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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 junho e 31 de agosto de 2014. 

 

URBANISMO 

 

¤ Várias reuniões, com os proprietários dos terrenos que integram os 

Caminhos dos Vales, com vista ao acerto das cedências de terreno ao domínio 

público, para organização do arruamento. Acompanhada pelo Vogal, Eduardo 

Gomes. 

¤ Reunião com o Diretor Municipal da GAIURB, Arq. Carlos Bogas, 

acompanhando uma representação de moradores, a propósito da possível 

utilização do terreno situado no enquadramento dos prédios da Rua do Fojo ao 

n.º 55.  

¤ Reunião com grupo de moradores da Travessa Largo do Linho, sobre um 

problema de escoamento de águas. Situação resolvida no imediato com 

recurso aos trabalhadores da Junta de Freguesia. 

¤ Reparação da Rua da Escola do Viso, a que se seguirá a Rua da Paz e a 

Rua do Barreiro. 

AMBIENTE 

 

¤ Participação na entrega da Bandeira Azul às quatro praias de Canidelo, 

acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias e pelos Vogais Eduardo 

Gomes e Fátima Sousa. 
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¤ Participação na entrega da Bandeira “Praia Acessível Para Todos” à praia de 

Canide Norte, acompanhada pelo Tesoureiro Fernando Barrias. 

 

EDUCAÇÃO  

¤ Participação na cerimónia de entrega de prémios de mérito a cinco alunos 

residentes em Canidelo e que frequentavam a Escola Secundária de 

Valadares. Acompanhada pela Vogal Fátima Sousa. 

¤ Participação na festa de encerramento do ano escolar do Agrupamento de 

Escolas D. Pedro I. Acompanhada pelo Vogal Eduardo Gomes. 

¤ Presença na entrega de prémios aos alunos do Agrupamento de Escolas D. 

Pedro I, que frequentaram o projeto “Jovens Cientistas”, acompanhada pelo 

Vogal Eduardo Gomes. 

¤ Participação em representação, na festa de encerramento do ano escolar da 

escola EB/1do Meiral, da Vogal Fátima Sousa e do Tesoureiro, Fernando 

Barrias. 

¤ Participação na reunião de apresentação do projeto “ Gai@prende+” 

promovida pelo Presidente da Câmara Municipal e respetivos serviços de apoio 

ao projeto.  

¤ Participação na Sardinhada/Almoço de encerramento do ano escolar da 

Escola Secundária Inês de Castro. Acompanhada pelos Vogais, Eduardo 

Gomes, Fátima Sousa e da Secretária Benilde Almeida. 

¤ Participação em representação, no passeio anual do Pessoal não docente da 

ESIC, da Vogal Fátima Sousa. 
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CULTURA 

¤ Participação, em representação no espetáculo promovido pelo Coro “Corpus 

Christi”, dos Vogais, Eduardo Gomes e Fátima Sousa  

¤ Participação nas cerimónias religiosas da Capela de S. Paio acompanhada 

pela Vogal Fátima Sousa.  

¤ Participação em representação, do Vogal Eduardo Gomes e do Tesoureiro, 

Fernando Barrias, na reunião preparatória de organização do evento “Marchas 

de S. João”, promovida pela Câmara Municipal /Pelouro da Cultura.  

¤ Participação na festa popular, “As Marchas de S. João”, organizada pela 

Câmara Municipal, no Cais de Gaia, na qual participou o Rancho Folclórico de 

Canidelo, acompanhada pelo Vogal Firmino Matos 

¤ Participação na abertura das Festas de Santo André e S. Vicente Ferrer e no 

almoço promovido pela Comissão de Festas, assim como nas cerimónias 

religiosas associadas. Estiveram presentes os vogais Eduardo Gomes, Fátima 

Sousa e o Tesoureiro Fernando Barrias. 

¤ Presença no arraial das Festas de St.º André e S. Vicente Ferrer, 

acompanhando o Presidente da Câmara Municipal. Participação dos membros 

do Executivo da Junta de Freguesia. 

¤ Participação na festa de encerramento do ano escolar da Escola de Música 

de Canidelo, acompanhada pela Vogal Fátima Sousa. 

¤ Participação na abertura do “I Festival do Morango de Canidelo” e no júri do 

concurso de eleição do bolo de Canidelo. Presença de todos os membros do 

Executivo. Presença do Presidente da Câmara Municipal 

¤ Presença no 29.º Festival de Folclore, promovido pelo Rancho Folclórico de 

Canidelo, acompanhada pelo Tesoureiro, Fernando Barrias e pelos Vogais 

Eduardo Gomes e Fátima Sousa. 
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¤ Participação em representação, do Tesoureiro Fernando Barrias, na reunião 

do projeto “Gaia é Fado”, promovida pelo Jornal “O Gaiense”.  

