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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO

Freguesia de Canidelo
Contribuinte nº. 506 684 857
Rua António Ferreira Braga Júnior
4400 – 364 Vila Nova de Gaia

Nº. de Habitantes: 23.472 (CENSOS 2001)
Nº. de Recenseados: 19.752
Área Geográfica:        888 ha (DGAL / IGP)

LEGISLAÇÃO

A Freguesia de Canidelo foi criada em 1838.     

O seu Quadro de Pessoal foi alterado em 28 de Dezembro de 2004 com publicação no 
D.R. 02 de Fevereiro de 2005 ( II Série )

ESTRUTURA ORGÂNICA

    ORGANIGRAMA

Assembleia de Freguesia

Junta de Freguesia

Presidente
                                                   

                Vogais                       Secretário                 Tesoureiro
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ACTIVIDADES EXERCIDAS

Gerais : As decorrentes da aplicação da Lei n.º 5-A/2002 de 11/01

Sociais : Serviços Sociais, Apoio Domiciliário, 3.ª Idade

Económicas : Parque de Campismo

Outras : Apoio às Escolas, Associações de Pais e Instituições 

RECURSOS HUMANOS

Junta de Freguesia

Presidente : Fernando Jorge Dias Andrade
Secretário : Joaquim António Dias Andrade
Tesoureiro : Joaquim da Silva Ferreira
Vogal :         Maria José Teixeira Lima Necho
Vogal :         Celestino José da Fonseca
Vogal : José Valentim Pinto Miranda
Vogal : Armindo Lobato Ribeiro

Assembleia de Freguesia

Presidente :      Rui Teixeira Alves
1º. Secretário : Vasco Trindade Gonçalves de Vasconcelos
2º. Secretário : Carlos Alberto da Silva Costa
Membros :

António Joaquim Rodrigues Patornilho
Vítor Manuel dos Santos Ribeiro
António Jesus Correia Lacerda
Alfredo Manuel Correia Duarte
Marília Carolina Guedes Morgado Moreira Gomes
Francisco de Sá Pereira

    Maria Orquídea de Almeida Moura
    Firmino Pinto da Silva Matos
     Hermínio Ribeiro de Almeida
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Fernando Pinto Lacerda
Funcionários da Junta de Freguesia

Acção Social, Saúde e 3ª Idade:
Maria Manuela Monteiro Francisco
Ana Maria Soares de Oliveira e Silva (Contrato T/Certo)
Maria de Fátima de Oliveira Pinho (IEFP)
Maria Paula Dias Correia (IEFP)
Maria de Fátima Pinto Moreira Cardoso (IEFP)

Secretaria:
Guilherme Olímpio Santos de Almeida
Maria da Conceição Soares Tavares Ferreira Alves
João José Pinho da Silva
Laura da Conceição Oliveira da Cunha Monteiro
Vitorino Vieira da Silva (IEFP)
Andreia Alexandra Sá Rodrigues (Contrato T/Certo)
Raquel Sofia Silva Oliveira (Contrato T/Certo)
José Carlos Tavares de Azevedo
Maria Eduarda Ferreira da Silva (IEFP)

Salubridade Pública:
Didimo José Sousa Nunes
José Paulo Leite Cardoso
António Quilberg Ferreira
Albino da Silva Almeida
Raul Gonçalves Pinto
José Mesquita
João Meireles Ferreira
Álvaro Domingues da Silva (Contrato T/Certo)
Joaquim Manuel Gomes de Almeida (IEFP)
Ângelo Amaral Paiva (IEFP)
José André de Oliveira (IEFP)
António José Gomes Soares (IEFP)
Abílio Isidro Duarte da Rocha (IEFP)
José Alberto Jesus da Rocha (IEFP)
Anabela Moreira Rocha (IEFP)
Guilherme Sousa Braga (IEFP)
Joaquim Vieira Lopes (IEFP)
José Casimiro Almeida da Silva (IEFP)
José Manuel Conceição Gomes (IEFP)
Josué Feliciano Pacheco (IEFP)
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Gonçalo Manuel Bastos Vaz (IEFP)
Francisco José Teixeira de Barros (Contrato T/Certo)
José Manuel Ferreira Paiva (IEFP)
José Manuel Rodrigues da Silva (IEFP)
Paula Nazaré Ferreira Leite (IEFP)

Obras:
Abel de Oliveira Camarinha
Miguel Tavares da Silva

Cemitério:
Valdemar de Pinho Ferreira
José Manuel Monteiro
Agostinho Fernando da Silva Oliveira
Armando Teixeira Veloso (Contrato T/Certo)

