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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 entre18 de Abril e 20 de Junho de 2010. 

 
 
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. Em face da parceria existente com a Gaia Social, foi 

apoiando, semanalmente, o pedido de habitação social e informando da situação 

dos processos a aguardar realojamento. 

• Foi substituída a técnica do serviço social pela contratada ao IEFP, na situação de 

beneficiária do subsídio de desemprego, com base no Programa Emprego Inserção. 

• O trabalho social a executar no terreno no âmbito do CLDS – Contrato Local de 
Desenvolvimento Social, está totalmente paralisado em face da falta de verbas 

para cobrir tal acção. Aguardamos reunião com o pelouro da Acção da C.M. Gaia e 

Cruz Vermelha de Gaia para denúncia do projecto.  

• Terminou a acção dos dois jovens portadores de deficiência provenientes da 

APPACDM que executaram trabalhos de jardinagem, em regime de estágio. 

• Continuámos a assegurar o apoio domiciliário na freguesia, assumido pelo 

trabalho da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação do Porto e Associação Social e 

Desenvolvimento Comunitário de Lavadores. 

• Tomámos conhecimento oficial do indeferimento do processo / candidatura para a 

construção do Lar pela ASSIC no âmbito do POPH. 
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• A técnica responsável pela UNIVA / GIP – Gabinete de Inserção Profissional 
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. Promoveu, sempre que necessário, acções de 

sensibilização junto dos beneficiários do subsídio de desemprego, tendentes à 

ocupação de diversas ofertas de emprego e que decorreram no Salão Nobre da 

Junta de Freguesia. 

• Tiveram início as acções de formação no âmbito do acordo estabelecido com o 

IEFP / Sector Terciário. Assim, no Salão Nobre da Junta de Freguesia está a 

decorrer as acções de 1.os. Socorros e de Inglês e numa das salas TIC do 

Agrupamento de Escolas, a informática. No momento estão a ser preparadas novas 

acções a substituir as actuais no fim da sua vigência. 

• Manteve-se o controlo dos beneficiários do Fundo de Desemprego, com a 

apresentação quinzenal no gabinete dos Serviços Sociais da autarquia. 

• Admitimos um trabalhador beneficiário do RSI no âmbito do Programa Inserção + 

para os serviços de limpeza do campismo. 

• Admitimos três trabalhadores estagiários pelo período de um ano, no âmbito do 

Programa de Estagiários Qualificação-Emprego com mais de 35 anos, para a 

recepção do Parque de Campismo. 

• Foi admitida a técnica em psicologia clínica para dirigir o GIP. 

 

 

 CENTRO DE SAÚDE 
 
• Mantivemos reuniões regulares com o coordenador da USF Sto. André de 

Canidelo, nas quais fomos tomando conhecimento da integração dos médicos 

previstos aquando a sua constituição. 

 

 
 CENTRO DE CONVÍVIO 

 
• Mantivemos o apoio diário, traduzido na assessoria da técnica da autarquia. 
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 CERCIGAIA 
 
• Mantivemos o apoio à Instituição traduzido no cedência de carrinhas, sempre que, 

solicitado e no pagamento do aluguer das instalações do CAO – Centro de 

Actividades Ocupacionais, localizadas na Tripeira. 

 
 
2. SEGURANÇA e PROTECÇÃO CIVIL 
 
• Pedimos a intervenção do comandante da esquadra para a resolução de situações 

de roubo de cabos eléctricos, condutores da electricidade de alimentação das 

habitações. 

• Participámos à PSP o furto de 20 tábuas do tabelado do palco da autarquia, 

aquando da animação na orla fluvial, inserida no programa da Regata do Pirilampo 

Mágico. 

 

 
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. 

• Reunimos com responsáveis das Águas de Gaia para a resolução da situação da 

existência de esgoto na zona da reserva do Cabedelo. A solução provisória 

encontrada, foi a construção de um poço em terreno exterior à Reserva, com a 

recolha diária das águas, até conclusão do trabalho de implementação do 

saneamento em toda a zona do Picão. As obras vão começar em breve, quer a 

construção do poço, quer os trabalhos de recolhas das águas a poente do Picão.  

 

 
 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 
• As Águas de Gaia continuem disponíveis para reforçar a distribuição da água à 

população, bastando a sua sinalização por parte desta autarquia. 
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 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. 

 

 
 ÁGUAS RESIDUAIS 

 
• Mantivemos, em colaboração com as Águas de Gaia, uma vigilância permanente 

em relação a algumas ligações clandestinas ainda existentes na freguesia. 

