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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 21 de Dezembro de 2009 a 17 de Abril de 2010. 

 
 
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. 

• O trabalho desenvolvido pela técnica, durante o ano de 2009, consta do relatório 

em anexo.  

• Protocolámos com o IEFP, a admissão de uma técnica do serviço social, na situação 

de beneficiária do subsídio de desemprego, com base no Programa Emprego 

Inserção, para substituição temporária da técnica da autarquia. 

• Reunimos no Banco Alimentar com o seu Presidente da Direcção a fim de tomarmos 

conhecimento do modo com está a ser feito o apoio às Instituições da Freguesia, 

beneficiárias do apoio no fornecimento mensal de alimentos. Apesar de se ter tratado 

de um gesto já verificado em 2002, permitiu tomarmos conhecimento da totalidade de 

alimentos distribuídos, anualmente, às Instituições da Freguesia. 

• Está para breve o início do trabalho social a executar no terreno no âmbito do CLDS – 

Contrato Local de Desenvolvimento Social, cuja sede do projecto, localizada na 

freguesia, irá abrir em breve. 
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• Participámos em Plenário da Rede Social Concelhia que decorreu no Auditório da 

Assembleia Municipal, presidido pela Vereadora do Pelouro, Amélia Traça. 

• Acordámos com responsável técnico da APPACDM a admissão, sem custos para a 

autarquia, de dois jovens portadores de deficiência para trabalhos de jardinagem. 

• Reunimos com a Vereadora de Acção Social, Amélia Traça, para análise dos 

problemas sociais da freguesia e do trabalho desenvolvido e carências das 

respectivas IPSS. 

• Acompanhámos a Vereadora da Acção Social em reunião no Centro de Saúde de 

Barão do Corvo, com a Direcção da Associação dos Amigos do Centro de Saúde 

de Barão do Corvo, durante a qual teve oportunidade de constatar da realidade da 

Instituição e dos seus problemas, nomeadamente, da atribuição do estatuto de IPSS 

pela Segurança Social. 

• Participámos na Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Amigos do Centro 

de Saúde de Barão do Corvo, para aprovação das contas e que decorreu no Salão 

Nobre desta 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. 

• 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. 

• Remetemos em anexo o relatório do trabalho desenvolvido pela técnica durante o 

ano de 2009. 

• Reunimos com responsável do IEFP / Sector Terciário no intuito de virmos a 

protocolar alguma formação destinada à população, nomeadamente aos 

desempregados. Da reunião foi possível acordar, para início do próximo mês de Maio, 

formação em 1.os. Socorros, Inglês e informática, esta em período pos-laboral e a 

decorrer em sala TIC do Agrupamento de Escolas. Desta parceria, irá resultar um 

protocolo a estabelecer com o Agrupamento de Escolas. 
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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. 

• Admitimos três trabalhadores beneficiários do RSI – Rendimento Social de Inserção 

através do Programa Emprego Inserção+, em protocolo outorgado com o IEFP / 

Centro de Emprego de V.N. Gaia. 

• Está em fase de conclusão o processo concursal para admissão de técnica para o 

GIP, licenciada em psicologia clínica. 

 

� 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. 

• Participámos, a convite do coordenador da USF, Dr. Fernando Ferreira, no 

Congresso das Unidades de Saúde, que decorreu no Expo-Parque da Feira. Na 

evolução do painel, da responsabilidade da USF, foi possível concluir da qualidade e 

do trabalho desenvolvido pelos responsáveis em prol dos canidelenses. 

• Continuam as obras de junção do 2.º módulo ao 1.º, facto que não permitiu a 

celebração do 2.º aniversário da USF ocorrido a 7 de Abril. 

 
� CENTRO DE CONVÍVIO 

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

 
 

� CERCIGAIA 
 
• 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 diversas vezes com o Comissário Martins, comandante da esquadra de 

Canidelo, tendo sido ponderado, numa delas, as questões de segurança, no âmbito 

da visita oficial do Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, à freguesia. 
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• Pedimos a intervenção do comandante da esquadra para a resolução de situações de 

conflito provocadas por ciganos acampados junto à Rua do Espinheiro. 

• Determinada zona da freguesia foi alvo da acção de um mini-tornado que provocou, 

unicamente, prejuízos materiais, sobretudo, destruição de telhados. A pronta 

intervenção dos Sapadores de Bombeiros e Gaia Social, permitiram uma pronta 

resolução da totalidade das avarias.   

 
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. 