¤ Participação na Exposição/Concurso, de trabalhos dos alunos de várias 

escolas do concelho, que decorreu na biblioteca da ESIC, enquadrada no 

Projeto “Artistas de Gaia e Escolas em Diálogo”, acompanhada pela Vogal 

Fátima Sousa. 

 

ASSOCIATIVISMO 

¤ Participação na Missa/Promessas do Agrupamento de Escuteiros de 

Canidelo, acompanhada pelo Vogal Eduardo Gomes. 

¤ Presença em representação, na missa de Ação de Graças dos 35 anos do 

Rancho Folclórico de Canidelo, acompanhada dos Vogais Eduardo Gomes e 

Fátima Sousa. 

¤ Reunião com a Associação de Pais da Escola de Lavadores a propósito de 

questões logísticas. 

¤ Participação no Jantar promovido pela Liga dos Amigos do Centro de Saúde 

Soares dos Reis, a propósito da apresentação do projeto do Lar de 

Acolhimento para Doentes de Alzheimer, acompanhada pelo Vogal Eduardo 

Gomes. 

¤ Participação na entrega de prémios atribuídos aos concorrentes das provas, 

promovidas ao longo do ano, pela Associação Columbófila de Canidelo, 

acompanhada pelo Tesoureiro Fernando Barrias. 

¤ Participação na festa dos 35 anos do Rancho Folclórico de Canidelo, 

realizado nas instalações da coletividade, acompanhada pelo Vogal Eduardo 

Gomes. 
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¤ Participação, em representação na “2.ª Caminhada dos Sorrisos”, organizada 

pela APPACDM, da Vogal Fátima Sousa. 

¤ Visita às instalações e reunião com a direção da Associação Recreativa 

Canidelense, acompanhada pelos membros do Executivo. 

¤ Participação em representação na festa de S. João, promovida pela 

Cercigaia, da Vogal Fátima Sousa. 

¤ Participação no jantar e festa de S. João promovidos pela Câmara Municipal.  

¤ Participação no jantar da Academia do Bacalhau de Rouen, que juntou na 

Freguesia, as Academias do Bacalhau do Minho, África do Sul e Suazilândia. 

Acompanhada pelo Tesoureiro Fernando Barrias e pelo Vogal Manuel 

Ferreirinha. 

¤ Várias reuniões com elementos da Comissão /Organizadores do “1º Festival 

do Morango de Canidelo” a propósito de questões logísticas relacionadas com 

o evento. 

¤ Participação na caminhada da Cercigaia “Ao lado dos Valores”, 

acompanhada pelo Vogal Eduardo Gomes. 

 

DESPORTO 

¤ Participação na entrega de prémios aos vencedores da corrida “Caminhar 

com os Resistentes”, promovida pelo Núcleo do IPO/ Porto, acompanhada 

pelos Vogais, Fátima Sousa e Manuel Ferreirinha. 

¤ Participação na entrega de prémios aos participantes da 1ª 

Corrida/Caminhada “Caminhar pela vida” promovida pelo ISPGAIA, 

acompanhada pela Vogal Fátima Sousa.  
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¤ Organização, em colaboração com a Câmara Municipal, o Sport Clube de 

Canidelo e a Empresa H1, das férias desportivas “A Baliza é Tua” que 

decorreram entre 16 /06 e 20/06: 

 Presença na abertura e no encerramento deste evento onde 

participaram os membros do Executivo, Fátima Sousa, Firmino Matos, 

Eduardo Gomes e Fernando Barrias. 

 A Assembleia de Freguesia (convidada pelo Executivo) - Presente o 

eleito António Joaquim Patronilho. 

¤ Reunião com o Presidente da Câmara e o Representante da empresa de 

eventos desportivos sediada na Freguesia, “Rios & Trilhos” a propósito da  

 3.ª Edição do “Atlantic Surf Fest”. 

¤ Participação na entrega de medalhas aos concorrentes da 3.ª edição do 

“Atlantic Surf Fest”, acompanhada pelo Tesoureiro Fernando Barrias.  

¤ Participação na inauguração da Unidade Residencial do Centro de Alto 

Rendimento do Parque da Lavandeira.  

¤ Reunião de informação/organização do Torneio de Andebol de Praia em 

Canidelo, com representante da Associação de Andebol do Porto, para apoios 

logísticos. 

¤ Participação na apresentação, na Douro Marina, da Prova Baja TT/Douro a 

realizar em setembro, acompanhada pela secretária Benilde Almeida. 

¤ Participação na atribuição de medalhas aos participantes no Torneio de 

Andebol de Paia, promovido pela Associação de Andebol do Porto e realizado 

em Canidelo, acompanhada pelo Vogal Eduardo Gomes. 

