Realização em Fátima/Minde do XXXII convívio das pessoas com 65 anos ou
mais, residentes na Freguesia.
Participaram:
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- 708 Cidadãos;
- Membros da Assembleia de Freguesia, respetivamente do Partido
Socialista, do Partido Social Democrata, do Centro Democrático Social,
da Coligação Democrática Unitária e do Bloco de Esquerda;
- Quatro funcionários da Autarquia;
- Dois assessores técnicos da Autarquia;
- Dois representantes da PSP de Canidelo;
- Dois membros dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões;
- Os Vereadores da Câmara Municipal de Gaia, respetivamente, Manuel
Monteiro, Vereador da Administração Geral Municipal, e Valentim
Miranda, Vereador do Urbanismo.
- O Executivo da Junta de Freguesia;
- Representantes do Jornal Audiência e do Jornal O Gaiense.

¤

Receção aos vinte participantes do projeto “Mais Canidelo”, em conjunto

com a Assistente Social da Junta de Freguesia, da representante do Centro
Distrital da Segurança Social de Vila Nova de Gaia e da representante do
Agrupamento de Escolas D. Pedro I.

¤

Participação na abertura do “outubro´14, Mês do Idoso”, promovido pela

Esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia, no Convento Corpus Christi, e
envolvendo as Freguesias sob a sua jurisdição, acompanhada pelo Vogal,
Eduardo Gomes. Este programa realizou-se durante o mês de outubro, todas
as quintas e sextas-feiras entre as 09:00 e as 17:00 horas, abrangendo temas
como a Segurança, Cidadania, Ambiente e Cultura. A Junta de Freguesia
facilitou o transporte dos Idosos que a IPSS/ASSIC selecionou.

¤

Participação

no

lanche

comemorativo

do

aniversário

da

ASSIC,

acompanhada pela Vogal, Fátima Sousa.

¤

Reunião com representantes do programa “Agir Solidário”, ASSIC, Escola

Secundária Inês de Castro, Serviço Social da Junta de Freguesia, com vista à
organização das atividades do quarto trimestre do ano, nomeadamente a
organização de um espaço aberto ao público, onde colocam as ofertas de
roupa e calçado permutando-as por alimentos a reverter para as famílias da
Freguesia com maiores dificuldades financeiras.
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¤

Reunião com a representante da Igreja Evangélica Alemã em Canidelo, Sr.ª

Ulrike Busch Gradim, para conhecimento do programa de atividades a
desenvolver por esta Igreja na Freguesia. Presentes a Vogal, Fátima Sousa e
Assistente Social, Manuela Francisco.

¤

Participação, como moderadora, nas Jornadas de Envelhecimento,

promovidas pela Câmara Municipal, da mesa de trabalhos subordinada ao
tema “O que nos interpela no envelhecimento”.

¤ Participação no magusto que encerrou o conjunto de atividades do 2Outubro
14”, Mês do Idoso, promovida pela PSP, acompanhada pelo Vogal Eduardo
Gomes.

¤

Participação na festa de Halloween, promovida pela Cerci Gaia, na Casa da

Encosta, acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes.

¤

Participação no Jantar de beneficência, promovido pela Cruz Vermelha,

delegação de Vila Nova de Gaia, acompanhada pelo Vogal, Manuel
Ferreirinha.

¤

Participação em representação, pela Assistente Social, Manuela Francisco,

na reunião do CLAS, com a seguinte ordem de trabalhos: Informações; Análise,
discussão e votação da proposta de alteração do Regulamento Interno do
Conselho Local de Ação Social da Rede Social de Vila Nova de Gaia; Pedido
de parecer da Rede Social sobre candidatura ao CAFAP do Lar Juvenil dos
Carvalhos; Candidatura ao Plano Municipal para Imigrações do ACIM –
Informação; CLDS+ Capacitar Gaia – Ponto da situação; Outros Assuntos

¤

Participação nas diferentes reuniões do CLAS com a ordem de trabalhos

referida no ponto anterior, acompanhada pela Assistente Social, Manuela
Francisco.