Jardim Infantil:
Ema Maria de Almeida Lopes
Laura Maria Macedo de Sá Casaca
Rosa Maria Marques Pereira Rego
Maria Cândida de Jesus Pinto Correia de Deus
Maria Isabel Melão Casado

Parque de Campismo:
David Manuel Nora Moreira
Manuel Tavares de Sousa
Sebastião Soares Pereira
Maria de Fátima Moreira de Barros
Jaime da Conceição Xavier
João Fernando Araújo Coelho
Anabela da Silva Catarino
Maria Fátima Soares Costa Ribeiro (Contrato T/Certo)
Ricardo Manuel Taveira da Mota (Contrato T/Certo)
Tiago Ferreira Negrão e Sousa (Contrato T/Certo)
Paula Filomena Santos Sousa (Contrato T/Certo)
Célia Cristina Rocha dos Santos (Contrato T/Certo)
Rita Alexandra Silva de Almeida (Contrato T/Certo)
Rui Filipe Barros Teixeira (Contrato T/Certo)
Mário Vicente de Sousa da Silva Reis (Requisitado)

ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA

- A Organização Contabilística desta Instituição obedece aos princípios e 
regras que a Lei determina – POCAL / REGIME SIMPLIFICADO - no sentido de 
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proporcionar uma informação financeira actualizada e o conhecimento anual da 
actividade da autarquia, bem como da sua situação patrimonial.

- A contabilidade regista todas as operações relevantes para a gestão 
patrimonial, económica e financeira.

- O trabalho contabilístico envolve a identificação, a agregação, a análise, o 
cálculo, a classificação, o lançamento, o resumo e o relato das várias operações.

- Foram estabelecidos procedimentos relativos às operações de registo.

- Estão especificados os documentos e livros de escrituração das várias 
operações, devidamente adaptados aos meios informáticos.

- Nesta autarquia foi adoptada a aplicação informática da MEDIDATA com 
vista à obtenção da melhor informação contabilística.
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RELATÓRIO DE GESTÃO

Exmos. Senhores,

Dando cumprimento ao preceituado na Lei, vimos submeter à vossa apreciação o 
Relatório de Gestão da Junta de Freguesia de Canidelo, Concelho de Vila Nova de Gaia, 
relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2005.

APRECIAÇÃO GLOBAL DA GESTÃO

A actividade da Junta de Freguesia de Canidelo, neste exercício de 2005, 
desenvolveu-se dentro dos condicionalismos impostos pelo Orçamento e no 
prosseguimento do seu Plano de Actividades.

Assim, para uma completa elucidação, passamos a relatar a evolução da gestão 
nos diferentes sectores de actividade desta Instituição:

Administração Autárquica

A actividade desenvolvida em 2005, que encerrou um ciclo de quatro anos,
continuou a privilegiar diversas vertentes queridas à população de Canidelo, 
nomeadamente a social, o ensino (juventude) e o associativismo, as quais, em 
conjugação com outras, não menos importantes, se complementam no projecto da 
melhoria da qualidade de vida, tendo a Freguesia assumido uma evidente importância 
no Concelho.

Durante este ano, a Freguesia continuou o seu desenvolvimento e modernização, 
destacando-se a inauguração da VL7, uma obra há muito sonhada pelos Canidelenses, a 
concretização da 1.ª fase das obras de ampliação e construção do Complexo 
Desportivo de Canidelo, assim como, o início do apoio domiciliário tão necessário como, 
quão desejado pela população.

Foi, igualmente, com enorme relevância que se assistiu ao início da obra de 
construção dos Molhes do Douro, importante para a freguesia vizinha de S. Pedro da 
Afurada, assim como, as obras integradas no Programa Polis, cuja conclusão, se 
concretizadas, permitirão que Canidelo passe a ter uma orla fluvial de qualidade 
superior, na nossa perspectiva, à Frente de Mar.

Daí a preocupação do executivo em ter querido reunir com os responsáveis dos 
Planos de Pormenor, daí a posição assumida em Assembleia Municipal quanto à Qta. do 
Montado, uma vez que temos plena consciência da importância que esses projectos 
trarão a uma das zonas mais significativas da Freguesia mas, desde sempre, 
urbanisticamente esquecida, colocada ao abandono.
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Também, ainda não foi em 2005 que vimos implementada a totalidade do 
Projecto de Mobilidade para a Freguesia, todavia foram sendo feito diversos 
reajustos pontuais, como são exemplo, a colocação de sentido único na Rua da Pedra 
Torta e a adaptação das ligações à VL7, tendo em conta as dimensões dos 
arruamentos, mormente a Rua Rio dos Lagos e a Rua do Paniceiro. Aproveitando ainda 
a nova via estruturante, foi lançado um inquérito sobre transportes, junto dos 
moradores das urbanizações sociais, visando a criação de novas carreiras de 
transportes públicos e a reconversão das actuais às realidades viárias de Canidelo e 
do Concelho (metro).

