Exmo. Snr.
Dr. Rui Alves
Digmo. Presidente da Assembleia de
Freguesia de Canidelo
Canidelo – Vila Nova de Gaia

Senhor Presidente
Informo a Assembleia de Freguesia das principais iniciativas que caracterizaram a
actividade do executivo, para além do normal atendimento da população, no período
compreendido entre 21 de Dezembro de 2008 e 20 de Abril de 2009.

1. ACÇÃO SOCIAL / SERVIÇOS SOCIAIS
•

A técnica social da autarquia manteve o apoio a todos os casos de eminente
carência social, assumindo a gestão processual e o respectivo encaminhamento para
a Segurança Social. Anexamos relatório inerente a 2008.

•

A técnica responsável pela UNIVA continuou a colaborar com a população em termos
de emprego, tendo conseguido a colocação de desempregados, em face das ofertas
de emprego canalizadas desde o Centro de Emprego de V.N. Gaia. Anexamos
relatório inerente a 2008.

•

Apresentamos candidatura à implementação do GIP – Gabinete de Inserção
Profissional, que irá substituir a UNIVA.

•

A técnica social da autarquia manteve o atendimento protocolado com a Gaia Social.

•

Tomámos parte na Cerimónia de entrega de habitações sociais que decorreu no
Salão Nobre da C.M. Gaia.

•

Manteve-se o controlo dos beneficiários do Fundo de Desemprego, com a
apresentação quinzenal no gabinete dos Serviços Sociais da autarquia.

•

Continuámos a assegurar o apoio domiciliário na freguesia, assumido pela Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação do Porto.

•

Assumimos com a Associação Social e Desenvolvimento Comunitário de
Lavadores, uma outra parceria no âmbito do apoio domiciliário de modo a aumentar a
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cobertura desse serviço na freguesia. A técnica da autarquia tem vindo a acompanhar
este serviço na vertente de apoio técnico. O fornecimento das refeições é garantido
pela Cruz Vermelha do Porto, através de protocolo de parceria.
•

A convite da Cruz Vermelha do Porto, deslocámo-nos à sua sede de modo a sermos
informados da situação do diferendo com os responsáveis da C.M. Gaia no tocante à
manutenção das instalações desta Instituição no concelho. Das informações
recolhidas foi possível concluir que a Câmara tudo irá fazer para defender os
interesses sociais da Instituição e dos diversos parceiros.



•

CENTRO DE SAÚDE
Tomámos parte na cerimónia comemorativa do 1.º aniversário da USF Sto. André de
Canidelo.



CENTRO DE CONVÍVIO

•

Mantivemos o apoio diário, traduzido na assessoria da técnica da autarquia.

•

Promovemos o almoço de Natal dos utentes do CC, no qual tomaram parte
responsáveis de outras IPSS da freguesia.

•

Assistimos à festa de Natal do Centro de Convívio que decorreu no Salão Paroquial e
em que os seus utentes tiveram participação activa na encenação de um conto de
Natal.



•

CERCIGAIA
Cedemos o Salão Nobre para uma acção de formação na vertente da “ Higiene e
Segurança “, da responsabilidade da Instituição e aberta a toda a população, incluindo
funcionários da autarquia.

•

Assumimos a colaboração na organização da Regata do Pirilampo Mágico a
decorrer nos próximos dias 23 e 24 de Maio na orla fluvial da freguesia.

2. SEGURANÇA e PROTECÇÃO CIVIL
•

Reunimos com o comandante do Destacamento da PSP de V.N. Gaia e comandante
da esquadra de Canidelo de modo a analisar situações de insegurança ainda
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existentes na freguesia. Da parte dos responsáveis ficou clara a sua disponibilidade
em colaborar na melhoria da presente situação.
•

Reunimos em conjunto com a técnica social da autarquia com os responsáveis do
Gabinete de Apoio à Vitima da PSP de Canidelo. Do encontro sobressaiu a
possibilidade de em conjunto ser possível encontrar a melhor solução para os
diversos casos de instabilidade familiar que diariamente são colocados nos serviços
sociais e ou, na esquadra, por denúncia de terceiros ou das próprias vítimas.

•

A convite da snra. Governadora Civil tomámos parte na cerimónia, de assinatura de
Protocolos para a construção e reformulação de esquadras no Distrito do Porto,
presidida pelo snr. Ministro da Administração Interna e realizada na Biblioteca Almeida
Garrett (Palácio Cristal).

3. ÁGUAS DE GAIA
•

Continuámos a colaborar com a Águas de Gaia em todos os serviços e obras, visando
a preservação do ambiente e a resolução dos problemas da população.