¤ Participação na segunda Reunião da Comissão Social de Freguesia:
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Participantes: Agrupamento de Escolas D. Pedro I; ASSIC; C.N. Vila Nova de
Gaia; Cerci Gaia; CPCJ/Gaia Norte; ESIC; Florinhas do Lar e Casa Santa
Isabel; GAIURB, EM; PSP Canidelo; Junta de Freguesia;

Centro

de

Respostas Integradas Porto Central – Equipa de tratamento de Vila Nova de
Gaia; ACES Gaia; CCD Arca de Noé; ASDCL; Cooperativa da Bela Vista;
Agenda: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; Informação do
programa “Gai@prende+”; Pograma “Mais Canidelo”; Pograma “Cantinho do
Estudo”; Pograma da PSP “Outubro 14” – Mês do Idoso; Agir Solidário: Loja
Social; Outros assuntos de relevância social.

¤

Participação na abertura do espaço “Bem me quer”, criado no âmbito do

programa “Agir Solidário”, destinado à troca de roupa doada por alimentos, a
serem distribuídos pelas famílias em situação de maior vulnerabilidade,
residentes na Freguesia.

¤

Participação na atividade solidária ”Aula de Zumba” desenvolvida pelo

pograma “ Agir Solidário”, nas instalações da Escola D. Pedro I, destinada a
angariar fundos para as famílias mais carenciadas da freguesia.

¤

Participação, como formadora, no programa Mais Canidelo no grupo de

trabalho “Crianças em situação de risco”.

¤

Participação na sessão organizada pelo Executivo da Junta de Freguesia a

propósito do dia 25 de novembro – “ Eliminação da Violência contra as
mulheres”, aberta á comunidade, com a participação do Chefe Fernando
Rodrigues, Coordenador do Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima da
PSP Porto e da Dr.ª Patricia Faro, da CVP.

¤

Reunião com representantes da ONG “Shallon”, sobre a organização de

almoço nesta Freguesia, para pessoas sem-abrigo, com as quais trabalham na
cidade do Porto.
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EDUCAÇÃO

¤.Reunião com a UNAPAP sobre a instalação do projeto “Gai@prende+” nas
escolas básicas e JI do Agrupamento D. Pedro I, acompanhada pela Vogal
Fátima Sousa.

¤

Participação, em representação pela Vogal Fátima Sousa, no “dia do

Diploma” - entrega de diplomas aos alunos da ESIC que concluíram o ensino
secundário.

¤ Assinatura do protocolo de “Expediente e Limpeza” com o agrupamento D.
Pedro I.

¤

Reunião com o Gestor do programa “Gai@prende+” na Freguesia, sobre

instalação e adesão dos pais à frequência desta resposta pedagógica, a
funcionar desde 22 de setembro de 2014 nas escolas básicas e JI de Canidelo.

¤

Participação na Assembleia Geral da Associação de Pais da Escola de S.

Paio sobre a avaliação do projeto “Gai@prende+” nesta escola. Participaram a
Sra. Diretora Municipal da Educação, Eng.ª Vera Pacheco, o Sr. Assessor da
Vereação, Helder Ribeiro e a Secretária da Junta de Freguesia, Benilde
Almeida.

¤

Visita às Escolas do Meiral e de Lavadores, acompanhando os Srs.

Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal: observação das condições
de funcionamento dos recreios das respetivas escolas.

¤

Participação na Reunião do Conselho Geral do Agrupamento D. Pedro I,

acompanhada pela Vogal Fátima Sousa.

¤ Reunião com o Diretor do Agrupamento D. Pedro I, o Chefe de Gabinete do
Presidente da Câmara, a Vogal da Junta de Freguesia Fátima Sousa e a
Equipa Técnica do Agrupamento, sobre o Programa “O Cantinho do Estudo”.
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¤

Participação na reunião com o Diretor do Agrupamento D. Pedro I,

Coordenadores das Escolas e JI, Representante Municipal do Pelouro da
Educação, Dr. José Oliveira, sobre a avaliação do funcionamento do programa
“Gai@prende+”.

¤

Assinatura do protocolo “programa Cantinho do Estudo”, realizada na

Câmara Municipal. Presentes os Vogais, Fátima Sousa, Eduardo Gomes e a
Secretária do Executivo, Benilde Almeida e o Tesoureiro, Fernando Barrias.

