
Informação da Presidente                                       

(20 de dezembro de 2013 e 31 de março de 2014)                                     1 
 

 

Exma. Senhora Presidente 

Dr.ª Célia Correia 

Assembleia de Freguesia de Canidelo. 

 

 

A informação que se apresenta resume a atividade desenvolvida ente 20 de 

dezembro de 2013 e 31 de março de 2014. 

 

Ação Social 

 

» Organização com o Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia dos seguintes 

cursos de formação Profissional, iniciados em 17 de março, dirigidos a 

Canidelenses, e a funcionar na Escola Secundária Inês de Castro: 

 

Curso N.º horas N.º 

Formandos

Horário Início Término 

 

Geriatria 1 132 h 18 09:00/13:00 19-03-14 27-01-15 

Limpeza de andares 250 h 25 14:00/18:00 17-03-14 23-06-14 

Francês 150 h 19 09:00/13:00 19-03-14 21-05-14 

Inglês  200 h 19 14:00/18:00 17-03-14 13-06-14 

  

1 732 h 

 

81 

 

 

 

 

 » Reunião com a Cruz Vermelha, no sentido de alargamento do compromisso 

alimentar aos Canidelenses em situação de necessidade. 

 

» Reunião da Comissão Social de Freguesia com a participação dos 

parceiros sociais a intervirem na Freguesia, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião do Plenário anterior. 

 2 – Ponto da situação/avaliação do Diagnóstico Social da Freguesia 
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» Reunião com a Associação Social e Desenvolvimento Comunitário de 

Lavadores sobre o seu funcionamento e apoios na sua organização. 

Decidida a atribuição de um subsídio anual no valor de 1 200,00€ (já entregues 

a pedido da Associação). 

O recurso a uma viatura da Junta de Freguesia para o trabalho diário desta 

IPSS foi suspenso, devido a avaria mecânica grave ocorrida durante o serviço 

domiciliário. A instituição adquiriu o seu próprio meio de transporte. 

 

» ASSIC – Apoios financeiros ao funcionamento das suas instalações 

administrativas e do centro de convívio. 

Reunião com representantes da GAIURB, Vereação da Camara Municipal, 

Direção da ASSIC e Junta de Freguesia, com vista ao desbloqueamento da 

construção do equipamento social previsto por esta IPSS. 

 

» Manutenção do apoio financeiro ás instalações onde funciona o C.A.O. da 

Cercigaia, através do pagamento mensal da renda. 

 

» Conclusão do Plano Metropolitano de Emergência Social, cujo relatório se 

anexa. 

 

» Reunião com a Coordenação do RSI, sobre a caracterização global da 

prestação social em Canidelo:  

Número de famílias abrangidas pela medida: 627 

Valor Médio da prestação -178€. 

 

Tendo em conta que os benificiários de Canidelo estão dispersos entre 

serviços de acompanhamento, nomeadamente: AETP (associação das escolas 

de torne e prado) situada na freguesia de Mafamude e a Cooperativa Sol 

Maior, localizada em Oliveira do Douro, disponibilizamo-nos a criar um espaço 

de atendimento nos nossos serviços, dirigido a todos os Canidelenses. 

 

Reunião com a presidente, Dra. Dalila Carvalho, da direção da Associação dos 

Amigos do Centro de4 Saúde Barão do Corvo. 
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Reunião com o serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e 

dependência de V. N. de Gaia para analisar a situação de assistência a 

toxicodependentes em tratamento na freguesia. 

 

 

 

Educação  

 

» Participação na eleição dos Conselhos Gerais da Escola Inês de Castro  e do 

Agrupamento D. Pedro I. 

 

» Coorganização do desfile de Carnaval dos alunos do Agrupamento D. Pedro 

I, que envolveu 2.000 crianças. Nesta organização contamos com a 

participação do Diretor do agrupamento escolar, de Representantes da 

Coordenação de escolas, das Associações de Pais através da UNAPAP e da 

PSP. 

No desfile estiveram representantes da Vereação da Câmara Municipal, das 

Associações e Instituições da Freguesia. 

A Junta de Freguesia cooperou com todos os apoios logísticos, nomeadamente 

11 Autocarros que transportaram as crianças da, e para as suas escolas e as 

respetivas licenças de ruído e de corte de trânsito. 

 

» Apoio ao transporte dos alunos das escolas da Freguesia para atividades 

pedagógicas: 

 Visitas Escolares;  

 Atividades desportivas; 

 

O transporte dos alunos tem tido lugar em autocarro alugado, sempre que a 

Câmara Municipal, a nossa solicitação, não tem disponibilidade para realizar tal 

tarefa. 
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» As deslocações a atividades desportivas têm tido suporte da nossa única 

viatura disponível desde que os alunos tenham mais de 14 anos e o motorista, 

devidamente identificado, da responsabilidade das escolas. 

 

Mantemos apoio logístico às escolas nomeadamente com recurso às nossas 

viaturas e aos nossos motoristas, nomeadamente para o transporte de 

resíduos, lixo e outros para a Solusel e para a Suldouro. 

 

» Mantemos os estágios na área de marketing e na área de jardinagem. 