• Reunimos por diversas vezes com o Eng. Fernando Ferreira, técnico das Águas de 

Gaia responsável pelas linhas de água e ribeiras, no sentido de serem resolvidas as 

situações de cheia no Beco do Paniceiro, Ralo e Ribeira de Santarém, assim como, 

processadas as respectivas limpezas. 

• Questionámos, igualmente, da existência de um tubo localizada na área protegida do 

Cabedelo, que de forma clandestina poderá estar a debitar águas residuais. Trata-se 

de uma situação preocupante para a qual as Águas de Gaia estão devidamente 

sensibilizadas para procederem à sua erradicação. 

 
� DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 
• As Águas de Gaia continuem disponíveis para reforçar a distribuição da água à 

população, bastando a sua sinalização por parte desta autarquia. 

 

� 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 

 
• Mantivemos, em colaboração com as Águas de Gaia, uma vigilância permanente 

em relação a algumas ligações clandestinas ainda existentes na freguesia. 

 

 
4. SALUBRIDADE 
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• Colaborámos com o projecto / acção “Limpar Portugal”. 

• 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, assim como, na recolha permanente dos designados “monstros”.  

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

limpeza dos jardins da Tripeira. 

• Procedemos à limpeza do terreno envolvente da EB1/JI das Chouselas. 

 
 
5. JARDINS E ESPAÇOS VERDES 
 
• Denunciámos o acordo com a empresa privada para a manutenção de alguns jardins 

e espaços verdes da freguesia. Assim, a partir do mês de Março todo o serviço de 

manutenção dos espaços verdes passou a ser executado por trabalhadores da 

Autarquia ou da Câmara. 

• Aguardamos autorização da Câmara para a colocação das peças escultóricas na 

rotunda do S.C. Canidelo, assim como, para o arranjo do espaço, já assumido pela 

Câmara. 

• Reunimos com responsáveis do Parque Biológico de modo a estabelecer um novo 

protocolo de manutenção de jardins e espaços verdes da freguesia. Durante a visita 

de trabalho, foi possível analisar o mau estado das árvores do Adro da Igreja e Jardim 

do Meiral, o que motivou dos técnicos uma decisão de abate de todas as árvores e a 

sua substituição por outras, em menor quantidade e de porte mais reduzido. O abate, 

realizado por empresa da especialidade teve o seu início a 22 de Março, assim como, 

a elaboração de suporte técnico que justifica tal medida radical.  

 
  

6. REDE VIÁRIA 
 
• Mantivemos os trabalhos de reparação de passeios, baías de estacionamento e 

recolocação de pavimento a paralelo. 
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• Assumimos, na impossibilidade logística do SOS Buracos, a reposição do piso em 

diversos arruamentos da freguesia, com o fornecimento do betuminoso por parte da 

Câmara. Trata-se de uma tarefa bastante demorada, contudo, consideramos ter sido a 

atitude mais ajustada às constantes reclamações da população. 

• Continuam em excelente ritmo as obras de requalificação da marginal no troço 

Salgueiros / Madalena, agora na fase de ligação ao antigo arruamento, na zona de 

Salgueiros.  

 
7.  TRÂNSITO E TRANSPORTES 
 
• Continuamos a aguardar pela colocação ao serviço da população, da carreira 

circular há muito solicitada ao responsável da Espírito Santo & Fos.. 

 
8.  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 os responsáveis técnicos da Gaiurb na tentativa da resolução de 

diversas situações urbanísticas da freguesia, grande parte de âmbito privado. 

Aproveitámos para solicitar informação sobre a situação do caminho anulado pela 

construção do “Burger King”, em termos de posse, pública ou privada, para a qual 

ainda não obtivemos resposta. 

• Participámos, com a presença de um funcionário administrativo, na formação 

promovida pela Gaiurb tendente à declaração / inscrição dos poços e afins. 

• Realojámos na Casa dos Areeiros António Mário Azevedo Martins que habitava numa 

barraca junto à praia das Pedras Amarelas e que foi demolida pela autarquia. 

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

 
10.  ENSINO 
   
• Participámos nos Conselhos Gerais do Agrupamento de Escolas e da Escola 

Secundária Inês de Castro. 
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• 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. 

• Continuam em bom ritmo as obras de requalificação e ampliação da Escola 

Secundária Inês de Castro com um prazo de conclusão de dezasseis meses. 

• Está em fase de levantamento topográfico o terreno onde irá ser construída a 

próxima EB1 / JI da freguesia no Fontão, prevista no plano de actividades da Câmara. 

• Acordámos com responsável da ESIC o estágio de alunos nas áreas do turismo e da 

informática. 

• Visitámos a exposição de pintura e artesanato, promovida pela Associação de Pais 

do Agrupamento, em que uma das expositoras é aluna do 5.º ano da escola. 