 
4. SALUBRIDADE 
 

• Participámos na EB1 / JI de Chouselas ao lançamento do programa ECOSCÓPIA, 

da responsabilidade da SUMA em parceria com a C.M. Gaia, com envolvência de 

toda a comunidade escolar. 

• 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, assim como, na recolha permanente dos designados “monstros”.  

• Participámos e solicitámos à Divisão de Salubridade da Câmara a limpeza de 

diversos terrenos da freguesia, dos quais fornecemos a identificação dos 

respectivos proprietários, tendo colaborado na limpeza de alguns, em virtude da sua 

localização. 

• Mantivemos a recolha e transporte para a Suldouro de todo o material proveniente 

da limpeza dos jardins da Tripeira e de outros locais públicos da freguesia. 
 
 
5. JARDINS E ESPAÇOS VERDES 
 
• Assumimos a manutenção de alguns jardins e espaços verdes da freguesia por 

trabalhadores da autarquia. Um sucesso que motivará outros desafios, quer neste 

âmbito, quer em outros, onde possamos assumir todos os trabalhos.  

• Iniciámos o processo de colocação das peças escultóricas na rotunda do S.C. 
Canidelo. 
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6. REDE VIÁRIA 
 
• Mantivemos os trabalhos de reparação de passeios, baías de estacionamento e 

recolocação de pavimento a paralelo. 

• Continuámos a substituir o SOS Buracos, na reposição do piso em diversos 

arruamentos da freguesia, com o fornecimento do betuminoso por parte da Câmara. 

Uma tarefa bastante demorada que, contudo, tem permitido o melhoramento da 

rede viária. 

• Foi inaugurado o troço Salgueiros / Madalena, integrado na candidatura ao QREN. 

 

 
7.  TRÂNSITO E TRANSPORTES 
 
• Continuamos a aguardar pela colocação ao serviço da população, da carreira 

circular há muito solicitada ao responsável da Espírito Santo & Fos.. 

• Reunimos com responsáveis da Divisão de Trânsito da C.M. Gaia, Engºs Luís Brás 

e Fardilha, para análise de alterações / correcções solicitadas pela Junta e ainda 

não deferidas pelos respectivos serviços. 

 

 
8.  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. 

• Reunimos com a Directora da Fiscalização com a qual acordámos a demolição de 

algumas habitações desabitadas. Este trabalho teve início com a demolição de uma 

ilha sita na Travessa da Rua Nova de Sobreiro. 

 

 
9.  CEMITÉRIOS 
 
• Continuamos com as obras de construção da 4.ª fase do Cemitério das 

Chouselas. 
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10.  ENSINO 

 
   

• Participámos nos Conselhos Gerais, do Agrupamento de Escolas e da Escola 
Secundária Inês de Castro. 

• 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 na transferência de verba, de acordo 

com a lei, para expediente e limpeza e no fornecimento de fotocópias. 

• Visitámos as obras de requalificação e ampliação da Escola Secundária Inês de 

Castro. 

• Recebemos os alunos da ESIC para estágios na área do turismo e da informática. 

• Recebemos os alunos do Instituto Atlântico para estágio no âmbito da 

informática. 

• Mantivemos reuniões com as diversas Associações de Pais, colaborando, 

sempre que possível, nas diversas iniciativas. 

• Participámos no jantar de encerramento do ano lectivo promovido pela 

Associação de Pais da EB1 / JI de S. Paio. 

• Apoiámos as actividades promovidas pela Associação de Pais da EB1 / JI de S. 

Paio no âmbito do encerramento do ano lectivo. 

• Participámos no Conselho Municipal de Educação como delegado dos 

presidentes de junta. 

• Assistimos à visita de uma representação do B.E. ao Agrupamento D. Pedro I, 

durante a qual foram colocados alguns problemas inerentes à problemática 

escolar. 

• Reunimos com os respectivos Directores para tratar de diversos assuntos, 

nomeadamente, a organização do próximo ano lectivo. 

• Integrámos o Júri para a escolha do melhor selo comemorativo do 25.º 
aniversário da ESIC. 
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11.  DESPORTO, CULTURA E LAZER 

 
 

 DESPORTO – CULTURA 
 

 
• Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da 

Freguesia, sempre que solicitado. 

• Apoiámos a realização da II Regata do Pirilampo Mágico que decorreu 

na orla fluvial da freguesia. 

• Foi inaugurado o Polidesportivo da ARCA, uma mais valia para o 

desporto da freguesia e a concretização de um sonho de longos anos e 

para cuja concretização assumimos parte do custo das obras. 