Preocupados com a requalificação urbana da Freguesia, assumimos uma parceria 
com a Faculdade Lusíada de Famalicão, cujos alunos do 5.º ano de arquitectura irão 
apresentar propostas concretas para essa mudança de imagem, um propósito também 
presente na emissão dos pareceres solicitados pela Câmara para as operações 
urbanísticas requeridas para Canidelo.

Participámos, por inerência, nos Conselhos Gerais da Gaiurb, Gaia Nima e Águas 
de Gaia e, em representação dos Presidentes de Junta do Concelho, no Congresso da 
Associação Nacional de Municípios realizado no Porto.

Em termos de Segurança, Guarda Nacional Republicana e Polícia Municipal, e de 
Protecção Civil, continuámos a manter uma permanente inter ligação com os diversos 
responsáveis, quer promovendo a realização de encontros de trabalho, quer 
requisitando os seus serviços.

Como habitualmente, promovemos o Jantar de Natal de todo o pessoal do 
quadro da autarquia e aposentado, que tem servido para manter uma forte ligação 
entre todos os agentes com importância vital e directa na mudança da imagem da 
Freguesia.

De acordo com a lei e por vontade expressa das 6 freguesias da orla marítima 
do concelho, foi constituída, notarialmente, a Gaia Litoral – Associação de Freguesias, 
constituída pelas Freguesias de Canidelo, Madalena, Valadares, Gulpilhares, Arcozelo e 
S. Félix da Marinha e tendo como principal objectivo a animação e divulgação da orla 
marítima. A Freguesia de Canidelo assumiu o cargo de Vice – Presidente no Conselho 
de Administração.

Finalmente, de acordo com as competências próprias, assumimos os processos 
das eleições legislativas e autárquicas realizadas no decurso de 2005, tendo 
procedido, igualmente, à outorga do Protocolo de Transferência de Competências da 
Câmara Municipal de V.N. Gaia, visando a transferência dos duodécimos, jardins e 
pequenas obras.

No ensino, para além das reuniões informais com os diversos conselhos executivos, 
participámos nas Assembleias de Escola da EB 2,3, sede do Agrupamento Vertical 
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D. Pedro I, e Escola Secundária Inês de Castro, assumindo sempre, que necessário, 
um papel de elo de ligação escola / encarregado de educação.

Por outro lado, 
 Continuámos a assumir a manutenção das EB 1 e Jardins de Infância da 

Freguesia;
 Procedemos à transferência para o Agrupamento das verbas previstas na

lei para as EB 1 e Jardins de Infância, para fazer face às despesas de 
limpeza e de expediente, de acordo com o número de salas e polivalente;

 Continuámos a prestar apoio de secretaria às EB1 e JI, nomeadamente no 
fornecimento de fotocópias (56.898);

 Continuámos a assumir a venda das senhas de refeição das EB1 e J.I, 
através de protocolo outorgado com a Câmara, tendo-se apurado os 
seguintes totais:

Ano lectivo 2004 / 2005 (Set.º / Julho)

105.703 senhas ... 112.236,19 €

lembrando-se os do

Ano lectivo 2003 / 2004 (Set.º / Julho)

  98.850 senhas      …        110.341,17 €

Para além da actividade e da interligação própria, destacamos as realizações 
pontuais, relacionadas com a comemoração de datas ou situações com repercussão 
futura, tais como:

 Encerramento do Ano Lectivo;
 Apoio à actividade “No Intervalo da Escola” da responsabilidade da 

APESCA em colaboração com as Instituições da Freguesia;
  Apoio logístico às Associações de Pais para a concretização dos Planos 

de Actividade, nomeadamente na cedência e garantia de transportes;
 Assunção do estágio de 3 alunos da Escola Secundária Inês de Castro 

(ESIC) integrados no Curso de Educação e Formação (Operador de 
Informática – Tipo 4 / Nível 2);