• Acordámos, com responsáveis do Agrupamento de Escolas, a elaboração de 

programa conjunto para a comemoração do 25 de Abril e 5 de Outubro (centenário). 

Deste entendimento, resultou o primeiro espectáculo assegurado pelas Orquestras 

Juvenil e de Câmara de Gaia que teve como palco o Salão Paroquial. Refira-se que o 

responsável pelas orquestras é professor do Agrupamento. 

• Mantivemos reuniões com as diversas Associações de Pais, colaborando, sempre 

que possível, nas diversas iniciativas. 

• O Vereador do Pelouro, Firmino Pereira, promoveu uma reunião de trabalho no 

Agrupamento de Escolas, de modo a elencar as diversas necessidades e sugestões 

para as EB!/JI das freguesias. 

• Participámos na entrega dos prémios aos alunos de excelência da EB2,3 de Teixeira 

Lopes, onde se incluíam alguns alunos residentes nesta freguesia. 

 

  
11.  DESPORTO, CULTURA E LAZER 
 

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

que solicitado. 

• Demos conhecimento à Administração da Gaianima da nossa ausência na edição dos 

Jogos Juvenis e nas Marchas de S. João 2010. 



 

8 

• Apoiámos a realização do habitual Torneio Internacional de Ténis de Mesa – 

Selecções Distritais, destinado aos escalões de formação e que decorreu no 

Pavilhão Municipal Escolar de Canidelo. 

• 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 do seu espaço desportivo. 

• Aguardamos a resolução de pequenas anomalias para procedermos à inauguração da 

secretaria do S.C. Canidelo para procedermos à sua inauguração. 

• Apoiámos a realização do habitual festival de teatro, organizado pelo Cale Estudo 

Teatro, este ano “Cale’s 4”, que decorreu, durante 9 sábados, na sala da Associação 

Recreativa de Canidelo. Mais um êxito e um forte veículo  na divulgação da freguesia 

e do concelho. 

 
� PARQUE DE CAMPISMO 

 

• Dada a evidente quebra nos utentes do Parque, encetámos uma Campanha de 

Promoção para a sua divulgação no País e no Estrangeiro. Para isso, solicitámos a 

intervenção do Vereador do Pelouro do Turismo, Dr. Mário Fontemanha. 

• Está a ser processado o habitual concurso de admissão de pessoal para a recepção 

e limpeza. 

 
12.  ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 
• A EDP, através de subempreiteiros, continua a assumir a remodelação da rede. 

• Reclamámos junto da EDP das constantes avarias verificadas na iluminação pública 

e a morosidade com que as mesmas são resolvidas. 

 
13. OUTROS 
 
 
• Recebemos em visita oficial o Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, tendo-se 

assumido a organização de todas as actividades programadas de cariz civil. 

• Mantivemos o habitual apoio à população no preenchimento e entrega do IRS por 

Internet. Para este serviço temos vindo a contar com a colaboração voluntária de um 

munícipe, para além dos funcionários da autarquia. 
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• Foi auditado o processo de certificação de qualidade, Norma ISO 9001:2008 , 

atingido que foram os três anos.  

• Homologámos as diversas classificações dos trabalhadores da autarquia, no âmbito 

do processo de avaliação, SIADAP. 

• Protocolámos com a CINETICA o processo de “Higiene, Segurança e Medicina no 

Trabalho” que abrangerá os trabalhadores da autarquia. 

• Procedemos à outorga do Protocolo de Transferência de Competências com a 

Câmara Municipal de V.N. Gaia, a vigorar nos primeiros seis meses, até 30 de Junho. 

• Assistimos ao Concerto de Ano Novo no Auditório Municipal. 

• Participámos nos Conselhos Gerais das Empresas Municipais. 

• Assistimos à Gala anual do Jornal Audiência, a qual premiou pessoas e entidades 

que se destacaram durante o ano de 2009. 

• Assistimos à Sessão Solene comemorativa dos 58 anos de elevação de S. Pedro de 

Afurada a freguesia, culminada com o descerramento do busto do Padre Araújo. 

• Assistimos ao lançamento do livro “D. Adosinda Anes – Duas Palavras, Uma Vida” 

que decorreu na Auditório da Biblioteca Municipal. 

• Informamos que o total de recenseados a 16 de Abril era de 21.776. 

 
Junto remeto uma informação sobre a situação financeira da Freguesia até 9 de Abril. 

 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 
Canidelo, 19 de Abril de 2010 
 
 
 

O Presidente da Junta 
 
 
 

a) Fernando Andrade 
 