•

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Mantivemos um permanente apoio à população na resolução de casos isolados tendo
em conta que a freguesia tem o problema da distribuição da água potável
praticamente resolvido, com uma cobertura de quase 100%.

•

Iniciámos os trabalhos de requalificação da linha que alimentou em tempos a Fonte
de S. Tiago, na intenção de ser reposta uma situação que trouxe imensos custos à
freguesia aquando da sua alimentação com água da rede pública.



•

ÁGUAS PLUVIAIS
Continuámos a manter um serviço permanente de limpeza das sarjetas, incluindo a
substituição de grelhas ou a colocação de novas caixas como reforço das existentes.

•

Foi iniciado o processo de definição e requalificação da linha de água da Ribeira do
Ralo, desde o loteamento da Estamparia de Lavadores até à orla marítima.


ÁGUAS RESIDUAIS
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•

Mantivemos, em colaboração com as Águas de Gaia, uma vigilância permanente
em relação a algumas ligações clandestinas ainda existentes na freguesia.

•

Iniciámos o processo para implementação de colectores na Rua do Monte até à
Travessa de Salgueiros.

•

Foi colocado em carga o poço de bombagem construído no âmbito do Programa
Polis localizado na orla fluvial, junto à Av. Augustina Bessa Luís.

4. SALUBRIDADE
•

Mantivemos uma óptima relação institucional com a Divisão de Salubridade da
Câmara e Suma na limpeza de bermas e no reforço ou substituição de contentores e
ecopontos.

•

Participámos e solicitámos à Divisão de Salubridade da Câmara a limpeza de
diversos terrenos da freguesia, dos quais fornecemos a identificação dos respectivos
proprietários.

•

Reunimos com a responsável municipal na área da salubridade para análise de
diversas situações, como o possível reforço de material de apoio ou a sua colocação
deficiente.

5. JARDINS E ESPAÇOS VERDES
•

Mantivemos o acordo com empresa privada para a manutenção de alguns jardins e
espaços verdes da freguesia.

•

Foi assumida pela C.M. Gaia a requalificação de toda a zona verde da Cooperativa
Tripeira, aguardando-se a anuência da Associação dos Condóminos para que os
trabalhos tenham o seu início.

6. REDE VIÁRIA
•

Mantivemos os trabalhos de reparação de passeios, baías de estacionamento e
recolocação de pavimento a paralelo.

•

Continuam em excelente ritmo os trabalhos de requalificação da Rua da Bélgica,
estando em fase de construção 2 rotundas, uma junto ao campo de jogos e outra junto
à BP, visando uma melhoria na fluidez do tráfego viário.
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•

Teve início a requalificação da marginal no troço Salgueiros / Madalena, em cuja
reunião semanal de obra temos vindo a participar.

•

Está previsto para muito breve o início das obras de requalificação da Rua Jorge Dias
(restante) e Rua do Calisto (parte).

•

A autarquia assumiu a requalificação da Rua Alto do Monte da Luz, cujos trabalhos
já tiveram o seu início.

•

A pedido do vereador Firmino Pereira, reunimos com moradores do Caminho dos
Vales de modo a encontrar um entendimento entre proprietários que permitisse o
alargamento do mesmo e a consequente colocação das diversas infra-estruturas. A
situação, apesar de todos os esforços, continua em impasse, aguardando-se pelos
diversos acordos de cedência de terreno a domínio público.

•

Está em fase de acordo final e, assinatura da acta pelas diversas partes, o processo
de prolongamento da Rua do Monte até à Travessa de Salgueiros, o que permitirá
a implementação das infra-estruturas em todo o arruamento.

7. EQUIPAMENTOS
•

Foi encerrado o processo de requalificação do Edifício Sede da Junta.

•

Foi encerrado o processo de requalificação da Feira, com a entrega do saldo das
prestações liquidadas pelos feirantes junto dos serviços administrativos da autarquia.

8. TRÂNSITO E TRANSPORTES
•

Reunimos com o responsável da Espírito Santo & Filhos, para definir o trajecto da
carreira circular a ser aprovado pelas entidades competentes.

•

Está a ser colocado mais um abrigo na Rua da Bélgica, junto ao antigo Centro
Médico, aguardando-se a colocação de outros em locais determinados aquando da
requalificação do arruamento.

9. URBANISMO
•

Continuámos a emitir pareceres, de acordo com a lei, em processos de urbanismo
relativos à freguesia, tendo-se sugerido alterações a situações menos claras e
geradoras de conflitos futuros.
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•

Assistimos à nova vistoria administrativa efectuada pela CM Gaia a alguns prédios
da Rua Tenente Valadim, na qual se constatou a precaridade das habitações, pelo
que ficámos a aguardar pelo respectivo relatório.