 Participação nas Comemorações do 20.º Aniversário da ESIC;
 Participação no almoço de Natal da ESIC;
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 Participação no encerramento do ano lectivo da ESIC;
 Reuniões com as Associações de Pais, visando o apoio e elencagem dos 

problemas a solucionar nas diversos estabelecimentos de ensino;
 Inauguração dos melhoramentos na EB1 / JI de S. Paio e visita à EB1 / 

JI de Lavadores em conjunto com o Vereador Firmino Pereira para o 
levantamento dos problemas em termos de edifício e adaptação à 
realidade / necessidades;

 Participação em aula do 7.º C, da EB2,3, integrada na área projecto, 
visando a informação sobre a história de Canidelo;

 Visita ao Infantário “Hera Uma Vez”, a convite dos proprietários;
 Participação na homenagem à ex-coordenadora da EB1/JI de S. Paio, Ana 

Celeste, em virtude da sua passagem à situação de aposentada;
 Participação na festa de encerramento do ano lectivo da Escola de 

Música de Canidelo.

ASSESSORIAS

Mantivemos as assessorias para:

 Apoio jurídico aos órgãos autárquicos (Dra. Paula Costa);
 Apoio contabilístico, assegurado por um TOC (snr. Américo Pinheiro);
 A Jardinagem, Construção e Manutenção de Espaços Verdes – através da 

empresa de jardinagem “ Verde 2003 “;
 O Parque de Campismo em termos de electricidade, com o Engenheiro 

José Teixeira. 
 Informática (Dr. Américo Ferreira)
 A área desportiva (Prof. Sérgio Ribeiro)

Participámos na entrega das bandeiras azuis, que teve como palco a Praia de Canide 
Norte, tendo sido a Freguesia contemplada com três bandeiras (Salgueiros, Canide 
Norte e Canide Sul)

Pessoal €   39.962,80
Aquis. Bens Serv. Correntes €          41.748,60
Transferências Correntes €   17.840,00
Aquis. Bens de Investimento € 100.168,66
Transferências de Capital €     4.900,00
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Acção Social, Saúde, 3.ª Idade

A Técnica da Autarquia manteve o apoio social à população, traduzido no 
atendimento à população, elaboração de processos e respectivo encaminhamento 
para a Segurança Social;

A Técnica da Autarquia manteve o contacto com as Associações, de âmbito social,
da Freguesia e do Concelho;

Mantivemos em plena actividade, através do Gabinete Social, a Comissão Social da 
Freguesia, tendo sido realizado um Plenário da referida Comissão;

No plano social para além da presença em todas as realizações das diversas 
entidades, a Técnica da Autarquia manteve:

 O atendimento à população;
 A elaboração e encaminhamento dos processos do RSI;
 O encaminhamento e apoio às situações de carência;
 O apoio às escolas da Freguesia, sempre que solicitado pelos diversos 

executivos, trabalhando em colaboração com as técnicas da EB2,3 e Inês 
de Castro.

Foi aprovada a recandidatura ao Centro de Emprego, para a continuação da UNIVA 
– Unidade de Inserção na Vida Activa, por mais uma ano, tendo sido a mesma 
credora da visita do Director do Centro de Emprego, Dr. Mira Paulo;

A Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo, após a 
apresentação pública ocorrida nas Caves Calem, iniciou a sua actividade com a 
formação de voluntários, que, entre outras funções, passaram a garantir o 
acompanhamento de doentes às consultas, assim como apoio domiciliário.
Com o objectivo de angariação de receitas extraordinárias a Associação promoveu 
um Magusto e duas Vendas de Natal, Canidelo e Sta. Marinha;

Participámos na entrega de habitações sociais, com algumas a contemplar 
residentes em Canidelo;

Participámos à entrega, a convite da Associação de Solidariedade Social “ Mais 
Viver “, sedeada em Canidelo, de uma cama articulada a doente da Freguesia,
adquirida com fundos resultantes de peditório público assumido por essa entidade;
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Mantivemos todo o apoio à CERCIGAIA, nomeadamente em termos de manutenção 
dos seus equipamentos, a exemplo do verificado com as EB1 e JI da freguesia. 
Acompanhámos ainda o Vereador Dr. José Guilherme Aguiar numa visita oficial à 
Instituição, assistimos à Festa de Carnaval e participámos no almoço de Natal;

Reunimos com os responsáveis locais da AMI visando uma parceria social, assim 
como, uma permanente entreajuda no controlo e sinalização das situações de 
carência social;

A luta contra os malefícios e dependentes na toxicodependência continuou a ser 
tida como de importância vital, pelo que através de parceria firmada com o PIAGET 
foi possível manter o projecto:

 GIRU GAIA – programa de “Equipa de Rua” com valências e assistência 
primária, com o qual fomos colaborando em termos de apoio da técnica 
social da autarquia, que participou em acção de formação.

