Exma. Senhora Presidente
Dr.ª Célia Correia
Assembleia de Freguesia de Canidelo.

A informação que se apresenta resume a atividade desenvolvida entre 24 de
outubro e 19 de Dezembro de 2013.
Ação Social
# Reunião com as técnicas/ instituições da Freguesia no âmbito do “Agir
Solidário” para análise social da freguesia e organização do apoio social às
famílias no Natal.
# Programação da recolha de alimentos junto do Supermercado Pão de
Açúcar/ Escolas da Freguesia / Igrejas. A este programa aderiram: a Cruz
Vermelha de V.N. Gaia, a Farmácia de Salgueiros, Douro Marina, as Igrejas de
Canidelo (e capela da Seca) e os Escuteiros.
Este programa decorreu durante uma semana e congregou uma significativa
participação dos cidadãos de Canidelo e de outros de fora da Freguesia.
Também

as

Instituições

referidas

corresponderam

significativamente,

relevando-se a contribuição da Cruz Vermelha de V.N. Gaia.
Os Alimentos foram recolhidos pelos serviços da Junta de Freguesia e
entregues à Conferência de S. Vicente Paulo que, a partir da seleção e
avaliação realizada pela Técnica de Serviço Social, os distribuiu às famílias
mais vulneráveis economicamente e residentes nesta Freguesia. Apoiaram-se
100 famílias (300 pessoas e 90 crianças).
A este movimento juntou-se a campanha de brinquedos promovida pelo balcão
do BPI de Canidelo, que foram distribuídos às crianças no dia 18 no Salão
Nobre da Junta de Freguesia.
# Proporcionamos apoio financeiro à CERCI/Gaia destinado ao seu novo
equipamento social – “Pirilampo Cresce”.

# Iniciámos reuniões de trabalho com a “Associação Social e Desenvolvimento
Comunitário de Lavadores” e com a “Associação de Solidariedade Social dos
Idosos de Canidelo” no sentido de refletirmos e avaliarmos as respostas que
têm em curso.
# A.S.D.C.L: presta serviço de refeições ao domicílio e apoio de higiene a 14
idosos. Esta prestação de serviço não configura o serviço de Apoio
Domiciliário, reconhecido pelos Serviços de Segurança Social, razão pela qual
não dispõe de Protocolo de Cooperação e respetivo financiamento.
Asseguraremos o apoio diário de uma viatura e combustível para o
desenvolvimento destas tarefas.
Elaborámos uma nota informativa ao Serviço Social sobre a necessidade de se
institucionalizar uma resposta ao Serviço de Apoio Domiciliário.
# ASSIC: mantém-se o apoio financeiro ao Centro de Convívio e às instalações
da Associação. Também com esta instituição nos disponibilizámos a ajudar a
clarificar a situação jurídica do terreno, no qual pretendem construir o “Lar de
Idosos”.
Participámos nas suas iniciativas natalícias.
# Centro de Emprego de V.N.Gaia: em reunião apresentámos ao seu Diretor a
proposta de formação descentralizada dirigida aos desempregados da
freguesia, ideia bem acolhida a ser planeada e organizada no início de 2014.
# Reunião com a representante da Empresa de Formação Competir.
# Elaboração de relatório dirigido à Segurança Social, sobre a necessidade da
atribuição e assinatura de protocolo de Cooperação com a Associação Social
de Desenvolvimento Comunitário de Lavadores”.
# Acompanhamento da execução do Plano Metropolitano de Emergência
Social. Este programa permitiu o apoio financeiro nas áreas da Saúde,

habitação e alimentação a 23 Famílias da Freguesia. O valor da verba atribuída
por este programa foi de 23. 000€, a executar até 31 de dezembro de 2013
Educação
# Integração da Presidente de Junta, por delegação do Sr. Presidente da
Câmara, nos Conselhos Gerais de Escola, da Escola Secundária Inês de
Castro e do Agrupamento D. Pedro I. A Junta de Freguesia conta ainda com a
representação, nestes Órgãos, da vogal Dra. Fátima Sousa.
# Reunião com a UNAPAP que nos solicitou apoio para o desfile de Carnaval
das Escolas de Canidelo, assim como para a Festa do final de ano escolar, a
realizar no Campo do Canidelo Sport Clube.
Assistimos à tomada de posse dos novos órgãos diretivos desta União de
Associações de Pais de Canidelo.
# Prestámos apoio a Escola EB/2.3, em conjunto com a Câmara, na colocação
de um conjunto de tapetes de relva sintética (oferecida) nos campos/recreios
da Escola.
# Apoio logístico à Escola EB/2.3 e à ESIC.
# Participação nos seguintes eventos:
• Içar da Bandeira do Projeto Eco-Escolas (EB/23)
• Visita à exposição interativa “smartbus”,Educar as gerações do futuro.
• Entrega dos Diplomas de mérito a alunos de Excelência, do
agrupamento D. Pedro I e da ESIC.
• Comemorações do aniversário da ESIC e no jantar de Natal.
• Abertura do ano escolar do ISLA.
# Reunião com a Associação de Pais da Escola de S. Paio, que nos colocou
um conjunto de questões relacionadas com as infraestruturas da Escola e o
espaço envolvente.

