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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 23 de Junho a 15 de Setembro 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. Em face da parceria existente com a Gaia Social, foi apoiando 

semanalmente o pedido de habitação social e informando da situação dos processos 

a aguardar realojamento. 

• 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. Promoveu, sempre que necessário, acções de 

sensibilização junto dos beneficiários do subsídio de desemprego, que decorreram no 

Salão Nobre da autarquia, tendentes à ocupação de diversas ofertas de emprego. 

• 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. 

• O Contrato de Desenvolvimento Local Social de Canidelo, que irá incidir em toda 

a urbanização social da freguesia, continua em fase de implementação, 
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desconhecendo-se a data do seu início, prevendo-se, no entanto, que o mesmo irá 

acontecer após os diversos actos eleitorais. 

• Tomámos parte num plenário do CLAS – Rede Social promovido pelo pelouro da 

Acção Social da C.M. Gaia, tendo como ponto principal a aprovação das diversas 

candidaturas do POPH e nas quais se incluía a da Associação de Solidariedade 

Social dos Idosos de Canidelo à construção do Lar e respectivas valências. 

• Assumimos uma parceria com a Gaia Social a candidatura ao Programa Escolhas. 

• Reunimos com o morador da freguesia, a pedido do IRS – Instituto de Reinserção 

Social, para possível acordo de trabalho comunitário, inerente ao pagamento de multa 

 

 CENTRO DE SAÚDE 
 
• Mantivemos reuniões regulares com o coordenador da USF Sto. André de Canidelo, 

nas quais fomos tomando conhecimento da integração dos médicos previstos 

aquando da sua constituição. Tomámos conhecimento da existência de mais de 2.600 

inscrições sem cobertura médica. 

• Participámos em conjunto na inauguração das obras de requalificação do Centro de 

Saúde de S. Pedro da Afurada, onde tivemos oportunidade de alertar o representante 

da ARSN aí presente, Dr. Pimenta Marinho, da evidente falta de médicos na unidade, 

geradora da não garantia de apoio médico à população, ainda em situação de 

descoberto. 

• Continuamos a aguardar uma informação concreta, sobre a instalação da Saúde 
Pública, nas instalações do Centro de Saúde. 

• Reunimos com o responsável da USF e responsáveis do Agrupamento Vertical D. 

Pedro I, para análise do plano de contingência de combate à Gripe A, elaborado por 

essa Escola. 

 
 CENTRO DE CONVÍVIO 

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

 
 

 CERCIGAIA 
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• Mantivemos o apoio à Instituição traduzido no cedência de carrinhas, sempre que, 

solicitado e no pagamento do aluguer das instalações do CAO – Centro de 

Actividades Ocupacionais, localizadas na Tripeira. 

 
 
2. SEGURANÇA e PROTECÇÃO CIVIL 
 
• Reunimos, uma vez mais, com o comandante do Destacamento da PSP de V.N. Gaia 

e comandante da esquadra de Canidelo de modo a clarificar o propalado policiamento 

de proximidade, que mereceu apresentação pública na Madalena, freguesia servida 

pela mesma esquadra. Concluímos tratar-se de mais um engodo para justificar 

polícias onde não podem existir, por deficiência do contingente. Mais um estratagema 

para justificar o injustificável. 

• Pedimos a intervenção do comandante do Destacamento para a resolução de conflito 

originado pela aceitação de ciganos no Parque de Campismo. A situação encontra-se 

praticamente resolvida. 

 
 
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 de Praia Acessível a duas concessões da orla marítima 

da freguesia. 

 
 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 
• Está concluído o processo de requalificação da Fonte de S. Tiago, a inaugurar em 

breve. 

 

 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. 

• Está concluído o processo de ligação da cota alta (zona do Picão) à baixa (orla fluvial) 

o que irá permitir a implementação do saneamento e renovação de toda a rede de 

águas pluviais na área 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, estando em discussão a colocação de ecopontos da Rua do Viso, 

retirados pela Empresa, por comprovada impossibilidade de circulação da viatura de 

recolha.  

