Informação da Presiden
nte
ma. Senhora Preside
ente
Exm
Dr.ª Célia Corrreia
Asse
embleia de
d Fregues
sia de Can
nidelo.

A infformação que se ap
presenta re
esume a atividade
a
desenvolvid
d
da entre 31
3 de
marçço 31 de maio
m
de 2014.

URB
BANISMO
O
Reunião co
om os Se
erviços Mu
unicipais, responsáv
veis pela preservaçã
ão e
» R
arran
njo da zona envolven
nte ao Estu
uário do Douro.
» Vissita do Vicce-Preside
ente da Câ
âmara de Gaia
G
à Fre
eguesia, paara estudo
o dos
prob
blemas deccorrentes da falta d
de saneam
mento em determinaadas zona
as da
Freg
guesia.
Nestte contextto, priorização do caso da Escola de Chousselas e zona
envo
olvente.
Reunião com os mora
adores e abordage
em a prop
prietários com vista
a ao
alação da rede de saneamen
nto em divversos terrrenos
atravvessamentto da insta
agríccolas envo
olventes à Escola de Chouselas
s.
Participação dos vogais Eduardo G
Gomes e Manuel
M
Ferreirinha.
» Visita ao Ca
aminho dos
d
Vales:: Reunião com mora
adores e proprietário do
terre
eno mais importante
e para o alargamen
nto da passagem dde acesso aos
mora
adores.
Desttas reuniõ
ões acordo
ou-se a ccedência de
d parte do
d terrenoo que inic
cia o
Cam
minho dos Vales, a sua
s
marca
ação e o corte
c
da área
á
a cedder ao dom
mínio
público, com o comprom
misso da cconstrução
o de vedaç
ção localizaada no terrreno
interrvencionad
do.

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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» Re
eunião co
om constru
utor de mo
oradia na Rua Esta
amparia dee Lavadorres e
Água
as de Gaia
a (Administrador e Eq
nica) com vista às obbras de ligação
quipa Técn
das águas pluvviais ao co
oletor mais próximo.
» R
Reunião com
c
resp
ponsável

pelo Esp
paço Púb
blico/Mob
bilidade sobre
s

levantamento das situ
uações m
mais significativas neste âm
mbito, com
m a
partiicipação do
o vogal Ed
duardo Gom
mes.
» R
Reunião co
om respon
nsável da
a EDP/GA
AZ, com a participaação do vogal
v
Edua
ardo Gome
es.
» Vissita dos téccnicos da empresa
e
Á
Águas de Gaia às se
eguintes ruuas:


Rua do Barroco (instalação
(
o de duas sarjetas) permitindoo de seguiida a
ntação de parte da ru
ua.
pavimen



Travesssa da Bélgica (extenssão do san
neamento a 100m daa rua).



Parque de Campis
smo de Sa
algueiros.

Participação do vogal Ed
mes.
duardo Gom
» Viisita ao Pa
arque de Campismo
o de Salgueiros de uma equ ipa do Pa
arque
Bioló
ógico com vista ao abate de pin
nheiros afe
etados porr doença tippo.
» Vissita ao cemitério de Chousela
as de uma
a equipa do
o Parque Biológico, com
vista
a ao abate de árvores
s e orienta
ação de novas planta
ações.
» Pa
articipação
o na sess
são de an iversário dos
d
107 anos
a
dos Bombeiros de
Coim
mbrões. Pa
articipação
o do vogal F
Firmino Ma
atos.
» V
Visita á Urbanização
o da Trip
peira, acom
mpanhada da equippa do Pa
arque
Bioló
ógico, com
m vista à reorientaçã
ão das pla
antações aí existenttes e poda de
árvo
ores. Particcipação do vogal Edu
uardo Gom
mes.
▪ Horta
as
» Co
ontacto com
m candidattos à atribu
uição de hortas, insc
critos no reespetivo sitte.
»Reunião com
m a Sr.ª Vereadora
V
Eng.ª Me
ercês Ferreira, respponsável pelas
p
Horttas Municip
pais sobre reorganiza
ação de prrocedimenttos e práticcas.

