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 2007 e 13 de Abril de 2008.

1. GAIA POLIS
•

Terminaram as obras de requalificação da marginal Rua Manuel Marques Gomes /
Rua do Lago do Linho (1.ª fase) a inaugurar em breve.

•

Tiveram início as obras de requalificação da marginal entre a Rua Lago do Linho e a
Av. Augustina Bessa Luís (2.ª fase), a inaugurar no próximo mês de Junho, e que
permitirá a ligação plena da orla fluvial com a Rua da Bélgica.

•

Foi concluído o circuito pedonal e de ciclovia entre a Av. Augustina Bessa Luís e a
Av. Beira Mar, no qual foram implementados alguns equipamentos de apoio à
recreação.

2. 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 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.

•

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

A Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo reclamou, em conjunto
com a Câmara, do indeferimento da candidatura ao Programa PARES II.

•

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 pela Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação do Porto.

•

Reunimos com o CAT visando a assinatura de protocolo de colaboração para a
inclusão no quadro de trabalhadores da autarquia de ex- toxicodependente em fase
de recuperação. A aceitação do protocolo não trará qualquer encargo à freguesia.

•

Participámos numa reunião com Provedor Metropolitano do Cidadão com
Deficiência, promovida pelo Pelouro da Acção Social da CM Gaia e que visou a
informação do trabalho desenvolvido pelo mesmo, com sede na CM Porto.

•

Visitámos

uma

situação

passível

de

realojamento,

tendo-se

desde

logo

despoletado, junto da Gaia Social, a transferência da família para habitação condigna,
aguardando-se a concretização, a todo o momento, do respectivo processo.
•

Reunimos com um dos Administradores da Gaia Social para análise de algumas
situações que na n/ perspectiva já teriam justificado o respectivo realojamento.

•

Participámos na entrega de habitações sociais, cuja cerimónia decorreu no Salão
Nobre da CM Gaia e foi presidida pelo Presidente da Câmara.

•

Reunimos com o Dr. Mário Dias, da APPACDM, para análise de projecto previsto para
a freguesia e que visa a substituição de equipamentos existentes.



•

CENTRO DE SAÚDE
A convite da Directora do Centro de Saúde de Barão do Corvo, participámos numa
reunião de trabalho com uma delegação do Bloco de Esquerda, liderada pelo
Deputado Dr. João Semedo e que culminou com a visita às instalações do Centro de
Saúde de Canidelo, à data ainda em fase de conclusão de obras.

•

Visitámos com o Eng. Carlos Gonçalves, responsável pelos equipamentos na ARSN e
Dr. Fernando Ferreira, responsável pela USF – Unidade de Saúde Familiar Sto. André
de Canidelo as instalações do CS de Canidelo, para acerto de pormenores.
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•

Reunimos a pedido do Dr. Fernando Ferreira, com a representante da Comissão de
Utentes do Centro de Saúde de Barão do Corvo, Rosa Novo, e com o
representante do MUSS – Movimento dos Utentes dos Serviços de Saúde, Castro
Henriques, para acerto de alguns pormenores e informação do modo como iria
funcionar a USF.

•

Reunimos na ARSN, a n/ pedido e, de acordo com o acordado na última A.F., com o
Dr. Pimenta Marinho, de modo a clarificar o futuro da saúde em Canidelo,
nomeadamente, a continuidade do Centro Médico. Na reunião participaram,
igualmente, os representantes de todas as forças políticas da A.F., assim como, um
representante do MUSS.

•

No passado dia 7 de Abril abriu, finalmente, à população o CS de Canidelo, com os
cuidados. de saúde a serem assegurados pela USF Sto. André de Canidelo – 4
médicos, 5 enfermeiros e 4 administrativos, de acordo com as pré-inscrições. A
inauguração do equipamento irá acontecer em data posterior, tendo ficado a abertura
assinalada pelo Dr. Pimenta Marinho da ARSN e Dr. José Guilherme Aguiar, Vereador
do Pelouro da CMG.