¤

Participação, em representação pela Secretária do Executivo, Benilde

Almeida e pela Vogal Fátima Sousa, nas comemorações do “29º Aniversário da
ESIC”.

¤

Participação na Assembleia Geral da Associação de Pais da Escola de

Chouselas sobre a avaliação do projeto “Gai@prende+” nesta Escola.
Participantes: Diretora Municipal da Educação e Coordenadora do projeto
“Gai@prende+” nesta Escola.

¤

Participação, em representação da Vogal Fátima Sousa e do Tesoureiro

Fernando Barrias, na abertura/Içar da bandeira do projeto “Eco-Escolas”, na
Escola de Chouselas.

¤

Participação na “1.ª Feira do jovem empreendedor”, organizada pela

Associação de Pais do Agrupamento D. Pedro I, acompanhada pela Vogal,
Fátima Sousa.

¤

Participação na entrega de diplomas de mérito aos alunos do quadro de

honra da Escola Secundária Inês de Castro.

¤

Reunião com representantes da Associação Morangos de Canidelo, sobre a

organização periódica de mostra de artesanato na Freguesia.

(01 de setembro a 07 de Dezembro 2014)

6

Informação da Presidente
CULTURA

¤

Visita à exposição de trabalhos de artesanato da autoria do canidelense

Albino Costa, acompanhando o Presidente da Câmara. Presentes vários
membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia.

¤

Entrevista ao canal Clix3Tv, sobre as dimensões sociais, culturais,

desportivas e económicas da Freguesia.

¤ Presença no concerto World Music, realizado na Serra do Pilar,

promovido

pela Câmara Municipal.

¤

Participação na Homenagem ao Escritor já falecido, Manuel António Pina,

promovida pelos alunos e professores do Agrupamento de Escolas D. Pedro I.
Presença da Vogal, Fátima Sousa, Tesoureiro, Fernando Barrias e pela
Secretária do Executivo, Benilde Almeida.

¤ Participação nas atividades culturais promovidas pela URBICOOPE: Feira de
artesanato e desfolhada, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias.

¤

Participação na Eucaristia de receção ao novo Pároco de Canidelo.

Presentes os Vogais, Fátima Sousa, Eduardo Gomes e pela secretaria Benilde
Almeida.

¤

Reunião com os promotores do festival anual de teatro ”Cale-se”

acompanhada pela Secretária, Benilde Almeida, para apresentação das
dificuldades de espaço para ensaios, apresentação do festival e custos
financeiros,.

¤

Participação na cerimónia evocativa dos 100 anos do Santuário de

Shoensttat, acompanhada pelos Vogais, Fátima Sousa e Eduardo Gomes.

¤

Participação em representação pelos Vogais, Eduardo Gomes, Firmino

Matos, no almoço comemorativo do aniversário do Jornal Audiência.
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¤ Participação em representação pelo Vogal, Eduardo Gomes na Gala “Gaia é
Fado” organizada pelo Jornal, O Gaiense.

¤

Participação na cerimónia evocativa em memória dos Canidelenses

falecidos, promovida pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. Presentes os
Vogais, Eduardo Gomes, Firmino Matos, Fátima Sousa e o Tesoureiro,
Fernando Barrias. Esteve presente o membro da Assembleia de Freguesia,
Durval Fernandes da CDU.

DESPORTO

¤ Participação em representação, pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, na festa
de aniversário da empresa Rios & Trilhos.

¤ Reunião de trabalho com representantes da Juventude Desportiva de Gaia
sobre questões relacionadas com o funcionamento e organização da sua
atividade, bem como o seu enquadramento no pavilhão desportivo que a ESIC
lhes emprestou e as respetivas contrapartidas.

¤

Participação na festa do 10.º Aniversário (hastear da bandeira e

cumprimentos à Equipa de Hóquei do Clube) da Casa do Benfica,
acompanhada pelo Vogal, Eduardo Gomes e pelo Tesoureiro, Fernando
Barrias.

¤

Participação em representação, pelo Tesoureiro e pela Secretária do

Executivo, Fernando Barrias e Benilde Almeida, respetivamente, no almoço do
4.º Aniversário, promovido pela Douro Gaia Sport Club, na quinta da Boeira.