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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EDU
UCAÇÃO/C
CULTURA
A
▪ Educ
cação
» Pa
articipação na abertu
ura do ence
erramento do pogram
ma “Qualifiica” e na “Feira
Med
dieval”, na Escola Sec
cundária In
nês de Cas
stro.
» Pa
articipação
o de todos
s os mem bros do executivo
e
no
n almoçoo no âmbitto da
Feira
a Medieval.
» En
ntrega de “Diplomas
“
de Mérito
o” a sete alunos
a
do Agrupamen
A
nto de Esc
colas
Costta Matos residentes
r
em Canid elo, acompanhada pelos
p
Vogaais da Juntta de
Freg
guesia Firm
mino Matos
s e Fátima Sousa.
» P
Participação
o no con
ncerto de encerram
mento do “Projeto Comnius” do
Agru
upamento de Escolas EB/2.3, D. Pedro I, representada pelaa Secretária da
Juntta de Fregu
uesia, Ben
nilde Almeid
da e pelos
s Vogais, Fátima
F
Souusa e Fernando
Barrrias; realiza
ado na Ass
sociação R
Recreativa de Canide
elo.
» P
Participação no jan
ntar de e
encerramento do “Projeto C
Comenius”, do
Agru
upamento de Escolas EB/2.3, D. Pedro I realizado
o na Escol a de S. Paio e
repre
esentada pela Secrretária da Junta de Freguesia
a, Benilde Almeida, pelo
Teso
oureiro, Fe
ernando Barrias
B
e p
pelos Voga
ais, Manue
el Ferreirinnha e Edu
uardo
Gom
mes.
» Re
eunião com
m a Assiste
ente Socia
al de ESIC para avaliação das condições
s que
os sserviços da
a Junta de
e Freguesi a tem para integrar alunos em
m cumprim
mento
de m
medidas pe
edagógicas
s decorren tes de san
nções disciplinares.
» Pa
articipação no Conse
elho Municiipal de Edu
ucação.
» Re
euniões co
om a UNA
APAP, com
m vista a conhecer o program
ma da festta de
ence
erramento do ano es
scolar no A
Agrupamen
nto de Escolas EB/2..3, D. Pedrro I e
a pro
oporcionarr o respetiv
vo apoio lo
ogístico e fiinanceiro.
» Pa
articipação
o na sessã
ão de entrrega de trroféus do Campeon ato de Ka
araté,
prom
movido pela
a Associaç
ção de Karraté do Porto.

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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» Pa
articipação
o nas reuniões dos C
Conselhos Gerais da Escola In ês de Cas
stro e
do A
Agrupamen
nto de Esco
olas EB/2. 3, D. Pedrro I.
» Esstágios doss alunos do
o Curso Prrofissional de Turismo / ESIC.
» Esstágios doss alunos do
o Curso Vo
ocacional de
d TIC’s / E.B.
E 2/3.
» Pa
articipação na VII Gala dos Fina
alistas do Ensino Secundário ddo Concelh
ho de
Vila Nova de Gaia,
G
repre
esentada p
pelo Tesoureiro, Fernando Barrrias.
» Orrganização
o com a ESIC
E
do prrograma cu
ultural do 25 de Abrril. Convite
e aos
alunos do Agru
upamento de Escolass EB/2.3, D.
D Pedro I..
» Ap
poio financceiro ao pa
asseio de encerrame
ento do an
no escolar dos aluno
os da
Esco
ola de Cho
ouselas.
» Pa
articipação
o na sessã
ão de entrrega de Prrémios de Mérito a uma aluna
a, do
agru
upamento de escola
as de Val adares, re
epresentad
da pelos V
Vogais Fá
átima
Soussa e Eduarrdo Gomes
s.
» P
Participaçã
ão na se
essão de apresenttação/escla
arecimentoo dos cu
ursos
ofere
ecidos pela ESIC, representa
ada pela Secretária
a do Execcutivo, Be
enilde
Alme
eida.
»Parrticipação em vários eventos re
ealizados pela
p
ESIC:
- Dia do
o Departam
mento de L ínguas
- Dia do
o Departam
mento de A
Artes
- Sarauss Culturais
s
- Escrito
or do mês
- Projeccto “Criativo
os”
- Projeccto SETE UP
U
Representada pela voga
al Fátima S
Sousa.
▪ Cu
ultura
» P
Participação
o no con
ncerto pro movido pela Cruz Vermelhaa no Auditório
Mun
nicipal de Gaia.
G
Partic
cipação do
os vogais Fátima
F
Sou
usa e Eduaardo Gome
es.