•

Tomámos conhecimento da cedência, pela CM Gaia ao IDT, de parte do terreno
anexo ao CS para a construção do CAT – Centro de Atendimento a
Toxicodependentes de Gaia.

•

Realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Amigos do Centro de
Saúde de Barão do Corvo, na qual sobressaía a eleição dos Corpos Sociais para o
triénio 2008 / 2010


•

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



•

CENTRO DE CONVÍVIO

CERCIGAIA
Concluíram-se as obras de adaptação do espaço alugado na Cooperativa Tripeira
para o CAO, tendo sido processada a cerimónia de abertura e inauguração sob a
presidência do Vice Presidente da CMG, Dr. Marco António Costa e o Vereador do
Pelouro, Dr. José Guilherme Aguiar. Uma cerimónia simples mas, mais um marco
importante na vida de uma Instituição de cujo trabalho os canidelenses se deverão
sentir orgulhosos.
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•

Participámos a convite da Cercigaia em duas reuniões de trabalho com o
Agrupamento de Escolas, Coordenadora e Associação de Pais da EB1 / JI de S. Paio
e C.M. Gaia visando a resolução do problema criado com a abertura e fecho do
portão da escola do lado nascente, de serventia à Instituição, tendo em conta a
segurança dos alunos. Das reuniões foi possível concluir da necessidade de um
porteiro, tendo a C.M. Gaia assumido a sua contratação, através do Centro de
Emprego, a partir do próximo ano lectivo, ficando esse serviço assegurado, até ao fim
do corrente ano lectivo, pelo porteiro do portão a poente.

•

Participámos na apresentação do segundo livro de poesia da canidelense Maria
Graça Almeida, “Folhas ao Vento”, apoiado pela autarquia e com parte da receita a
reverter a favor da Cercigaia, daí o facto do evento ter decorrido nas suas instalações.

3. SEGURANÇA e PROTECÇÃO CIVIL
•

Foi definido, após reunião com o Vereador do Pelouro, Dr. José Guilherme Aguiar,
representante da PSP e da EDP, o terreno onde será instalada a esquadra da PSP
de Canidelo. Assim, assumida pela EDP a mudança do poste, foi aceite pelas partes
que o terreno a ceder será parte do localizado a Poente do CS de Canidelo (parte
Sul). A CM Gaia assumirá, igualmente, a construção da Esquadra.

•

Em Cerimónia presidida pelo snr. Ministro da Administração Interna, teve lugar, junto
dos terrenos da futura esquadra, a substituição da G.N.R. pela P.S.P.

•

Colaborámos com a C.M. Gaia nos trabalhos de adaptação do antigo posto da GNR
para a PSP, que utilizará o prédio da Rua da Bélgica até à construção da esquadra.

•

Esperamos ter conhecimento, dentro em breve, da aceitação por parte do MAI do
terreno municipal para a construção da futura esquadra da PSP na freguesia.

•

Reunimos com o Subintendente, Comandante do Destacamento de Oliveira do
Douro, em conjunto com os Presidentes de Junta da Madalena e S. Pedro da
Afurada, visando o esclarecimento de certas dúvidas, nomeadamente ao número de
efectivos. O encontro permitiu um melhor esclarecimento e conhecimento do trabalho
a desenvolver pela PSP e do modo como o mesmo é executado.

•

Reunimos com o Comandante da Esquadra para acerto de alguns pormenores
relacionados com a segurança e regularização do tráfego viário na freguesia.

•

Participámos no Conselho Municipal de Segurança, onde tomámos conhecimento
da nova legislação e do impacto criado pela substituição da GNR pela PSP. Fomos,
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igualmente, informados da problemática “Escarpa da Serra” e da envolvência dos
serviços da CM Gaia na sua requalificação.