• Participámos e solicitámos à Divisão de Salubridade da Câmara a limpeza de 

diversos terrenos da freguesia, dos quais fornecemos a identificação dos respectivos 

proprietários, tendo colaborado na limpeza de alguns, em virtude da sua localização. 

• Mantivemos a recolha dos designados monstros, uma vez que a população 

continua a não utilizar o serviço gratuito do Município destinado a esse fim. 

• Mantivemos a recolha e transporte para a Suldouro de todo o material proveniente da 

limpeza dos jardins da Tripeira. 

• Procedemos à limpeza, incluindo sarjetas, de todas as EB1 e JI da Freguesia antes do 

início do ano lectivo. 

 
 
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, tendo assumido a construção do passeio da 
Rua do Emissor, junto ao Campo de Jogos. 
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• Estão concluídos os trabalhos de requalificação da Rua da Bélgica, aguardando-se 

proposta do escultor para a colocação, na rotunda junto ao S.C. Canidelo, do busto de 

Manuel Marque Gomes. 

• Continuam em excelente ritmo as obras de requalificação da marginal no troço 
Salgueiros / Madalena, apesar do processo de expropriação de 10 lotes. 

• Estão concluídas as obras de requalificação da Rua Jorge Dias (restante). 

• Estão concluídas as obras de construção da 1.ª fase da VL1, rotunda do Lago do 

Linho / Rua do Fontão, assumida pelos proprietários da Qta. Manuel Marques Gomes 

e com inauguração prevista para os próximos dias. 

• Procedemos à requalificação, em betuminoso, da Rua Comércio do Porto, que se 

encontrava em estado deplorável. 

 
 
7. EQUIPAMENTOS 
 
• Encontra-se em fase final de construção a secretaria do campo de jogos, 

 
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 nova 

proposta para a construção do LIDL, em terrenos da antiga NEOLUX, que obedece 

aos alinhamentos sugeridos pela autarquia aquando da emissão de parecer, tendo 

merecido a nossa aprovação. 

• Participámos, a convite da proprietária, numa acção de vistoria, da responsabilidade 

dos serviços camarários, visando a análise das condições de habitabilidade de 

algumas casas da Rua Tenente Valadim. 
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10.  CEMITÉRIOS 
 
• Continuamos com as obras de construção da 4.ª fase do Cemitério das Chouselas, 

estando praticamente concluída a 3.ª fase. 

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

Castro e Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas D. Pedro I. 

• 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. 

• Tiveram início as obras de requalificação e ampliação da Escola Secundária Inês de 

Castro com uma conclusão prevista para dezasseis meses. 

• Visitámos em conjunto com Dr. Rui Caneda, Director Municipal da Educação, Dr 

António Furtado Duarte, Director do Agrupamento de Escolas, Dr. Vitorino, Presidente 

do Conselho Geral do Agrupamento e outros professores da Direcção do 

Agrupamento, quatro escolas EB1 / JI de Canidelo. Durante a visita de trabalho 

houve oportunidade de elencar todas as carências, sobressaindo, todavia, o excelente 

estado de preservação dos equipamentos. 

• Participámos na cerimónia de abertura do ano lectivo na Escola Secundária Inês de 

Castro que decorreu no Pavilhão Escolar. 

• Participámos na homenagem à ex-coordenadora Profa. Filomena Telo, promovida 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de 

Canidelo, tendo em conta a sua aposentação. A professora em causa integrou 

durante anos o quadro de pessoal desta autarquia. 

• Visitámos, a convite da proprietária, o novo infantário da freguesia, sito na Rua do 

Espinheiro e que abrirá durante o próximo mês de Outubro. Trata-se de mais um 

equipamento de qualidade que irá constituir uma mais valia para Canidelo. 