Tomámos conhecimento da existência de 900.00,00 € no PIDDAC de 2006 para a 
construção do Centro de Saúde da Freguesia, extensão do de Barão de Corvo, 
assim como do respectivo projecto;

Em parceria com a Acústica Médica, apoiámos um rastreio auditivo à população, que 
decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia;

Continuámos a participar nas reuniões de Direcção e nas Assembleias Gerais da 
CSSTCMSGAIA – Cooperativa de Solidariedade Social em Trabalho Multi-
Sectorial de Gaia, CRL, tendo-se assumido permanentemente uma atitude de 
contestação quanto à sua situação económica e, consequente, viabilidade futura.

Assumimos ainda em termos sociais:

 A Ceia de Natal dos carenciados, com a ajuda e colaboração da Indústria 
e Comércio da Freguesia;

 O Passeio Convívio da 3.ª Idade a Santiago de Compostela e almoço no 
Hotel Congreso;

 Assumimos o início do Apoio Domiciliário nas áreas de alimentação, com a 
aquisição das refeições na Associação das Igrejas do Prado e Torne e na 
de higiene;
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 Apresentámos, em parceria com as Freguesias de Avintes, Madalena e 
Oliveira do Douro, candidaturas aos Programas Progride, Medidas 1 e 2, 
as quais, no entanto, foram indeferidas;

 Protocolo com a ESSE – Escola Superior de Educação, para o estágio de 
três alunas, visando a intervenção social na freguesia;

 Protocolo de trabalho com a Associação Norte Visa, visando a formação 
de mulheres em termos de economia doméstica;

 A Campanha do Saco no Natal, em parceria com o Grupo de Escuteiros e 
Conferência Mista de S. Vicente de Paulo, que visou a recolha de 
alimentos, que foram distribuídos pela Conferência;

 Parceria com a AACILUS visando o apoio aos imigrantes residentes na 
Freguesia;

 A recepção, em época Natalícia e, a exemplo de outros anos, de um 
donativo de 300,00 € concedido pela Fundação Luís Araújo e distribuído 
por dez famílias mais carenciadas, previamente indicadas e controladas 
pela Conferência.

Pessoal € 41.808,87
Aquis. Bens Serv. Correntes € 23.439,47
Aquis. Bens de Investimento €               282,89

Desporto, Cultura, Juventude

Para além das habituais ajudas económicas, financeiras e logísticas, assim como, a 
participação física nas actividades das diversas associações de índole social, 
recreativa, desportiva e cultural destacamos:

 Participação em diversas modalidades na Edição dos Jogos Juvenis;
 Participação no torneio “ Renata Sampaio “, organizado pela J F de 

Canelas, como preparação para os Jogos Juvenis;
 Organização das Comemorações do 25 de Abril;
 Representação da Freguesia nas Marchas de S. João, onde alcançámos um 

brilhante 6.º lugar, entre 22 freguesias;
 Garantia de transporte através da cedência da carrinha da autarquia ou 

recorrendo ao aluguer a empresa privada;
 Assunção das despesas de electricidade e água do Parque de Jogos 

Manoel Marques Gomes, tendo em conta a titularidade do terreno e como 
forma de apoio ao S.C. Canidelo; 
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 Assinatura, em conjunto com a Câmara, proprietários e arrendatário do 
terreno da antena, do protocolo de acordo que permitiu o alargamento da 
área de jogo do Parque de Jogos Manuel Marques Gomes;

 Continuámos a aguardar pela resolução burocrática do terreno do Fontão, 
cedido pela Câmara em direito de superfície para construção de 
Complexo Desportivo e cujo registo na respectiva Conservatória não fora 
efectuado na sua totalidade, em virtude da existência de dois 
promotores cedentes e, só se ter verificado o registo de 1/3;

 Início das Obras de Construção do Complexo Desportivo de Canidelo, 
cuja conclusão da 1.ª fase permitiu o regresso dos jogos dos seniores do 
S.C. Canidelo ao Parque de Jogos Manuel Marques Gomes;

 Participação na Sessão Solene de Encerramento da ATMP, durante a qual 
a Freguesia foi distinguida com o Prémio Reconhecimento;