4. ÁGUAS DE GAIA
•

Continuámos a colaborar com a EM em todos os serviços e obras, visando a
preservação do ambiente e a resolução dos problemas da população.

•

Tiveram início as obras de instalação dos colectores para a recolha das águas
residuais na Zona do Picão e Av. Augustina Bessa Luís.



•

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Foi aprovado o prolongamento da conduta da Rua Circular de Sub-Ribas à Vereda
Particular de Sub-Ribas.



•

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.

•

Assumimos a substituição e reforço de sarjetas (completas) na Rua do Atlântico.

•

Colocámos na Rua do Paniceiro, junto à rotunda da VL, duas grelhas para captação
das águas pluviais.



•

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

5. 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.
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•

Foram colocados “Moloc’s” na Rua Nova de Alvites e Rua dos Navegantes,
aguardando-se a instalação de idêntico equipamento noutros locais da freguesia.

•

Foi demolido pelo proprietário o armazém da antiga empresa Ramirez & Raul que se
encontrava em estado de ruína.

•

Procedemos à demolição dos prédios localizados na Rua do Nora, junto à Rua do
Paniceiro, o que irá permitir a requalificação do arruamento.

6. JARDINS E ESPAÇOS VERDES
•

Reassumimos com a CM Gaia o protocolo para a manutenção dos jardins e espaços
verdes da freguesia, tendo em conta o mau estado que os mesmos atingiram com a
intervenção directa do Município.

•

Procedemos à substituição das árvores do prédio sito na Rua António Ferreira
Braga Júnior, de acordo com a autorização e projecto da C.M. Gaia.

7. REDE VIÁRIA
•

Mantivemos os trabalhos de reparação de passeios e baías de estacionamento.

•

Continuam em excelente ritmo os trabalhos de requalificação da Rua da Bélgica,
estando previsto para a próxima semana o início da requalificação a nascente.

•

Acompanhámos o snr Presidente da CM Gaia numa visita à Rua da Bélgica onde se
inteirou das obras de requalificação e do novo aspecto do arruamento no troço já
concluído.

•

Acompanhámos o snr. Vice-Presidente da CM Gaia numa visita de trabalho à
freguesia em que teve oportunidade de se inteirar do estado de degradação de
alguns arruamentos.

•

Assumimos a requalificação da Rua do Atlântico, em face das obras da Rua da
Bélgica e a não inclusão nos trabalhos da mesma,

8. EQUIPAMENTOS
•

Aguardamos pelo início dos trabalhos de requalificação do Edifício Sede da Junta,
incluindo o espaço ocupado pela Columbófila, tendo sido solicitado para efeito de
ligação da grua um reforço da electricidade existente no cemitério.
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•

Para além das condições atmosféricas adversas, que têm entravado o início da obra,
houve necessidade de se promover uma reunião de trabalho entre a CM Gaia e Silvil
para definição dos trabalhos a efectuar segundo o caderno de encargos.

•

Foi definido com a CM Gaia que a fiscalização e acompanhamento da obra será da
responsabilidade dos técnicos municipais.

•

Reunimos com responsável da Gaianima e empreiteiro das obras do Complexo
Desportivo de Canidelo – Manoel Marques Gomes visando a conclusão de
pequenos trabalhos.

9. TRÂNSITO E TRANSPORTES
•

Mantivemos reuniões regulares com o responsável da Espírito Santo & Filhos,
visando uma melhoria de serviço à população, nomeadamente na resolução de
problemas surgidos com a colocação de paragens.

•

Reunimos com os responsáveis da Espírito Santo & Filhos, do empreiteiro e Divisão
de Trânsito da CM Gaia de modo a melhorar a sinalização e o transporte de
passageiros na fase de requalificação da Rua da Bélgica.

•

Foi finalmente implementado o sentido único (Poente / Nascente) na Rua
Estamparia de Lavadores / Caminho do Pinheiral, o que tem permitido a
regularização do trânsito com uma maior fluidez. Note-se que as obras de
requalificação da Rua da Bélgica estavam a provocar enormes conflitos,
nomeadamente ao fim de semana, neste arruamento.

