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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 os 

períodos de 16 de Setembro a 30 de Outubro e de 31 de Outubro a 19 de Dezembro 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. 

• Como tem acontecido anualmente, está a decorrer a recolha de alimentos junto da população, 

Campanha da Saca, pelo Grupo de Escuteiros da Freguesia, em colaboração com os Serviços 

Sociais e Conferência de S. Vicente.  

• 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. 

• Está a decorrer um concurso para a admissão de psicóloga para o GIP, com contrato a termo 

certo resolutivo. 
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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 pela Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação do Porto e pela Associação Social e Desenvolvimento Comunitário de 

Lavadores. 

• Foi dado início ao processo de instalação dos serviços no âmbito do Contrato de 

Desenvolvimento Local Social de Canidelo, a incidir em toda a urbanização social da 

freguesia. O trabalho tem vindo a ser efectuado num dos gabinetes dos Serviços Sociais da 

Autarquia. 

• Tomámos parte em plenário da CLAS – Rede Social promovido pelo pelouro da Acção Social 

da C.M. Gaia, no qual tomámos conhecimento das classificações atribuídas às candidaturas no 

âmbito do Programa Escolhas. 

• Contrariamente ao estabelecido, não foi apresentada a candidatura ao Programa Escolhas em 

parceria com a Gaia Social, por divergências com a entidade gestora “Crescer a Sério”. 

• A candidatura ao POPH para construção do Lar e Centro de Dia apresentada pela ASSIC foi 

uma vez mais reprovada condicionalmente, com o argumento da “Não junção do projecto de 

arquitectura pela Autarquia;”, e com possibilidade de entrega do mesmo no prazo de dez dias. 

Após reunião com o Dr. Marco António e Arqto. Bogas, responsável da Gaiurb, o documento 

em falta foi enviado para Lisboa, aguardando-se pela deliberação definitiva. 

• Admitimos um morador da freguesia para realização de trabalho comunitário durante 290 

horas, para o pagamento de multas, em face da parceria existente com a Direcção Geral de 

Reinserção Social. 

• Foram admitidos, pelo período de um ano, no âmbito do Contrato Emprego – Inserção + do 

IEFP, dois trabalhadores residentes na freguesia, beneficiários do RSI – Rendimento Social de 

Inserção. 

• Tomámos parte na cerimónia de entrega de habitações sociais, algumas das quais 

contemplaram famílias da freguesia. 

 

� CENTRO DE SAÚDE 
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• 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.  

•  Abriu o serviço de Saúde Pública, num dos blocos do Centro de Saúde, com a garantia por 

parte dos responsáveis da sua deslocalização, no caso dessas instalações vierem a ser 

necessárias para a colocação de Unidades de Saúde. 

 
� CENTRO DE CONVÍVIO 

 

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

• Proporcionámos a ida dos utentes do Centro a uma discoteca no âmbito das comemorações 

do Dia do Idoso, 1 de Outubro. Uma experiência a repetir.  

• Realizámos o habitual almoço de Natal para os utentes do Centro, o qual decorreu em franco 

convívio familiar. 

 
 

� 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. 

• Promovemos a ida a Discoteca dos utentes da Cerci, em conjunto com os do Centro de 

Convívio, no âmbito do Dia do Idoso, 1 de Outubro. Foi uma tarde diferente, de franco 

convívio, que exige repetição. 

• Participámos na cerimónia de entrega de casinha em madeira, para arrumos de equipamentos 

agrícolas, resultado da parceria estabelecida entre a Cerci e a ERCI, proveniente da receia 

obtida pela reciclagem de consumíveis informáticos, efectuada pela empresa. 

 
 
2. SEGURANÇA e PROTECÇÃO CIVIL 
 

• Reunimos, com o actual comandante da esquadra de Canidelo para estabelecimento de 

parceria no âmbito do projecto do Policiamento de Proximidade. Para apoio do referido 

serviço foi fornecido telemóvel e respectivo cartão (telem. 962 048 268 / agente Figueiredo). 
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• Participámos na inauguração das novas instalações da 10.ª Esquadra que substituem as 

antigas localizadas no edifício do Município. 

• Tomámos conhecimento de que estará para breve o início da construção da esquadra de 

Canidelo, cujas alterações ao projecto inicial, só agora ficaram concluídas. 

 
 
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. 

 

 
� DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

 

• Foi inaugurada a Fonte de S. Tiago, cuja qualidade da requalificação foi reconhecida pela 

população. 

 

� 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. 

• Reunimos com responsável pela limpeza das ribeiras, Eng. Fernando Ferreira, a quem 

solicitamos a limpeza da Ribeira de Santarém, o que veio a acontecer. 

 
� ÁGUAS RESIDUAIS 

 

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

algumas ligações clandestinas ainda existentes na freguesia. 

• Foi iniciado o processo burocrático visando o prolongamento da Rua do Monte até à Travessa 

de Salgueiros, o que permitirá a implementação de todas as infra-estruturas para a recolha de 

águas residuais e pluviais. 

 

 
4. SALUBRIDADE 
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• 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, 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. 

 
 
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. 

• Procedemos à requalificação em betuminoso da Travessa Agro de Cima, Rua Particular de 

Sub-Ribas e Rua Circular da Pedra Alta (parte).  

• Está a ser preparada a escultura a colocar na rotunda junto do Campo de Jogos Manuel 

marques Gomes, e que integrará o busto de Manuel Marques Gomes. 

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

Madalena, com prazo de conclusão alargado até ao próximo mês de Junho de 2010. 