 Realização de vários torneios de voleibol de praia em Canide Norte em 
parceria com o Clube PraiaVolley de Gaia, integrando um deles uma etapa 
do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, que mereceu a transmissão 
directa da totalidade das finais na Sport TV;

 Assunção, em parceria com a Juventude Desportiva de Gaia, da 
realização do “II Torneio Internacional de Futsal – Canidelo 2005”, que 
decorreu com enorme sucesso nos Pavilhões Municipal Escolar de Canidelo 
e do S.C. Coimbrões;

 O Aproveitamento da colocação do palco na orla marítima, para a 
promoção da animação nocturna, através de agrupamento musical da 
freguesia e sessões de “karaoke” cuja realização foi um êxito;

 Participação no Jantar de Reis do Rancho Folclórico de Canidelo, assim 
como, assunção do custo do desaterro nas obras de construção da sua 
sede social;

 Assunção, em parceria com o Rancho Folclórico de Canidelo, da realização 
do habitual Festival de Folclore, que teve como palco a orla marítima;

 Participação na apresentação da equipa de ciclismo do Arca de Noé;
 Participação na tomada de posse dos órgãos sociais da Casa se Benfica de 

Gaia, sedeada em Canidelo, assim como, na sua inauguração oficial;
 Assunção da edição do livro de poesia “ Alma Inquieta “, da autoria da 

canidelense, afectada com a doença de Parkinson, Maria Graça Almeida, 
cujo produto da venda reverteu a favor da Associação Portuguesa dos 
Doentes de Parkinson – Delegação do Norte;

 Apoio às realizações de festividades com um enorme carisma popular, 
como sejam as festas de S. Tiago, um reaparecimento depois de longos 
anos de paralisação, as de S. Paio a as de S. Vicente Ferrer e Sto. André.
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Pessoal €         0,00
Aquis. Bens Serv. Correntes € 21.228,47

     Secretaria

O executivo manteve a preocupação em adaptar os serviços administrativos às 
reais necessidades de uma Freguesia com uma população a rondar os 40.000 
habitantes.

Assim, para além de uma permanente actualização informática, reforçamos o 
quadro de pessoal, através da admissão de pessoal em regime de contrato a termo 
resolutivo.

Mantivemos uma permanente actualização de todo o equipamento, nomeadamente o 
informático.

Pessoal €   68.694,92
Aquis. Bens e Serv. Correntes €   51.602,54
Aquis. Bens de Investimento €     6.582,10

Salubridade Pública

O executivo continuou a assumir como uma das prioridades do seu trabalho para 
os 4 anos, a melhoria da qualidade de vida dos canidelenses.

Conscientes da realidade e limitações em termos económicos e de fiscalização, 
procurámos incutir na população a importância da sua colaboração na prossecução dos 
objectivos traçados, indispensáveis à concretização do nosso projecto.

Atentos à problemática segurança / salubridade pública, procedemos à 
demolição das Casas dos Pobres dos Canastreiros, em face da conclusão dos processos 
de realojamento.

Contactámos o possível proprietário da casa vandalizada, sita na Rua do Flower, 
solicitando-lhe o emparedamento dos seus acessos ou a sua demolição. 

Destacamos ainda:

Uma permanente interligação com os respectivos serviços da Câmara Municipal e 
Águas de Gaia, sugerindo e requisitando a sua intervenção, o que permitiu a:

 colocação / reforço de contentores;
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 substituição de contentores por “Moloc’s”;
 recolha de outros lixos (industriais / domésticos);
 parceria na limpeza das bermas;
 inclusão de arruamentos não contemplados pelas diversas empreitadas 

inerentes à recolha das águas residuais;
 substituição do sistema de recolha das águas pluviais na Calçada do 

Monte da Luz, retirando-a de dentro de habitação para trajecto 
alternativo (linha de água);

 limpeza das linhas de água, nomeadamente as de Canide, Ralo, Ribeira de 
Santarém e Fonte Lodosa.

 instalação de novos colectores e sarjetas para recolha de águas pluviais, 
na confluência das Ruas do Paniceiro e Rua da Sargenta;

 instalação de novos colectores e sarjetas para recolha de águas pluviais, 
na confluência das Ruas do Paniceiro e Rua da Sargenta;

Por outro lado, continuámos a assumir:

 a limpeza de bermas, passeios e arruamentos;
 a aquisição de todo o equipamento necessário, visando uma melhoria das 

condições de trabalho;
 o reforço do quadro de pessoal através da contratação de pessoal na 

situação de desemprego e ou carenciado (RSI);
 a limpeza das sarjetas e a substituição de grelhas.
 limpeza de alguns terrenos de proprietários desconhecidos.