• Reunimos com o Dr. Rui Caneda e Direcção do Agrupamento para análise do parque 

escolar da freguesia, tendo sido proposto a abertura de mais 2 salas de JI ainda este 

ano lectivo, início de construção da EB1 / JI no Fontão e ampliação da EB 2,3. Foi 
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ainda acordado que no próximo ano lectivo, 2010 / 2011, a distribuição dos alunos 

pelas diversas escolas seria efectuado de acordo com a sua residência, tendo em 

conta a necessidade de acabar com os desdobramentos (EB1 Chouselas). 

 

  
12.  DESPORTO, CULTURA E LAZER 
 

 DESPORTO - CULTURA 
 
• Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da Freguesia, sempre 

que solicitado. 

• Estivemos presentes com a Marcha de Canidelo na noitada de S. João, no Cais de 

Gaia. 

• Apoiámos o Rancho Folclórico de Canidelo na realização do habitual Festival 
Internacional de Folclore que, uma vez mais, decorreu na orla marítima. 

• Assistimos, no salão da Associação Recreativa de Canidelo à apresentação de um 

Programa de Humor da responsabilidade do pelouro da cultura da C.M. Gaia.  

• Colaborámos e apoiámos a distribuição dos prémios da actividade anual da 

Sociedade Columbófila de Canidelo. 

• Participámos na festa de homenagem à equipa juvenil do S.C. Canidelo, em virtude 

da subida à 1.ª Divisão da A.F. Porto. 

• Apoiámos a realização dos diversos torneios de Voleibol e Ténis de Praia que 

decorreram junto à Academia Municipal em Canide Norte. 

• Apoiámos a realização do III Torneio de Futsal – Formação, organizado pela 

Juventude Desportiva de Gaia e que decorreu nos Pavilhões de Canidelo, Madalena e 

Municipal. 

• Mantivemos, a pedido da Gaianima e com a anuência do S.C. Canidelo, a cedência 

do Parque de Jogos ao Valadares F.C. para a realização dos seus jogos, até à 

conclusão da construção do seu espaço desportivo. 

• Colaborámos na realização das festas da freguesia em honra de S. Vicente Ferrer e 
de Sto André. 

• Colaborámos na realização da festa em honra de S. Tiago. 

• Participámos, a convite da comissão de festas, nas festividades a S. Pedro. 

• Participámos no encerramento do ano lectivo da Escola de Música de Canidelo, cujo 

sarau decorreu no Salão Paroquial de Canidelo. 
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 PARQUE DE CAMPISMO 
 

• Durante a época alta não foi possível atingir os 100% de ocupação, tendo a mesma 

decorrido sobre uma forte pressão de ciganos que, ao deixarem o parque não 

procederam à liquidação das diversas estadias. Refira-se que a presença dos 

mesmos foi controlada pela PSP. 
 
13.  ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 
• A EDP, através de subempreiteiros, continua a assumir a remodelação da rede. 

 
14. OUTROS 
 
 
• Participámos nas cerimónias do Dia do Município, 25.º Aniversário, durante as quais 

foi homenageada a Cooperativa Tripeira – Canidelo. 

• Organizámos o processo eleitoral para a eleição da Assembleia da República. 

• Participámos na inauguração do “Pão de Açúcar”. 

• Colaborámos na emissão do programa “A Nossa Terra” da responsabilidade da 

Rádio Águia Azul e, para o qual, convidámos a maioria das Instituições da Freguesia. 

• Participámos no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1 de Queluz e na Serra de 

Sintra à homenagem prestada aos 25 soldados mortos no incêndio nessa serra há 43 

anos e no qual pereceu um soldado de Canidelo, Joaquim Rufino. A esta cerimónia 

evocativa fizemo-nos acompanhar pela irmã do soldado, ainda residente na 

Freguesia. 

• Informamos que o total de recenseados a 22 de Junho era de 21.358. 

 
Junto remeto uma informação sobre a situação financeira da Freguesia até 11 de 

Setembro. 

Com os melhores cumprimentos. 
 
Canidelo, 15 de Setembro de 2009 
 

O Presidente da Junta 
 
 
 

a) Fernando Andrade 