  

» Integração nos serviços da Junta de Freguesia de uma aluna da ESIC em 

cumprimento de uma medida de serviço comunitário. 

 

» Participação na entrega de Diplomas de Mérito aos alunos da ESIC e do 

Agrupamento D. Pedro I. 

 

» Projeto “Eco-escolas”: participação em reuniões preparatórias de 

atividades relacionadas com os projetos das escolas do agrupamento D. 

PedroI. 

 

» Participação na reunião de avaliação do funcionamento da Cantina escolar e 

do programa alimentar dirigido aos alunos da Escola Secundária Inês de 

Castro e dos alunos do Agrupamento de escolas EB2/3. 

 

» Participação na reunião da Rede Escolar Municipal. 

 

» Participação na reunião do Conselho Municipal de Educação. 

 

» Presença nas Comemorações do “Dia da Poesia” do Agrupamento de 

Escolas D. Pedro I. 

 

» Presença na Inauguração da Exposição de “Artistas Plásticos de Gaia”, na 

Escola Secundária Inês de Castro. 
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» Participação no evento “Escritor do Mês” organizado pela Escola Secundária 

Inês de Castro. 

 

» Reunião com representantes da Escola Segura e do agrupamento EB2/3 D. 

Pedro I com vista à organização de um Projeto Educativo Rodoviário. 

 

» Reunião com a Associação de Pais da Escola EB2/3. 

 

» Reunião com a Associação de Pais da Escola Secundária de Canidelo, 

APESCA. 

 

» Apoio à Organização e Manutenção das Hortas Escolares. 

 

» Participação na atividade promovida pela Cruz Vermelha e Escola de Pais da 

ESIC, no âmbito do projeto “Escola Solidária”. 

 

» Participação na atividade “Smartbus :educar as gerações do futuro”, na ESIC. 

 

» Debate “Os novos rumos da educação”, realizado na Casa Barbot, 

organizado pela Câmara Municipal de V. N. de Gaia. 

 

» Organização de Cursos de Alfabetização: 

 Primeiro curso a funcionar desde 5 de março, dirigido a um grupo de 

Canidelenses que não frequentaram a escola básica; conta com o apoio 

de duas professoras voluntárias; 

 Segundo curso dirigido a um grupo de Canidelenses que frequentaram 

alguns graus da escola básica, mas não possuem o diploma do 4º ano, 

encontra-se em processo de certificação. 

 

» Participação na limpeza dos espaços exteriores das escolas: 

 J.I. de Canidelo; 

 EB/1 Chouselas; 
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 EB/1 S. Paio; 

 ESIC. 

 

Cultura 

 

» Reunião com a direção do Rancho Folclórico de Canidelo com vista à 

preparação do Festival Folclórico a ter lugar no primeiro fim-de-semana 

agosto. 

Apoio financeiro às deslocações do grupo fora da freguesia. 

 

» Apoio ao Festival de Teatro Cale-se, no valor de 2 000,00€ e participação em 

diversos espetáculos de teatro que integraram a amostra. 

Participação na inauguração e encerramento do festival de teatro “Cale-se” 

 

» Comemorações do 25 de Abril: 

 

Dia 24 – Pograma Cultural  

Cartaz e convite da responsabilidade de alunos do Curso de Alfabetização 

Local: Escola Secundária Inês de Castro 

» Participação: 

 Associação de Estudantes (presidente e vice presidente); alunos e 

professores da ESIC; 

 Participação de um grupo de alunos da Escola EB2/3; 

 APESCA; 

 Alunos da Escola de Música de Canidelo; 

  Testemunho de um Militar de Abril; 

 Orfeão Universitário do Porto 

 

Dia 25 – Cerimónia Evocativa 

Local: Assembleia de Freguesia: 

 Documentário sobre “Memórias do 25 de Abril”, ao som da “Grândola 

Vila Morena” 

 Homenagem aos antigos Presidentes da Junta de Freguesia 
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 Intervenções Políticas 

 Participação de uma representação da Delegação de Fuzileiros de V. N. 

de Gaia 

 Hino Nacional – Escola de Música de Canidelo 

 

 » Reunião com a Comissão Fabriqueira/ Festas de S. André e S. Vicente 

Ferrer: 

     Foi solicitado o apoio à cedência do Palco, abertura das casas de banho 

dos balneários, para uso exclusivo dos feirantes, sob responsabilidade da 

Comissão de Festas, contratação da Banda de Coimbrões e solicitação das 

licenças respetivas. 

 

» Reunião com as Irmãs Oblatas sobre a Festa de S. Paio, tendo sido 

solicitado apoio para a participação da Banda de Coimbrões, na procissão e as 

respetivas licenças. 

 

 

Associativismo 

 » Participação na cerimónia de assinatura do protocolo celebrado entre a 

Câmara Municipal de Gaia e as Associações de Bombeiros Voluntários do 

concelho. 

 

» Reunião com a Direção do Sport Clube de Canidelo: 

 Transporte para jogos fora do concelho, assegurado com recurso a 

aluguer de autocarro. 

 Colocação de 11 metros de rede no topo norte do campo de futebol. 