10. URBANISMO
•

Continuámos a emitir pareceres, de acordo com a lei, em processos de urbanismo
relativos à freguesia.

11. CEMITÉRIOS
•

Continuámos o processo de concessão de sepulturas vazias no Cemitério do Meiral.

•

Iniciámos o processo de informatização dos dois cemitérios em programa adequado.

•

Abrimos concurso limitado para a aquisição de sistemas de alarme para os
cemitérios, aguardando-se o início dos trabalhos no do Meiral para breve.
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12. ENSINO
•

Participámos na Assembleias do Agrupamento Vertical D. Pedro I e na
Assembleia de Escola da Secundária Inês de Castro, tendo colaborado na
elaboração da contestação ao Projecto do Regime Jurídico, em discussão pública.

•

Participámos, a convite da Associação de Pais da EB1 / JI de S. Paio, no jantar de
homenagem ao snr. Vereador do pelouro, Firmino Pereira, organizado pela
FEDAPAGAIA, que visou o agradecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do
ensino no Concelho.

•

Participámos a apoiámos a realização da actividade “ Um Dia Medieval ” organizado
pela Associação de Pais da Escola Secundária Inês de Castro e que decorreu nas
suas instalações.

•

Participámos na cerimónia de entrega de prémios aos melhores alunos da Escola
Teixeira Lopes, ano lectivo 2006 / 2007, a qual decorreu no Salão Nobre dos
Bombeiros Voluntários de Coimbrões. No decurso da mesma, tivemos oportunidade
de distinguir os alunos residentes em Canidelo, com a entrega da Monografia da
Freguesia.

•

Reunimos com algumas animadoras do Agrupamento Vertical D. Pedro I para a
preparação do encerramento do ano lectivo 2007 / 2008, a decorrer na primeira
semana de Julho e que contará com a participação de todas as EB1 / JI do
Agrupamento.

•

Participámos, a convite da Coordenadora da EB1 / JI das Chouselas, num almoço de
encerramento do 2.º período no qual participou um representante do vereador do
pelouro.

13. DESPORTO, CULTURA E LAZER


•

DESPORTO - CULTURA
Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da Freguesia, sempre que
solicitado, destacando-se a participação em diversas iniciativas, nomeadamente no
Jantar de Reis organizado pelo Rancho Folclórico de Canidelo, na Sessão Solene
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da ADU Cova da Silva e no Jantar comemorativo do 72.º Aniversário da
Associação Recreativa Canidelense.
•

Reunimos com a Gaianima e representante da Associação de Karaté do Porto
visando a realização na freguesia do I Torneio Internacional de Karaté a ter lugar no
próximo mês de Maio.

•

Assumimos com a Associação de Ténis de Mesa do Porto o apoio à realização do
habitual Torneio Internacional Inter Selecções, escalões de formação, agendado
para os próximos dias 19 e 20 de Abril.

•

Iniciámos, em conjunto com a Gaianima, Associação das Colectividades de Gaia e
Clubes de Atletismo, o processo de candidatura à realização em 2009 do
Campeonato de Marcha Atlética em Canidelo.

•

Assumimos a participação da freguesia na edição dos Jogos Juvenis 2008, tendo-se
participado no encerramento dos 25.º jogos e na homenagem ao Prof. Miranda de
Carvalho, o principal impulsionador dos jogos, já falecido.

•

Assumimos a participação / representação da freguesia nas Marchas de S. João
2008, a decorrer no próximo dia 21 de Junho, sob o tema “ Gaia e os Escritores “.

•

Participámos na abertura e encerramento do Festival de Teatro Amador – CALE’S
2, da responsabilidade do Cale Estudo de Teatro e que, tendo decorrido no salão da
A.R. Canidelo, constituiu mais um retumbante êxito e uma excelente promoção para a
Freguesia, sobretudo pela envolvência da comunicação social.