¤ Participação na entrega de medalhas aos concorrentes do 3.º Circuito de 

Canoagem de Canidelo, acompanhada pelo Tesoureiro Fernando Barrias. 
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¤ Participação na abertura do Torneio de “Gaia Basquete 3x3”, em Canidelo, 

promovido pelo Futebol Clube de Gaia, acompanhada pelo Tesoureiro, 

Fernando Barrias e Vogal, Eduardo Gomes. 

¤ Participação, em representação, na entrega de medalhas aos participantes 

no Torneio de “Gaia Basquete 3X3”, promovido pelo Futebol Clube de Gaia , do 

Tesoureiro, Fernando Barrias e do Vogal, Eduardo Gomes.  

 

AÇÃO SOCIAL 

¤ Reunião com a Diretora Técnica da Associação Social e Desenvolvimento 

Comunitário de Lavadores, onde foi solicitado apoio logístico ao funcionamento 

de um conjunto de atividades. 

¤ Reunião com as Técnicas da “Gaia Social”, para recolha de informação 

sobre o trabalho desenvolvido nos empreendimentos sociais da Freguesia. 

¤ Reunião com responsáveis do Centro de Emprego de Gaia e as Formandas 

de Canidelo que frequentavam o curso de Formação de Gerontologia a 

propósito de apoios logísticos. Acompanhada pela técnica do GIP, Dr.ª Joana 

Santos. 

¤ Reuniões com o Presidente e a Diretora Técnica da Associação de 

Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo (ASIC), a propósito do novo 

projeto de arquitetura do equipamento social a construir no terreno cedido pela 

Câmara Municipal (Citação da ata da respetiva reunião), acompanhada pelo 

Vogal Eduardo Gomes.   
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¤ Visita de trabalho aos empreendimentos sociais, Manuel Pacheco Miranda, 

Dr. Barbosa de Melo, Coronel Pinto Simões e Cova da Loba, e às respetivas 

instalações da Gaia Social, acompanhada pelas técnicas, Dr.ª Joana Vieira, 

Dr.ª Isolina Barbosa, e pelo Administrador da GAIURB, Dr. Israel Oliveira. 

¤ Participação na entrega de habitações sociais promovida pela Câmara 

Municipal, das quais fazem parte os empreendimentos, Coronel Pinto Simões e 

Cova da Loba, alojando duas famílias. 

Como prática a desenvolver, visitámos estas duas famílias a quem 

apresentámos os serviços da Junta de Freguesia, na companhia da Assistente 

Social Dr.ª Manuela Francisco. 

¤ Reunião com a PSP, Esquadra de Vila Nova de Gaia a propósito do 

Programa “Outubro´ 14 – Mês do Idoso”. Este pograma funcionará todas a 

quintas e sextas-feiras entre as 09:00 e as 17:00 horas, no Convento Corpus 

Christi. Presença da Assistente Social Dr.ª Isaura Ramos, da Junta de 

Freguesia da união de St.ª Marinha/Afurada.   
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¤ Participação em representação na reunião de apresentação do Programa 

“Passo a Passo”, promovido pela Associação Abraço (dirigido a consumidores 

de substâncias psicoativas em tratamento de alto limiar e em fase de 

abstinência, residentes em V. N. Gaia), financiado pelo Serviço de Intervenção 

em Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), da Assistente Social, 

Dr.ª Manuela Francisco. 

¤ Participação na “Festa dos Avós” realizada pelo Jardim Infantil de Canidelo, 

a que a Junta de Freguesia se associou com apoio logístico, acompanhada 

pela Vogal Fátima Sousa. 

 

PARQUE DE CAMPISMO 

¤ Reunião com a Técnica da Câmara Municipal, Dr. ª Maria Matos, para a 

organização do Parque Infantil a instalar no Parque de Campismo de 

Salgueiros.  

¤ Reunião com o Administrador do Parque de Campismo da Órbitur a 

propósito de uma proposta por si apresentada ao Executivo, para concessão 

do Parque de Campismo de Salgueiros. Proposta declinada. 

 

OUTROS 

¤ Participação na apresentação do Projeto de Urbanização, a instalar no 

Palacete Marques Gomes / Terrenos adjacentes, acompanhada pela Vogal, 

Fátima Sousa e pela Secretária, Benilde Almeida. 

¤ Participação, em conjunto com o Vice-Presidente da Câmara Municipal, do 

Vogal, Manuel Ferreirinha e da Secretária do Executivo, Benilde Almeida, na 

reunião com Representante da empresa Bricodepot, a propósito de questões 

logísticas relacionadas com a abertura da empresa, prevista para finais de 

setembro.  