• Assistimos à final do Campeonato Distrital de Futsal no escalão de 

escolas, realizado no Pavilhão Municipal de Sobrado, ganha pela equipa 

da Juventude Desportiva de Gaia. Saliente-se que esta equipa não 

conheceu a derrota em toda a época, 31 jogos, 31 vitórias. 

• A equipa de ténis de mesa da Associação Recreativa de Canidelo, no 

escalão sénior, subiu à 2.ª Divisão Nacional. 

• A equipa de futebol do S.C. Canidelo no escalão sénior desceu à I 

Divisão Distrital da A.F.Porto. 

• Participámos na sessão solene comemorativa do 75.º aniversário da 

A.R. Canidelo, durante a qual a Freguesia teve oportunidade de 

homenagear Mário Garcia, o grande responsável pelos êxitos 

alcançados no concurso das Marchas de Gaia e que nunca cobrou 

qualquer honorário pelos seu trabalho, assim como, a sua mãe Joaquina 

Garcia. 

• Promovemos as comemorações do 36.º aniversário do 25 de Abril em 

parceria com a EB2,3 e Instituições da freguesia. Uma parceria que se 

vai repetir nas comemorações dos 100 anos da implantação da 

República.  

• Colaborámos, como habitualmente, na realização das festividades a Sto. 
António e a S. Paio, assim como, demos parecer favorável à ocupação 

de espaços da freguesia pelas festas de S. Pedro. 
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 PARQUE DE CAMPISMO 

 

• Admitimos, através de candidatura ao Programa de Estágios do IEFP, três 

trabalhadores para a recepção do parque. Os contratos têm a duração de um 

ano, facto que vai permitir a sua deslocação para outros serviços da 

autarquia, durante a época baixa. 
 
 

12.  ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 
 

• A EDP, através de subempreiteiros, continua a assumir a remodelação da 
rede. 

• Em conjunto com o responsável pela electricidade do concelho, Eng, Ribeiro, 

visitámos toda a orla fluvial e marítima (parte), tendo tido a oportunidade de 

elencar todas as situações de vandalismo, de modo a requerer à EDP a 

substituição do material danificado. 

 

13. OUTROS 
 
 

• Participámos no Conselho Consultivo da Reserva Natural Local do 
Estuário do Douro, durante o qual tomámos conhecimento do trabalho a 

desenvolver no local, dada a aprovação da candidatura ao QREN. 

• Participámos no Consultivo da Cidade de Gaia – SRU, onde aprovámos o 

relatório e contas do exercício de 2009. 

• Estabelecemos uma parceria com a empresa Videoliber para a instalação e 

manutenção do sistema de controlo, digital, de assiduidade do pessoal, 
que substituiu o existente, de cartão. 

• Na eleição dos órgãos sociais da Delegação do Norte da ANAFRE, a 

freguesia passou a entregar a Assembleia Geral como secretário.  

• Participámos na sessão solene comemorativa do 104.º aniversário dos B.V. 
Coimbrões, realizada a 10 de Junho, adiada da data prevista em virtude do 

falecimento do secretário da Direcção. 
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• Faleceu em Espanha o Padre José Maneiro, administrador paroquial de Sto. 

André de Canidelo, tendo sido sepultado no Cemitério de Sta. Marinha. Refira-

se que esta Padre, apesar de ter gerido durante poucos meses a Paróquia, 

conseguiu angariar uma amizade com todos quantos conviveram com ele. 

• Foram atribuídas, a toda a orla marítima da freguesia, bandeiras azuis, cuja 

cerimónia oficial decorrerá a 22 de Junho. 

• No Tribunal de Esposende deveria ter decorrido o julgamento de uma acção 

intentada contra a Gaia Litoral – Associação de Freguesias, entretanto 

adiada para o próximo mês de Setembro. Refira-se que o assunto em causa, 

aluguer de equipamento, é do total desconhecimento do Presidente da 

Direcção, à data, e remonta a 2006. 

• A convocação do snr. Presidente da Câmara realizou-se uma reunião com 

todos os Presidentes de Junta e Vereadores, durante a qual nos foi 

transmitida o constrangimento financeiro da autarquia, a repercutir no 

protocolo para os próximos 6 meses. 

• Dado o desconhecimento dos cortes financeiros a acontecer a partir de 1 de 

Julho, o executivo entendeu adiar a marcação da data para a realização do 

habitual passeio da 3.ª Idade. 

• Informamos que o total de recenseados a 21 de Junho era de 21.879. 

 

 
Junto remeto uma informação sobre a situação financeira da Freguesia até  

17 de Junho. 

 
Com os melhores cumprimentos. 
 
Canidelo, 21 de Junho de 2010 

 
 

O Presidente da Junta 
 
 

a) Fernando Andrade 
 
 