• Foi inaugurada a 1.ª fase da VL1, rotunda do Lago do Linho / Rua Manuel Marques Gomes, 

tendo sido atribuída a designação toponímica de Av. Eng. António Leite de Castro. 

 
 
7. EQUIPAMENTOS 
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• Procedemos à substituição, motivado por avarias diversas, de algum software e hardware na 

Sede, Serviços Sociais e Parque de Campismo. 

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

• Reunimos com responsável da Gaiurb para analisar requalificação da Capela de S. Paio, a 

quem entregámos o respectivo projecto, aguardando-se pela sua aprovação. 

• Visitámos as novas instalações da Farmácia de Canidelo, cuja qualidade nos surpreendeu e, 

que estão de acordo, com o desenvolvimento que se pretende para a freguesia. 

• Tomámos parte na inauguração da Clínica Veterinária de Canidelo, mais um equipamento de 

qualidade em Canidelo. 

• Tomámos conhecimento da abertura de um Cartório Notarial na Freguesia, Dra. Teresa Leal, 

facto que nos levou a contactar a proprietária, visando a divulgação de mais um equipamento 

/ serviço ao dispor dos canidelenses. 

 
 
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. 

• Reunimos com a responsável pela Divisão de Trânsito da C.M. Gaia, Enga Teresa Moas, de 

modo a analisar e planificar a coordenação do trânsito viário junto ao portão da Escola 

Secundária Inês de Castro, sito na Rua Qta. do Fojo. 

 
 
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. 

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

serviços camarários, visando a análise das condições de habitabilidade de algumas casas da 

Rua Tenente Valadim. 

 
 
10.  CEMITÉRIOS 
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• Uma delegação dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões promoveu, no dia 1 de Novembro, 

uma romagem ao Cemitério do Meiral. 

 
 
11.  ENSINO 
   

• Participámos nos Conselhos Gerais da Escola Secundária Inês de Castro e 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. 

• Reunimos na Câmara com o Dr. Marco António e o Director do Agrupamento para análise da 

falta dos porteiros nos JI / EB1 da freguesia. A situação mantém-se em fase de impasse. 

• Assistimos à Assembleia Geral da Associação de Pais da EB1/JI de S. Paio, na qual foram 

aprovadas as contas e eleitos os Órgãos Sociais para o ano lectivo de 2009 / 2010. 

• Assumimos colaborar no Concurso para a produção do selo comemorativo dos 25 anos da 

ESIC, a decorrer no próximo ano. 

• Reunimos com os Órgãos Sociais de algumas Associações de Pais, eleitos para o ano lectivo 

de 2009 / 2010. 

• Participámos nos Jantares de Natal do Agrupamento de Escolas D. Pedro I e Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do JI / EB1 de S. Paio. 

• Assistimos à Inauguração da Escola de Saúde. 

• Assumimos uma parceria com o Colégio de Gaia para o estágio de 2 alunos, nos serviços 

administrativos da autarquia. 

 

  
12.  DESPORTO, CULTURA E LAZER 
 

� DESPORTO - CULTURA 
 

• Mantivemos o apoio financeiro ou logístico às Instituições da Freguesia, sempre que 

solicitado. 
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• 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. 

• Participámos na festa comemorativa do aniversário do Grupo de Cantares “Os Chalados” da 

A.R. Canidelo. 

• Assistimos à desfolhada promovida pela Associação de Condóminos da Urbicoope. 

• Participámos no almoço de Natal dos Órgãos Sociais e colaboradores da Urbicoope. 

• Reunimos com responsável do Cale – Estudo Teatro, para definir o apoio a atribuir ao CALE’s 4 

– Festival Internacional de Teatro a decorrer na A.R. Canidelo, de Janeiro a Março do próximo 

ano. 

 
 

� PARQUE DE CAMPISMO 
 

• Foi concluído o processo concursal para a concessão do Bar, Restaurante e Mini-Mercado, 

pelo período de oito anos. 

 

13.  ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 

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

 
14. OUTROS 
 
 

• Participámos na cerimónia de instalação da Assembleia Municipal que decorreu no Auditório 

Municipal. 

• Reunimos com os vereadores eleitos, Firmino Pereira, Enga Mercês Ferreira e Amélia Traça 

para definição de trabalhos para o mandato. 

• Promovemos o habitual Jantar de Natal do pessoal da autarquia, incluindo aposentados. 

• A Freguesia foi surpreendida pelo falecimento do Padre José da Costa Saraiva, o primeiro a 

interessar-se pela história de Canidelo. 

• Reunimos com o Padre Maneiro, actual administrador apostólico da freguesia, para preparar o 

programa da visita do Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, à freguesia, a acontecer de 19 a 

21 de Fevereiro.  
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• Assistimos à inauguração do Canil Municipal, localizado em terrenos das Oficinas Municipais.  

• Preparámos os processos eleitorais inerentes às Eleições Legislativas e Eleições Autárquicas. 

• Reunimos no Tribunal de Gaia – 3.º Juízo Cível no âmbito do processo das Eleições 

Autárquicas. 

• Está em curso a elaboração de dois guias sobre Canidelo da responsabilidade da Multi Regiões 

e da Porto de Sempre. 

• Informamos que o total de recenseados a 17 de Dezembro era de 21.583. 

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

 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 
 
Canidelo, 19 de Dezembro de 2009 
 
 
 
 

O Presidente da Junta 
 
 
 

a) Fernando Andrade 
 