 Apoio para pentear o relvado. 

 Limites do campo a indagar. 

 Construção de um pequeno campo de treinos. 

 

» Reunião e visita à Associação Recreativa e Cultural da Alumiara. 
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» Reunião com o Presidente dos Bombeiros de Coimbrões, sobre a 

proposta de formação em segurança e incêndios aos funcionários do Parque 

de Campismo. Decidida em reunião do Executivo, atribuição de um subsídio de 

1 000,00€ em 2014. 

  

» Reunião com o Agrupamento de Escuteiros de Canidelo para 

apresentação da atividade e assuntos da sua própria organização. 

 

» Reunião com representante da Associação Sara Lapas, com vista à 

resolução do acordo judicial relativo ao pagamento da fatura no valor de 

899.12€, resultante do conserto da nossa viatura. Posteriormente o Sr. Manuel Lapas, 

informou da sua decisão de pagar em três prestações o valor em causa. No dia 

28/02/14 liquidou a 1.ª prestação. 

 

» Reunião com a Associação Arca de Noé: 

Apoio à organização das provas de ciclismo a realizar no dia 3 e 17 de maio, 

através do arranjo das áreas envolventes, marcação de uma pista e vedação 

da área onde se registam as provas. 

Arranjo das ruas Arca de Noé e Castelo Branco. 

 

» Participação na reunião por solicitação da URBICOOPE, com a presença 

do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da União de 

Freguesias Afurada- Stª Marinha. Na reunião abordaram-se as seguintes 

questões:  

- Protocolo para o pavilhão gimnodesportivo;  

- Arranjo do parque infantil;  

- Reparações várias nas áreas exteriores dos blocos residenciais; 

- Criação de um grupo de trabalho para a questão de definição dos limites das 

duas Freguesias a saber:  

 Canidelo: Maria José Gamboa e Eduardo Gomes; 

 St.ª Marinha: Paulo Lopes; Mário Reis. 
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» Apoio às provas desportivas promovidas pela Associação de Karaté do Porto. 

Participação na entrega de medalhas aos atletas que participaram no referido 

campeonato. 

  

» Participação no jantar do 78º aniversário da Associação Recreativa 

Canidelense. 

 

» Reunião com o grupo de cidadãos que pretende organizar a “Festa do 

Morango” na freguesia. 

 

» Reunião com Representantes da Igreja Alemã. 

 

 

PARQUE DE CAMPISMO 

 

» Avaliação junto dos serviços de finanças da situação jurídico-fiscal de parte 

dos terrenos que integram o Parque de Campismo de Salgueiros, com vista ao 

processo de legalização. 

 

» Organização do procedimento do ajuste direto para obras de requalificação 

do Parque de Campismo. 

 

» Avaliação do Parque de Campismo pelos Bombeiros Sapadores de V. N. de 

Gaia, cujo relatório se anexa. 

 

» Aquisição de fardamento para todos os funcionários e colaboradores do 

Parque. 

 

» Reunião com o engenheiro eletrotécnico responsável pelos serviços do 

Parque de Campismo. 

 

  

CEMITÉRIOS 
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» Continuação da requalificação dos 2 cemitérios. 

 

» Abertura do enterramento ao domingo até às 11 horas. 

 

» Aquisição de fardamento para os coveiros. 

 

 

URBANISMO 

 

» Reunião entre a Junta de Freguesia, o Vereador da Câmara Municipal, 

arquiteto Valentim Miranda, e a proprietária dos terrenos envolventes à igreja 

de Canidelo, com vista à requalificação desta área. 

 

» Reunião entre a Junta de Freguesia e o Vice - Presidente da Câmara 

Municipal, engenheiro Patrocínio Azevedo, e os proprietários de alguns dos 

terrenos envolventes à Escola de Chouselas, com vista à instalação do 

saneamento básico. 

 

» Diligência junto da Câmara Municipal aquando da demolição da “chaminé e 

forno do Fojo”. 

 

» Reunião com a equipa de técnicos do projeto de construção a ocorrer no 

espaço da antiga fábrica do Fojo, a fim de conhecer a resposta empresarial em 

construção, bem como os transtornos para os respetivos moradores 

decorrentes das obras em curso. 

 

» Arranjo de ruas com recurso ao calcetamento em paralelo, sempre que tal é 

viável. 

 

» Conclusão do restauro e/ou construção dos tanques públicos. 
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» Assinatura do Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara 

Municipal de V. N. de Gaia e a Junta de Freguesia de Canidelo. 

Este contrato, assinado em 6 de março do ano corrente, decorre entre 1 de 

janeiro e 30 de junho do ano presente, com transferências mensais no valor de 

13 308,64 euros, correspondentes a 11 889,30 para obras e 1 419,34, relativo 

aos espaços verdes (em anexo). 

 

 

OUTROS – Reunião com os sindicatos: STAL e STEESP a propósito da 

adesão ao acordo coletivo de entidade empregadora pública. O Executivo 

deliberou pela assinatura deste acordo coletivo. 

 

 

 

A Presidente da Junta 

 

a) Maria José Gamboa, Dr.ª 

 