Pessoal € 120.676,90
Aquis. Bens e Serv. Correntes €   57.825,63
Aquis. Bens de Investimento €     7.597,55

O b r a s

As grandes obras serão sempre da responsabilidade da Câmara e Governo, uma 
vez que as transferências do FFF e dos duodécimos camarário geram uma receita 
absorvida em grande parte pelo, ainda, empolado quadro de pessoal da Freguesia.

Assim, neste ano vimos ficar concluída a construção da
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 VL 7 – Via Atlântica – Av. Poeta Eugénio de Andrade (parte nova)

uma aspiração de muitos anos, sobretudo pelo seu papel de via estruturante, cuja 
importância viária foi imediatamente perceptível;

 e a requalificação da Rua do Paniceiro (Rua do Corgo / Rua António 
Ferreira Braga Júnior e Calçada da Catrina

em que a autarquia assumiu a construção dos passeios, fornecendo o material 
necessário.

O Programa Polis começou a fazer-se sentir na Freguesia, ainda que em pequena 
escala, uma vez que a grande frente de obra se verificou na Freguesia de S. Pedro 
de Afurada, todavia destacamos a 

 Construção do passeio pedonal e ciclovia entre o Barroso e a orla fluvial
 Requalificação da Av. Beira Mar junto a Lavadores

Saliente-se, igualmente, o trabalho da EDP no

 reforço da Iluminação Pública e no enterramento dos cabos nos 
arruamentos requalificados.

No entanto, não deixámos de assumir outros trabalhos que, por economicamente 
enquadráveis na nossa realidade, não deixam de ser importantes para a população.

Reportamo-nos ao arranjo a cubos, graciosamente cedidos pela Câmara, assim 
como outros materiais, que permitiram o arranjo de pequenos arruamentos e passeios.

Destacamos:

 Prolongamento da Trav. da Rua Nova do Paniceiro até à Trav. Arca de 
Noé

Em termos de rede viária, ainda longe de satisfazer os desejos de toda a 
população, fomos repondo o piso em diversos arruamentos, através da aquisição de 
betuminoso, por fornecimento pela Câmara ou pela intervenção do SOS Buracos.

Por outro lado e, em relação a equipamentos, destacamos:

 conclusão da construção do armazém
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 demolição do complexo das Casas dos Pobres localizadas na Rua dos 
Canastreiros

 a aquisição de uma aparelhagem de som que passou a permitir o apoio às 
actividades e eventos da freguesia.

Pessoal €   19.353,66
Aquis. Bens e Serv. Correntes €          359,43
Aquis. Bens de Investimento €      301,43

Cemitérios

Continuámos com a organização administrativa do Cemitério do Meiral. Tal 
medida tem permitido a trasladação de ossadas localizadas nos passeios que, quando 
concluída, permitirá a efectivação dos trabalhos de recolha das águas residuais.

No processo de requalificação destes equipamentos, Meiral e Chouselas, foi 
concluída a construção de:

Cemitério do Meiral

 Ossários
 Sanitários Públicos
 Vestiário / Balneário para o pessoal
 Armazém
 Stand de vendas
 Secretaria

A exploração do Stand de Venda de flores e cera foi concessionada, com a 
mensalidade de 600€ a partir de Janeiro de 2006.

Cemitério das Chouselas

 Vestiário / Balneário para o pessoal
 Lava Ossadas
 Abertura de furo para recolha de água

Demos início às obras de construção da III fase do cemitério, facto que permitiu 
passarmos a dispor de mais 200 covatos.
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Pessoal €   52.763,14
Aquis. Bens e Serv. Correntes €       3.493,41
Aquis. Bens de Investimento €   64.146,41

Jardim Infantil

A intervenção da autarquia no Jardim de Infância de Canidelo resume-se ao 
fornecimento de pessoal dada a efectivação no seu quadro de pessoal, sendo 
ressarcida na quase totalidade pela DREN / Câmara e Gertal (cozinha). 

Refira-se que a partir do mês de Setembro, as auxiliares de acção educativa 
passaram a fazer parte do quadro da Câmara e a cozinheira e a auxiliar de serviços 
gerais integrados em serviços da autarquia, serviços administrativos e de limpeza 
respectivamente, deixando a autarquia de ter qualquer intervenção na respectiva 
gestão.

Pessoal €   44.835,33

Parque de Campismo

O Parque de Campismo, encarado desde a primeira hora como a única fonte de 
receita da Freguesia, exigiu algumas obras de manutenção, de modo a complementar a 
profunda requalificação sofrida em 2003.