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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» Pa
articipação nos espettáculos mu
usicais, pro
omovidos pela
p
Comisssão de Fe
estas
e pe
ela Associação Arca
a de Noé a favor da
d Associa
ação de S
Solidariedade e
Dese
envolvimento Comun
nitário de L
Lavadores..
» Pa
articipação
o no jantarr de anive
ersário do Jornal “O Gaiense””, represen
ntada
pelo Vogal da Junta de Freguesia,
F
G
Eduardo Gomes.
» Re
eunião co
om represe
entantes d
do Veread
dor da Cultura, Dr. Delfim So
ousa,
Pressidente do Rancho Folclórico
F
d
de Canidelo e repres
sentantes da Associação
Recrreativa de Canidelo, com vista
a à prepara
ação e organização dda particip
pação
nas Rusgas São João, promovidas
p
s pela Câm
mara Municipal em 221 de junh
ho no
Caiss de Gaia.
» Pa
articipação no evento
o “A maior garrafa do
o mundo” promovido
p
pela Quinta da
Boeiira, represe
entada pello Vogal Ed
duardo Go
omes.
» Pa
articipação
o na sessã
ão de enttrega de Diplomas
D
de
d Curso e de Mérrito a
alunos do Colé
égio de Ga
aia, represe
entada pela vogal Fá
átima Soussa.
SOCIATIVISMO/DES
SPORTO
ASS
» Re
eunião com
m Associaç
ção de Paiss do Jardim
m Infantil de
d Canideloo.
» Re
eunião com
m dirigente
e da CERC
CIGAIA a propósito do torneioo de futebo
ol no
âmb
bito das comemoraçõ
ões do 25 d
de Abril na
a Urbaniza
ação URBIC
COOPE. Apoio
A
em m
medalhas e entrega das
d mesm
mas às equipas participantes.
» Re
eunião co
om o dirige
ente do C
CCD de apresentaçã
ão e divullgação do
o seu
mod
delo atual de
d funciona
amento,
» Pa
articipação
o no anive
ersário do Centro de Convíviio/ASSIC, acompanhada
pelo Vogal, Ed
duardo Gom
mes.
» Pa
articipação
o no janta
ar do 15º aniversárrio da ASS
SIC, acom
mpanhada pelo
Teso
oureiro, Fe
ernando Ba
arrias e pe lo vogal Ed
duardo Go
omes.
Fátima So
» Visita acom
mpanhada pela Vog
gal da Jun
nta de Freguesia, F
ousa,
uida de reu
união com os dirigen
ntes da AP
PPACDM que
q se enccontra a ins
stalar
segu
um C
Centro de Atividade Ocupacion
nais na Fre
eguesia, a propósito do conjunto de

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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nece
essidades importantes ao sseu funcio
onamento: alteraçãoo de trân
nsito,
sinalização do CAO e pin
ntura das p
passadeira
as.
» Re
eunião nass instalações da APP
PACDM co
om os serv
viços técniccos da Div
visão
de T
Trânsito so
obre as ma
atérias atrá
ás relacion
nadas.
» Re
eunião com
m o grupo desportivo
o, Juventu
ude de Ga
aia, para aapreciação
o das
cond
dições de funcioname
f
ento e do rrecurso ao
o Polidespo
ortivo da E
ESIC.
» Pa
articipação
o na cerim
mónia de e
entrega de troféus, às
à equipass presente
es na
provva de dessporto ciclismo esccolar: BTT
T/CXU – Promovidoo Pelo Ce
entro
Recrreativo e Cultural Arca de Noé, ac
companhad
da pelo Tesoureiro
o do
Execcutivo, Ferrnando Barrrias.
» Pa
articipação
o na entre
ega de tro
oféus, às equipas
e
de ciclismoo presente
es na
provva