¤ Participação em representação, pelo Tesoureiro, Fernando Barrias, no ato de
Tomada de Posse dos Corpos Gerente da Associação Centro Cultural e
Desportivo Arca de Noé.
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¤

Participação na inauguração do Centro Douro Academy, especializado em

surf e canoagem, da responsabilidade da parceria entre as empresas Nelo e
Rios & Trilhos, localizado na Douro Marina. Presença dos Vogais, Manuel
Ferreirinha e Eduardo Gomes.

¤

Presença no Jogo Portugal/Rússia, realizado no Parque da Lavandeira,

sendo o Executivo representado pelo tesoureiro, Fernando Barrias.

¤

Participação em representação, do Tesoureiro, Fernando Barrias, da

Secretária, Benilde Almeida, e da Vogal, Fátima Sousa na reunião com a
comissão organizadora da XXVI Regata Internacional de Natal, promovida pela
Associação de Remo do Norte.

¤

Reunião com o Presidente e o Tesoureiro do Sport Clube de Canidelo a

propósito da avaliação dos encargos na gestão do Parque de Jogos Manuel
Marques Gomes, e melhoria da articulação entre as duas entidades.

¤ Participação na entrega dos prémios às equipas participante na XXVI Regata
Internacional de Natal.

PARQUE DE CAMPISMO

¤

Reunião com Vários grupos de campistas sobre as questões do

funcionamento do parque, acompanhada por todos os membros do Executivo.

¤ Reunião com o Chefe das Finanças de Vila Nova de Gaia, para apuramento
do ponto da situação fiscal dos terrenos do Parque de Campismo, com vista ao
seu licenciamento, acompanhada pela Assessora Jurídica, Dr.ª Paula Costa.

¤

Reunião com os concessionários do Restaurante /Bar/Mini-Mercado, a

propósito da renúncia ao contrato em vigor.

¤

Entrada de dois funcionários para constituição de Relação Jurídica de

Emprego Público por Tempo Indeterminado na Categoria de Assistente
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Operacional, com funções de vigilante, devido à saída de um trabalhador para
a situação de reforma e do fim do Contrato a Termo Certo, de outro
Trabalhador.

¤

Início do processo de cobranças das dívidas referentes aos utilizadores do

Parque de Campismo, no valor De 10.872, 28€, relativas aos anos de 2007 a
2013.

URBANISMO

¤ Assinatura do protocolo para 2014 de transferência das verbas, destinadas a
obras e jardins no valor de 14.639,50€, sendo 13.078,23€ obras e 1.561.27€
Jardins.

¤

Participação na reunião com representantes da URBICOOPE, relativa às

obras de recuperação da Rua Entremuros e da construção de uma rotunda
junto ao pontão, com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Patrocínio Azevedo e do vogal de Junta de Canidelo, Eduardo Gomes.

¤

Reunião com grupo de 8 colaboradores do Programa CEI+, sobre a sua

integração nas tarefas da Junta de Freguesia, direitos e deveres.

¤ Neste período do ano, no âmbito dos compromissos possíveis da Junta de
Freguesia, concluímos a reparação das seguintes ruas:
- Rua da Paz;
- Rua do Barreiro;
- Rua da Escola do Viso;
- Rua Margarida Silva Cruz;
- Rua do Pinheiral.

¤

No âmbito do compromisso com a Câmara Municipal, reconstruíram-se as

seguintes ruas:
- Rua do Rodelo;
- Travessa do Rodelo;
- Rua das Zamboeiras;
- Caminho das Zamboeiras;
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- Rua do Telhal;
- Rua Nova do Espinheiro;
- Rua da Pedra Torta.
Aguardam-se os trabalhos na Rua de Entre Muros.

¤

Solicitámos limpezas de terrenos em condições de insalubridade, na

Freguesia.

¤ Solicitámos vistorias a habitações em condições sugestivas de risco.
¤

Emitimos pareceres sobre, pedido de licenciamento para obras de

edificação, aperfeiçoamento, alteração e pedidos de informação prévia.

¤ Acionamos o SOS buracos.
¤ Acionamos os serviços de limpeza urbana.
¤

Várias reuniões com o responsável da SUMA na freguesia a fim de

melhorarmos a gestão da limpeza, a partir do mapa da cobertura desta
empresa

¤

Várias Reuniões com representantes da EDP, a propósito das questões da

iluminação da freguesia.