Das obras de fundo, para além das habituais, como pintura, reposição de vidros, 
de pichelaria e de electricidade, iniciámos a construção de uma infra-estrutura que irá 
permitir o licenciamento em definitivo do Parque de Campismo.

Concretizando:

Construção do Café / Bar e remodelação do Restaurante e Mini-Mercado, a 
concluir em 2006.

Para além desta obra de vital importância, destacamos ainda:

O prolongamento da requisição do funcionário da C.M.G., com formação em 
campismo, que tem vindo a assumir a função de director;

A manutenção da parceria com uma empresa da especialidade, na colocação de duas 
máquinas de lavar roupa;
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O habitual reforço da recepção pela contratação a termo certo de 4 funcionários, 
para o período de Maio a Outubro.

Pessoal € 142.814,60
Aquis. Bens e Serv, Correntes €    34.443,35
Aquis. Bens de Investimento €    59.606,56

Após esta breve análise sectorial dos componentes da despesa na actividade da 
Junta de Freguesia de Canidelo referimos de seguida as diversas rubricas de receita 
e seus valores, no decorrer do exercício de 2005:

Taxas, Multas e outras penalidades

Taxas de secretaria, canídeos e multas 

Receita Global €     10.068,50

Rendimentos Financeiros

Juros de depósitos

Receita Global €          991,60

Transferências Correntes

FFF, Município, DGAL, Gaia Nima
e Univa-IEFP 

Receita Global € 517.773,36

Vendas de Bens e Prestação de Serviços Correntes

Parque de Campismo, Cemitérios e Serviço Social

Receita Global € 325.730,09

Outras Receitas Correntes
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Comparticipação de moradores e
reembolsos

Receita Global €          113.771,59

Transferências de Capital 

Município          €     53.196,44

Administração Central €       7.901,57

Dívidas a Terceiros em 31 de Dezembro

Despesas Correntes e Investimentos

31.12.2004 - €     59.294,24

Dívidas de Terceiros em 31 de Dezembro

IEFP - Univa

31.12.2005 - €     6.247,87

Não existiam em 31 de Dezembro quaisquer débitos a: 

Instituições de Crédito;
Segurança Social;
ADSE;
Finanças.

Evolução Futura da Freguesia

É pretensão do executivo continuar a gerir os destinos da Freguesia de uma 
forma clara e real, consentânea com a realidade económico-financeira ao seu dispor.
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Assim, a cada obra, a cada projecto, a cada realização, corresponderá um 
suporte financeiro que permita a liquidez da despesa sem quaisquer desvios.

No encerramento da gestão de 2005 verifica-se que a receita orçamentada foi 
praticamente cumprida (86,6%), fruto da angariação de receitas extraordinárias, 
penalizada ainda pela falta das orçamentadas transferências da Câmara, trimestres e 
manutenção das escolas.

Da análise das contas verifica-se, igualmente, uma despesa de 14.938,17 € 
inerente ao pagamento a pessoal na situação de atestado (baixa).

Quanto às receitas extraordinárias, há que ter plena consciência de que a 
gestão criteriosa da Freguesia deverá estar sempre presente, não se cometendo 
loucuras em despesas cujas reais contrapartidas financeiras não as suportem. 

O Parque de Campismo de Salgueiros irá, ser sempre, a única fonte geradora de 
receitas, pelo que deverá ser tida em conta, a necessidade do seu licenciamento 
definitivo, facto que permitirá a apresentação de candidaturas comunitárias a 
projectos eminentemente ligados ao turismo. A concretização desde desiderato 
permitirá a construção de novos equipamentos que irão trazer uma mais valia ao 
parque.

Por outro lado e, na altura certa, a sua tabela de preços deverá merecer o 
ajustamento adequado, que permita garantir a gestão do Parque sem sobressaltos.

Os tempos mais próximos continuarão a ser, na nossa perspectiva, de contenção, 
retrato fiel de todo o mandato e, como tal, tudo faremos para continuar a gerir a 
Freguesia de uma forma cuidada, optando pelos projectos mais necessários aos 
interesses dos Canidelenses em detrimento dos eminentemente visuais.

Factos relevantes ocorridos após o encerramento das contas

Nada a referir.

O Presidente da Junta

_________________
(Fernando Andrade)
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Aprovado em Reunião de Executivo de 11 de Abril de 2006
Aprovado em Assembleia de Freguesia de   