•

Assistimos à inauguração das novas instalações da Gaiurb localizadas no Convento
Corpus Christi.

•

Terminou o período de consulta pública da proposta do novo PDM, tendo decorrido a
5 de Março, no Salão Nobre da autarquia, uma Sessão de Esclarecimento.

•

Reunimos com o Director Municipal de Urbanismo para solucionar diversas
situações de impasse nomeadamente, alinhamentos, licenciamento do Parque de
Campismo, Prolongamento da VL2, legalização de clandestinos, etc.

10. CEMITÉRIOS
•

Está a decorrer o processo de concessão de terreno para a construção de 10
jazigos de dois covatos no Cemitério das Chouselas.

•

Continuamos com as obras de construção da 4.ª fase do Cemitério das Chouselas.

11. ENSINO
•

Participámos nos Conselhos Gerais Transitórios do Agrupamento Vertical D.
Pedro I e da Escola Secundária Inês de Castro.

•

Integrámos a comissão do CGT que assumiu toda a fase processual tendente à
eleição do Director do Agrupamento Vertical D. Pedro I, o qual, após a eleição,
tomou posse a 2 de Abril.

•

Continuámos a garantir as pequenas obras de manutenção das EB1/JI de
Canidelo, colaborando com o Agrupamento Vertical D. Pedro I e a Escola
Secundária Inês de Castro (ESIC) em pequenos trabalhos, nomeadamente no
transporte de material e ou equipamentos para as diversas actividades ou acções.

•

Continuámos a apoiar as EB1/JI da freguesia no fornecimento de fotocópias.

•

Participámos a convite da ESIC na conferência sobre “ Globalização “, realizada no
salão da Associação Recreativa de Canidelo, liderada pelo Prof. Dr. José Milhazes e
que decorreu de forma participada e participativa.

•

Participámos na cerimónia de abertura da Semana da Artes que decorreu na ESIC.
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•

Participámos a convite da ESIC na palestra sobre “ A Expressão Facial da Emoção
e o Sorriso “, realizada no salão da A.R.C., da responsabilidade do Prof. Dr. Freitas
Magalhães.

•

Colaborámos e integrámos, a convite de alguns professores da ESIC, o júri do
Concurso “ Um Conto de Natal “ direccionado a alunos da EB1/ JI do Meiral, EB 2,3
e ESIC., cujos prémios foram entregues no decurso da actividade “Um Dia Medieval”.

•

Participámos na actividade da Associação de Pais da ESIC “Um dia Medieval”, para
a qual a autarquia instalou o palco.

•

Assistimos no salão da A.R.C. ao lançamento do livro “ A Noite da Viúva “ da autoria
de Luís Coelho, professor na ESIC.

•

Reunimos com algumas Associações de Pais e Encarregados de Educação, entre
as quais, do Jardim de Infância de Canidelo, ESIC, EB1/JI do Viso e EB1/JI das
Chouselas,

•

Colaborámos com o Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos na entrega de
prémio (toponímia de Canidelo) a 11 alunos da freguesia que se distinguiram no ano
lectivo 2007/2008.

12. DESPORTO, CULTURA E LAZER


•

DESPORTO - CULTURA
Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da Freguesia, sempre
que solicitado.

•

Procedeu-se, no Salão Nobre da autarquia, sobre a presidência do Dr Luís Filipe
Menezes, à outorga por parte de algumas Instituições da Freguesia com a Câmara,
dos Protocolos da Cultura para o corrente ano.

•

Apoiámos a realização do Festival Nacional de Teatro – Cale’s 3, que decorreu no
salão da ARC no período de Janeiro a Março e que contou com a presença do snr.
Presidente da Câmara na cerimónia da abertura. Um sucesso e um orgulho para a
freguesia, divulgada em diferentes órgãos da comunicação social.

•

Assumimos a representação da freguesia nas Marchas de S. João - Gaia 2009,
endereçando a responsabilidade à Associação Recreativa de Canidelo.

•

Apoiámos a realização da 6.ª Silvestre de Gaia que decorreu junto à orla fluvial.

7

•

Concluiu-se a parceria com o Clube Voley de Praia e Gaia Nima para a instalação da
Escola Municipal de Voleibol de Praia, aguardando-se disponibilidade de data para
a assinatura do respectivo protocolo pelas partes.

