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 entre 21 de Abril a 22 de Junho de 2009.

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.

•

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.

•

Na sequência de algumas ofertas de emprego, a técnica responsável promoveu
alguns encontros no Salão Nobre da autarquia para divulgação das mesmas e
angariação dos interessados em integrar o emprego. Refira-se que apesar do envio
de um grande número de convocatórias, as vagas nunca foram satisfeitas na sua
totalidade.

•

Assinámos o protocolo do GIP – Gabinete de Inserção Profissional, em cerimónia
que decorreu na Alfândega do Porto com a presença do snr. Ministro do Trabalho.

•

A técnica social da autarquia manteve o atendimento protocolado com a Gaia Social.

•

Participámos na Gaia Social em reuniões de trabalho com agregados problemáticos
tendo em vista a erradicação do vandalismo e outras situações de indisciplina
existentes na Urbanização Barbosa de Melo.
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•

Manteve-se o controlo dos beneficiários do Fundo de Desemprego, com a
apresentação quinzenal no gabinete dos Serviços Sociais da autarquia.

•

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.

•

Promovemos a realização do habitual Passeio – Convívio da 3.ª Idade, este ano à
Qta dos Compadres – Viseu e que decorreu de uma forma excelente e em que
participaram cerca de 1.000 idosos.

•

Apresentámos candidatura / projecto, através da Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Gaia, no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social de
Canidelo, atribuído à freguesia e que irá incidir na urbanização social.

•

Promovemos a realização de um plenário extraordinário da Rede Social de
Freguesia de modo a informar os diversos parceiros do projecto inerente ao CLDS
Canidelo.

•

Tomámos parte numa reunião da Rede Social Concelhia, na qual foi aprovado a
atribuição do Contrato Local a Canidelo.



•

CENTRO DE SAÚDE
Apoiámos com transporte a ida de alguns alunos da Escola Secundária Inês de
Castro ao Centro de Saúde, no âmbito de uma formação semanal na vertente da
saúde.

•

Contestámos junto da ARSN da possibilidade de utilização de um dos blocos do
Centro de Saúde de Canidelo por parte da Saúde Pública, da qual ainda não
obtivemos resposta.


CENTRO DE CONVÍVIO

•

Mantivemos o apoio diário, traduzido na assessoria da técnica da autarquia.

•

Tomámos parte no convívio comemorativo de mais um aniversário da ASSIC e que
decorreu no Centro de Convívio.

•

A Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo procedeu à entrega de
candidatura para a construção de Lar, no âmbito do POPH.



CERCIGAIA
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•

Realizou-se a Regata do Pirilampo Mágico na orla fluvial, a qual decorreu de forma
entusiástica e que contou com a participação de alguma Instituições no âmbito do
programa cultural.

•

Mantivemos a cedência do Salão Nobre para a realização de acções de formação
promovidas pela Instituição.

2. SEGURANÇA e PROTECÇÃO CIVIL
•

Reunimos, uma vez mais, com o comandante da Divisão da PSP de V.N. Gaia
(Oliveira do Douro) e com o comandante da esquadra de Canidelo de modo a analisar
situações de insegurança ainda existentes na freguesia. Da parte dos responsáveis
ficou clara a sua disponibilidade em colaborar na melhoria da presente situação.

•

Participámos na Sessão Solene comemorativa dos 170 anos da CBS – Companhia
de Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

•

Participámos na Sessão Solene comemorativa dos 103 anos dos Bombeiros
Voluntários de Coimbrões.

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.

•

Foram atribuídas bandeiras azuis a toda a orla marítima da freguesia (4).


•

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Localizámos a linha de água que alimentou em tempos a Fonte de S. Tiago, pelo que
se aguarda pela colocação da nova fonte pelo promotor imobiliário.



•

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
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•

Mantivemos, em colaboração com as Águas de Gaia, uma vigilância permanente
em relação a algumas ligações clandestinas ainda existentes na freguesia.

•

Tiveram início as obras tendentes à instalação dos colectores e ramais na zona baixa
do Picão.

4. SALUBRIDADE
•

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.

•

Participámos e solicitámos à Divisão de Salubridade da Câmara a limpeza de
diversos terrenos da freguesia, dos quais fornecemos a identificação dos respectivos
proprietários.

5. JARDINS E ESPAÇOS VERDES
•

Mantivemos o acordo com empresa privada para a manutenção de alguns jardins e
espaços verdes da freguesia.

6. REDE VIÁRIA
•

Mantivemos os trabalhos de reparação de passeios, baías de estacionamento e
recolocação de pavimento a paralelo.

•

Continuam em excelente ritmo os trabalhos de requalificação da Rua da Bélgica,
estando concluída a construção de duas rotundas, uma junto ao campo de jogos e
outra junto à BP.

•

Mantém-se em excelente ritmo as obras de requalificação da marginal no troço
Salgueiros / Madalena, mantendo a nossa presença nas reuniões semanais da obra.

•

Tiveram início as obras de requalificação da Rua Jorge Dias (restante) e Rua do
Calisto (parte).

•

Concluímos a requalificação da Rua Alto do Monte da Luz, trabalhos que permitiram
emprestar uma melhor qualidade ao arruamento.