promovida

pelo
o Centro

Recreativo

e

Cu
ultural

Arrca

de Noé,

acom
mpanhada pelo Teso
oureiro do E
Executivo, Fernando
o Barrias.
» Pa
articipação
o na cerimó
ónia de en
ntrega de trofeus, às
s equipas infantis/juv
venis
que participarram no to
orneio de futebol, promovido
o pelo Spport Clube
e de
Canidelo, nass férias da
a Páscoa,, acompan
nhada pelo Tesoureeiro, Fernando
Barrrias.
» Re
euniões co
om a escola-empre sa de surrf, Rios & Trilhos a propósitto da
anim
mação da zona
z
Beira--Mar no pe
eríodo do verão.
v
» Re
euniões prreparatória
as, do prog
grama des
sportivo “A baliza é T
Tua” a rea
alizar
nos dias 16 a 20 de
e junho n o Comple
exo Despo
ortivo Marrques Go
omes,
movida em
m conjunto
o com a Junta de Freguesia, Câmarra Municip
pal e
prom
emp
presa H1.
» Asssinatura da escrittura de d
distrate do
o Parque de Jogoss de Canidelo,
retom
mado pela
a Junta de Freguesia..
» Pa
articipação na reunião promovid
da pela AS
SDCL com o Presideente da Câmara
sobrre os proje
ectos socia
ais desta IPSS, esta
ando repre
esentada ppela Secre
etária
Beniilde Almeid
da e pela Vogal
V
Fátim
ma Sousa.

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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AÇÃ
ÃO SOCIA
AL
» Re
euniões co
om:


Técnica
as de Serviiço Social d
da GAIUR
RB;



Associa
ação Abraç
ço;



Equipa do RSI – Cooperativ
C
va Sol Maio
or.

» Pa
articipação na cerimó
ónia de asssinatura do
os protocolos:


Farmác
cias Solidá
árias



Vacinass

articipação na aprese
entação do
o GOES (G
Gabinete de
d Orientaçção Econó
ómica
» Pa
e So
ocial), rep
presentada pela Asssistente So
ocial da Junta de F
Freguesia, Dr.ª
Man
nuela Franccisco.
» Ag
gir solidário
o/campanh
ha:


Superm
mercado Jumbo;



Escolass;



Igrejas.

Participação da
d equipa de voluntá
ários, cons
stituída po
or jovens ddas escola
as da
fregu
uesia, mem
mbros do Executivo
E
da Junta de
d Fregue
esia, Técniccas de Se
erviço
Sociial da Junta
a de Fregu
uesia e Esccola E.B. 2/3
2 e Vicen
ntinos.
» Re
eunião com
m o IEFP de Vila N
Nova de Gaia,
G
oferta
a de formaação gratu
uita /
funccionários.
▪ Saúd
de
» Ce
edência de
e instalaçõ
ões à Farm
mácia de Canidelo, no âmbitoo da actividade
Feira
a da Saúde
e.
» To
omada de posse
p
no Conselho
C
M
Municipal de
d Saúde.
» Participação
o na visitta do Pre
esidente da
d Câmara Municippal à USF
F de
Canidelo, no âmbito
â
do aniversário
a
o desta unidade.

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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▪ Segu
urança
» To
omada de posse
p
no Conselho
C
M
Municipal de
d Seguran
nça.
▪ Turis
smo
» Ap
presentaçã
ão da atividade dese
envolvida pela E.M. Inovagaiaa, represen
ntada
pela Secretária
a da Junta, Benilde A
Almeida e pelo Tesou
ureiro, Ferrnando Barrrias.
OUT
TROS
» Orrganização
o do proces
sso eleitora
al 2014: Reuniões co
om a Câmaara Municiipal
e Pa
artidos Polííticos com vista à org
ganização das mesas eleitoraiss.
» Pa
articipação no VIII Co
ongresso d
das autarqu
uias.
» Re
eunião com
m represen
ntantes da Igreja Eva
angélica Ale
emã de Caanidelo.
» Re
eunião com
m represen
ntante do S
Santuário Schoenstat
S
tt.
25 A
ABRIL – CO
OMEMOR
RAÇÕES D
DOS 40 AN
NOS
» Ce
erimónia Política
P
do
o 25 de A
Abril/40 anos com Homenagem
H
m aos An
ntigos
Pressidentes da
a Junta de
e Freguesia
a e com a participaç
ção do coroo da Escola de
Música de Can
nidelo.
» Evento Cultural realizado na Escola Secundária
S
a Inês dee Castro, com
partiicipação dos
d
alunos
s da E.B.. 2/3, dos
s alunos e professoores da ESIC,
E
repre
esentantess da Esc
cola de M
Música de
e Canidelo
o, da Tunna do Orfeão
Acad
démico do Porto e Te
estemunho
os de vivên
ncias do 25
5 de Abril dde 1974
A Pre
esidente da Junta

a) Maria
a José Gamboa, Dr.ª

(31 de marçço a 31 de maio
m
de 2014
4)
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