¤

Participação na reunião promovida pela GAIURB sobre PDM/ Estratégias de

Regeneração Urbana, acompanhada pelo Vogal, Manuel Ferreirinha.

¤

Participação no Workshop sobre Mobilidade no Concelho e Freguesias de

Vila Nova de Gaia.

¤

Participação em representação pelo Vogal, Eduardo Gomes, na reunião

promovida pelo Executivo da Junta de Freguesia a pedido da Urbanização da
Tripeira, sobre organização e limpeza do espaço sob a responsabilidade da
Urbanização com a participação da Sr.ª Vereadora, Eng.ª Mercês Ferreira.
CEMITÉRIOS
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Homologado o concurso de constituição de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado para ocupação de dois postos de trabalho na carreira
de assistente operacional com funções de coveiro.
SEGURANÇA

¤

Participação em duas reuniões do Conselho Municipal de Segurança com a

seguinte ordem de trabalho: Aprovação da ata da reunião anterior; Aprovação
definitiva do Regimento do CMS; Apresentação do Plano Municipal de
Emergência de Proteção Civil; Apresentação do Serviço de Intervenção em
Crise, Emergência Psicossocial; Análise da criminalidade na área do Município;
Instalações das forças de Segurança no Concelho de Vila Nova de Gaia;
Outros assuntos de interesse.

¤

Participação na inauguração das instalações da Policia de Segurança

Publica de Canidelo, acompanhada pelos vogais, Eduardo Gomes, Fátima
Sousa e Manuel Ferreirinha, pelo Tesoureiro, Fernando Barrias e pela
Secretaria, Benilde Almeida. Esta esquadra tem na sua jurisdição as freguesias
da Afurada, Canidelo e Madalena.

¤

Visita às futuras instalações da Policia Municipal de Vila Nova de Gaia.

Executivo representado pelo Tesoureiro, Fernando Barrias.

¤

Reunião com o Sr. Comandante, Subcomissário Carlos Reis, da PSP de

Canidelo sobre as seguintes questões:
- Atos recorrentes de vandalismo na Rua do Meiral;
- Situação de risco na Rua Pinto Monteiro;
- Cruzamento dos Quatro Caminhos/situação de trânsito de risco;
- Violência identificada junto de idosos/jovens/outros;
- Violência doméstica participada;
- Comunidade estrangeira;
- Comunidades escolares;
- Furtos de metal na Freguesia.

¤

Apresentação de cumprimentos ao novo Comandante da PSP de Canidelo,

Comissário, Hugo Lopes.
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OUTROS

¤ Reunião com o representante da empresa Macdonald´s, para apresentação
da empresa e disponibilização da colaboração possível.

¤

Participação na sessão de inauguração da empresa de bricolagem,

Bricodepot, acompanhada pela Secretária do Executivo, Benilde Almeida e os
Vogais Eduardo Gomes e Fátima Sousa.

¤

Reunião com o responsável do site da Junta de Freguesia com vista à sua

atualização e reorganização.
¤ Participação em representação, pela Secretária do Executivo, Benilde
Almeida e pela Vogal Fátima Sousa, na inauguração das instalações da
Macdonald´s, na Freguesia.

¤

Reunião com o Vereador, Manuel Monteiro, sobre a apresentação da

proposta “espaços do cidadão” e as respetivas transferências de serviços para
as juntas de freguesia.

¤

Participação na sessão evocativa do 1.º Ano de trabalho do Executivo da

Câmara Municipal de Gaia, acompanhada pela Secretaria do Executivo,
Benilde Almeida.

¤ Participação nas diversas reuniões da Assembleia Municipal.
¤

Participação na reunião promovida pela Câmara Municipal e dirigida a todos

os Presidentes de Junta de Freguesia sobre:
- Acordos de Execução;
- Cooperativa Regis.

¤

Apresentação de cumprimentos ao Pároco de Canidelo, Padre Almiro

Mendes.
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¤ Presença em representação, pelo Vogal, Manuel Ferreirinha, na inauguração
da empresa AC Interiores, localizada na Av. Beira Mar.

A Presidente da Junta

a) Maria José Gamboa, Dr.ª
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