# Facultámos estágio a um aluno da área de marketing, do Colégio de Gaia.
# Proporcionámos estágio a um aluno do Centro de Formação do Porto, na
área da jardinagem.
# Acordámos com a Direção Geral de Reinserção Social (Delegação do Porto)
o cumprimento de uma prestação de trabalho pelo período de 100 horas.
# Proporcionámos um estágio a 5 alunos de prática simulada do Curso
Vocacional tipo II, na área da jardinagem pelo período de 70 horas, da Escola
EB/2.3, a realizar no Parque de Campismo.
# Presença na inauguração das instalações da Creche “o Pirilampo Cresce”
Propriedade da Cercigaia.
Cultura
# Reunião com o responsável pelas Orquestras de Câmara e Juvenil de Vila
Nova de Gaia, à qual prestaremos apoio logístico.
# Reunião com a Presidente da Banda de Música de Coimbrões, com a qual
perspetivamos uma colaboração específica.
# Participação na Festa da Urbicoope, e distribuição de lembranças às
crianças.
# Promoção do concerto de Natal/Cantares ao Menino, com a participação dos
grupos corais/cantares da Freguesia. Participou ainda a Cidadã Madalena
Machado, fadista.
# Reunião com o Vereador da Cultura, Delfim Sousa e com os responsáveis
das coletividades ligadas à Cultura, da freguesia.

# Representação do Executivo da Junta de Freguesia no espetáculo da peça
de teatro, “Um dia dos nossos dias” da responsabilidade do grupo de Teatro
Cale-se.
# Oferta de uma ida ao teatro a 175 alunos da ESIC, para assistirem à peça
“Um dia dos nossos dias”.
# Visita à oficina de trabalho do Sr. Albino Pereira, artesão de Caravelas,
residente em Canidelo.
# Participação no espetáculo do Circo Solidário, promovido pelo Jornal
Audiência em colaboração com a Cruz Vermelha de V.N. Gaia.
Associativismo
# Reunião com os membros da Direção da Urbanização da Tripeira sobre a
limpeza dos jardins onde se situam as habitações.
# Reunião com a juventude Desportiva de Gaia, sobre assuntos relacionados
com a reorganização do seu funcionamento.
# Reunião com o representante da Delegação do Fuzileiros de V. N. Gaia:
Visita às antigas instalações da Guarda Fiscal, onde pretendem instalar a sua
sede e participação no almoço comemorativo do seu aniversário.
# Reunião com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.
# Participação na entrega dos prémios (oferecidos pela Junta de Freguesia de
Canidelo) aos vencedores dos diferentes grupos que participaram na Regata
de Natal do Clube de Remo do Porto.

# Reunião com a Direção da Douro Gaia Sport Clube, a propósito da pretensão
de instalações nesta freguesia.
# Reunião com a Direção da Associação Desportiva e Recreativa “Arca de
Noé”, e presença na tomada de posse dos novos órgãos Sociais.
# Reunião com a Direção da Sociedade Columbófila.
Urbanismo e território
- Hortas
# Reunião e visita as hortas de Freguesia, acompanhados pela Equipa da
Câmara Municipal de V.N.Gaia, Pelouro do Ambiente, Engº Mota e Silva e Dr.ª
Vilma Santos.
# Visita aos terrenos situados na Freguesia pertença do Município ou da Junta
para avaliação das suas características e fins a destinar.
# Colocação da caleira de recolha de Aguas Pluviais da Horta de Alvites.
- Limpeza
# Sinalização ao Pelouro da Ambiente da Câmara Municipal dos terrenos e
demais espaços, com lixos.
- Tanques
# Visita aos tanques da Freguesia e organização de um plano de recuperação
dos mesmos e dos espaços onde se situam.
# O tanque Margarida Silva Cruz, sofreu uma intervenção exterior criando-se
um pequeno espaço destinado à lavagem das canastras de peixe
- Balneário
# Recuperação do Balneário junto à Capela de St.º António com abertura
agendada para o dia 19 de dezembro de 2013.

- Arruamentos
# Sinalizações ao respetivo Pelouro da Câmara Municipal, das ruas da
Freguesia a necessitarem de reparação.
# Remoção dos escombros nas escadas da casa n.º 2 da Rua dos Fortes.
# Conclusão dos passeios e pavimentação a cubos e betuminoso, da Rua da
Estamparia. Esta obra resultou de compromissos assumidos pelo anterior
Executivo.
# Reparação da rua da Estamparia de Lavadores, (junto à ASDCL).
# Arranjo dos buracos na rua do Rodelo com a Travessa do Rodelo.
- Parque de Campismo
# Reunião de trabalho com o Sr. Vereador Valentim Miranda e a Assessora
Jurídica da Junta de Freguesia, Dr.ª Paula Costa, sobre o ponto de situação do
licenciamento do Parque de Campismo.
# Reunião com os concessionários dos Bar Restaurante e Mini-Mercado do
Parque, destinada a analisar a prestação de serviços atual.
# Reunião com os proprietários dos bungalows situados no Parque.
Segurança
# Reunião com a PSP de Canidelo.
# Reunião com o Sr. Subcomissário da Esquadra da Freguesia.
Outras atividades
# Reunião com o Responsável da Douro Marina.

# Reunião com os agentes da PSP que integram a Escola Segura.
# Reunião com o diretor/responsável da Revista Multiregiões.
# Reunião e deslocação ao local com os moradores do Caminhos dos Vales.
# Reinício da colaboração com o representante do Movimento de Cidadãos por
Gaia destinada a apoiar a população nas áreas: Finanças, Segurança Social,
Banco, IRS, etc., o atendimento tem periodicidade quinzenal.
Visita do Presidente da Camara à freguesia
No dia 19 de dezembro, o Sr. Presidente e a equipa de Vereadores, visitou a
Freguesia: Escola EB/2.3 Agrupamento D. Pedro I, Rua de Bustes (junto a
Urbanização da Tripeira), Instalações do extinto programa POLIS e as casas
da ilha da Catrina.
Informação Financeira (até 13 de dezembro de 2013)
Número de eleitores recenseados em 20/12/2013 – 23.437

Canidelo, 20 de dezembro de 2013

A Presidente da Junta

a) Maria José Gamboa, Dr.ª