•

Apoiámos, como habitualmente, a realização do Torneio Nacional de Ténis de Mesa
Inter Selecções Regionais, organizado pela Associação de Ténis de Mesa do Porto,
destinado aos escalões de formação e que decorreu no Pavilhão Municipal Escolar de
Canidelo.

•

Organizámos em parceria com a Associação de Atletismo do Porto, Gaia Nima e
Associação das Colectividades de V.N. Gaia, o Campeonato Nacional de Marcha
Atlética que decorreu entre Canide Norte e Sul e que se traduziu em mais um êxito
desportivo.

•

Acompanhámos o Dr. José Guilherme Aguiar e o Eng. Mota e Silva na visita às obras
de construção do polidesportivo da Associação Recreativa e Cultural de Alumiara.

•

Participámos na cerimónia comemorativa do 10.º Aniversário da Associação das
Colectividades de V. N. Gaia que decorreu no Auditório Municipal.

•

Participámos no 7.º Jantar dos Reis organizado pelo Rancho Folclórico de Canidelo e
que contou com a presença do snr. Presidente C.M. Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes,
snrs. Vereador Firmino Pereira e César Oliveira.

•

Assistimos, no salão do Centro Social de Coimbrões, à reposição da Revista “Rua
Direita” em homenagem a José Guimarães, da responsabilidade do Grupo Cénico da
Sociedade Musical 1.º de Agosto.

•

Participámos na cerimónia comemorativa do 25.º aniversário da A.D.C. Unidos ao
Cova da Silva.

•

Participámos no Jantar comemorativo do 73.º aniversário da Associação Recreativa
Canidelense.

•

Visitámos as instalações da novel Associação de Danças de Salão de V.N. Gaia,
localizadas na Rua da Bélgica.

•

Colaborámos com a Gaia Nima e Hospital de Gaia na organização da 1.ª caminhada
contra o AVC que decorreu junto às orlas fluvial e marítima da freguesia.

•

Elaborámos Programa Comemorativo do 35.º aniversário do 25 de Abril, destacandose, a 18 de Abril, o espectáculo “O Canto de Intervenção” pela Associação José
Afonso e a Sessão Solene Comemorativa durante a qual será homenageado o 1.º
Presidente de Junta eleito pós 25 de Abril, António Pereira. Durante a homenagem
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proceder-se-à ao lançamento do livro “Libertando a Alma” da autoria do
homenageado. Do programa consta ainda, como habitualmente, actividades
desportivas.



•

PARQUE DE CAMPISMO
Concluídas as grandes obras, estamos a proceder a pequenas pinturas de modo a
que na época alta todo o espaço esteja devidamente requalificado.

13. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

A EDP, através de subempreiteiros, continua a assumir a remodelação da rede,
destacando-se o último trabalho realizado na Rua e Praceta do Fontão.

14. OUTROS
•

Concluímos o processo de avaliação do pessoal com base no SIADAP e relativa a
2008, decorrendo agora o prazo para a fixação dos objectivos para 2009.

•

Dado o novo sistema de recenseamento, os serviços administrativos têm vindo a
procurar quaisquer lapsos ou imprecisões que possam lesar a freguesia.

•

Participámos na 1.ª reunião do Conselho Consultivo da Reserva Natural Local do
Estuário do Douro que decorreu no Parque Biológico, sede provisória da Reserva.

•

Participámos na Assembleia Geral da Gaia Litoral – Associação de Freguesias.

•

Foi concluída com sucesso a auditoria de acompanhamento do processo de
certificação de qualidade - 2.ª auditoria após conclusão do processo. Foi
aproveitada esta avaliação para se adaptar a certificação à realidade actual, ISO
9001:2008.

•

Assumimos com a Clínica e Farmácia da Liga uma parceria que permite que o
pessoal e os eleitos da autarquia tenham as regalias dos sócios da Associação,
sempre que recorram à Clínica ou à Farmácia.

•

Participámos na festa de aniversário do Jornal Audiência, durante a qual foram
homenageadas algumas personagens e instituições do concelho.
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•

Participámos no Encontro Nacional de Freguesias comemorativo dos 20 Anos da
ANAFRE que decorreu em Santarém.

•

Assistimos à entrega ao Município da Bandeira da Mobilidade pela respectiva
Associação, no âmbito do Projecto da Rede Nacional de Cidades e Vilas com
Mobilidade para Todos.

•

Informamos que o total de recenseados a 7 de Abril era de 21.375.

Junto remeto uma informação sobre a situação financeira da Freguesia até 17 de Abril.

Com os melhores cumprimentos.

Canidelo, 20 de Abril de 2009
O Presidente da Junta

a) Fernando Andrade
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