•

Está para breve o início de construção da 1.ª fase da VL1, rotunda do Lago do Linho /
Rua do Fontão, assumida pelos proprietários da Qta. Manuel Marques Gomes.
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7. EQUIPAMENTOS
•

Encontra-se em fase final de construção a secretaria do campo de jogos, uma vez
que a anterior foi demolida de modo a permitir a construção da rotunda. Esta obra,
sem custos para a autarquia, veio emprestar uma nova imagem a um local nobre da
freguesia, estando em estudo a reintegração do busto de Marques Gomes no novo
espaço.

•

Face a estas obras, procedemos a abertura no novo acesso ao campo de jogos pela
Rua do Emissor.

8. TRÂNSITO E TRANSPORTES
•

Solicitámos à Divisão de Trânsito da C.M.G. a colocação de diversa sinalética para
substituição de alguma, vandalizada, cuja reparação pelos nossos serviços não foi
possível concretizar.

9. 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 o Director Municipal de Urbanismo para análise de uma proposta de
requalificação da Capela de S. Paio, que foi aceite e já entregue na Gaiurb.

10. CEMITÉRIOS
•

Foi concluído o processo de concessão de terreno para a construção de 10
jazigos de dois covatos no Cemitério das Chouselas, tendo sido concessionado a
totalidade.

•

Continuamos com as obras de construção da 4.ª fase do Cemitério das Chouselas.

11. ENSINO
•

Participámos nos Conselho Geral do Agrupamento da Escola Secundária Inês de
Castro.
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•

Integrámos a comissão do CG que assumiu toda a fase processual tendente à eleição
do Director da Escola Secundária Inês de Castro.

•

Participámos no CGT do Agrupamento Vertical de Escolas D. Pedro I que aprovou
o Regulamento Interno.

•

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 no fornecimento de fotocópias.

•

Tomámos parte numa reunião no Agrupamento de Escolas onde esteve presente uma
delegação da DREN com a finalidade de se inteirar sobre o desenvolvimento do
processo de renovação do TEIP e a sua ligação ao Projecto Educativo.

12. DESPORTO, CULTURA E LAZER


•

DESPORTO - CULTURA
Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da Freguesia, sempre
que solicitado.

•

Assistimos nas Caves Calem à assinatura dos protocolos de colaboração do
desporto outorgados pela C.M. Gaia com as diversas associações desportivas do
Concelho.

•

Participámos na cerimónia de encerramento dos XXVIII Jogos Juvenis, destacandose que das sete taças entregues à freguesia, duas foram respeitantes ao prémio de
“fair play”, em modalidades colectivas e distintas.

•

Procedemos à assinatura do protocolo de parceria com a Gaianima e Voley Clube de
Gaia para a constituição da Escola Municipal de Voleibol de Praia, localizada em
Canide Norte.

•

Participámos nas Marchas de S. João - Gaia 2009, representados pela Associação
Recreativa de Canidelo, nas quais obtivemos, uma vez mais, o 1.º lugar, facto que
permitirá a presença da marcha na noitada de S. João, no Cais de Gaia.

•

Apoiámos a realização do II Open Internacional de Karaté, que constitui mais um
êxito para a freguesia e concelho.
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•

Apoiámos a realização do “Gaia Kayak Tour”, uma prova de canoagem para todos e
que teve a direcção da Federação Portuguesa de Canoagem.

•

Participámos nas comemorações do aniversário do Rancho Folclórico de Canidelo
que culminaram com a sua admissão na Federação Portuguesa de Folclore,
passando a ser considerado um rancho federado, uma pretensão de longos anos.

•

Assistimos, no salão da Associação Recreativa de Canidelo à apresentação da
Revista “Rua Direita” em homenagem a José Guimarães, da responsabilidade do
Grupo Cénico da Sociedade Musical 1.º de Agosto.

•

Colaborámos na distribuição dos prémios da actividade “Caminhada por Gaia” da
responsabilidade da Gaianima.

•

Colaborámos na realização das festas em honra de Sto. António que tiveram lugar
em Sub-Ribas.

•

Colaborámos na realização da festa em honra de S. Paio.

•

Demos cumprimento a todo o Programa Comemorativo do 35.º aniversário do 25 de
Abril, tendo participado, igualmente, na sessão solene comemorativa organizada pelo
Município e que teve lugar no pavilhão municipal.



•

PARQUE DE CAMPISMO
Admitimos a contrato a termo, de cinco meses, 3 recepcionistas para reforço do
serviço de recepção do parque.

•

Admitimos a contrato a termo, de cinco meses, 1 auxiliar de limpeza, para reforço do
serviço de limpeza do parque.

13. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

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

14. OUTROS
•

Organizámos o processo eleitoral para o Parlamento Europeu, que decorreu sem
qualquer anomalia.
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•

Assistimos no ISPGAYA a uma conferência sobre a administração autárquica, na
vertente das Empresas Municipais.

•

Informamos que o total de recenseados a 22 de Junho era de 21.519.

Junto remeto uma informação sobre a situação financeira da Freguesia até 19 de Junho.

Com os melhores cumprimentos.

Canidelo, 22 de Junho de 2009

O Presidente da Junta

a) Fernando Andrade
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