•

Está em fase de concurso a execução de mais uma obra da freguesia, desta vez
versando a Razão Toponímica da Freguesia, da autoria do canidelense Carmo
Ferreira e que culmina um aturado trabalho de pesquisa.

•

Participámos na assinatura do Protocolo de Colaboração outorgado entre a Câmara e
a Qta. do Fojo, visando a instalação da Escola Municipal de Golf.



•

PARQUE DE CAMPISMO
Instalámos um sistema de vídeo vigilância, visando a segurança do lado Sul do
parque, aguardando-se a competente autorização da Comissão Nacional de
Protecção de Dados para o colocar ao serviço.

•

Está em fase de processo de arquitectura a restante requalificação dos
equipamentos do parque, aguardando-se que as respectivas obras venham a ter o
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seu início em breve, de modo a darmos resposta às questões levantadas no seu
licenciamento.

14. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

Na sequência dos trabalhos de modernização efectuados pela EDP tendentes à
melhoria da iluminação pública, foram colocados os postes em falta na Rua Nova de
Alvites, aguardando-se a sua entrada ao serviço da população.

•

Foi melhorada a iluminação pública em alguns arruamentos, como a Rua do Nora,
onde, em face da demolição de algumas casas, a EDP, tendo sido requisitada para
intervencionar, aproveitou para substituir postes e cabos aéreos.

15. OUTROS
•

Participámos numa reunião promovida pela Câmara, com os feirantes da feira de
Canidelo e Associação dos Feirantes do Distrito do Porto, em que foi acordado o
pagamento por parte de cada feirante de 335,00 € por metro requisitado para a
requalificação do espaço. Em face do acordo, assumimos receber nos serviços
administrativos da autarquia as quatro prestações, a serem liquidadas pelos feirantes
de Janeiro a Abril. As obras de requalificação já tiveram início e, provisoriamente, a
feira irá funcionar nos terrenos da antiga Ramirez & Raul.

•

Participámos na cerimónia de outorga de Protocolo de Colaboração estabelecido
entre o Parque Biológico e a A.P.D.L. para preservação da zona ornitológica
localizada no Cabedelo.

•

Procedemos à admissão de uma funcionária como auxiliar administrativa para
substituir uma outra cujo acordo POC terminou.

•

Os serviços da autarquia foram sujeitos a auditoria interna e externa para renovação
da Certificação de Qualidade ISO 9001:2000.

•

A fim de dar cumprimento ao SIADAP, foram fixados os objectivos individuais para
2008.

•

Assistimos, assim como, outros convidados da autarquia ao Concerto de Ano Novo.
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•

Recebemos a Comissão de Festas de S. Pedro da Afurada que solicitou a
ocupação de arruamentos da Freguesia de Canidelo na instalação dos diversos
divertimentos em Junho próximo.

•

Participámos na inauguração da dependência do Barclays Bank na freguesia.

•

Participámos na apresentação da obra “ Índice Geral de O Tripeiro “ que decorreu
no Palácio da Bolsa e cujo autor é o canidelense Carmo Ferreira.

•

Assistimos no Salão Nobre da Câmara a diversas cerimónias entre as quais,
assinatura dos Protocolos com as Associações Desportivas Distritais, com as
Instituições Desportivas do Concelho, com o Colégio Horizonte para construção
do mesmo na Afurada e com Grupo CS para a construção do Hotel CS Oporto
Vintage no Centro Histórico de V.N. Gaia.

•

Como habitualmente, reunimos com o Vice Presidente da Câmara e restantes
Presidentes de Junta onde foram tratados diversos pormenores inerentes às
freguesias.

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

Com os melhores cumprimentos.

Canidelo, 14 de Abril de 2008

O Presidente da Junta

a) Fernando Andrade
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