
DEDICADOS A 
CANELAS 

O Centro Cívico de Canelas é 
hoje um espaço que orgulha os 
Canelenses, um sonho concretiza-
do e que é de todos.

O trabalho, muitas vezes invisível 
na área social, permitiu um apoio 
a todos durante a pandemia, sen-
do que o contributo de muitos vol-
untários foi também decisivo.

Desde o primeiro dia a nossa prioridade, 
continuamos a trabalhar com as nos-
sas crianças e jovens, quer no âmbito do 
GAIAaprende +, quer no GAIAaprende + i, 
com a fruta escolar e com outros projetos 
pioneiros, até no nosso país.

CENTRO CÍVICO AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO

FAZEMOS!
P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S



O mandato que agora termina foi intenso, pautado por muito trabalho e uma enorme dedicação 
a Canelas e aos Canelenses.

Todo o apoio e incentivo que temos recebido enchem-nos de orgulho e de responsabilidade. 
Temos, por isso, a obrigação cívica de continuar a dar tudo o que podemos e sabemos pela 
nossa comunidade, pela nossa Freguesia.

Canelas está no rumo certo tendo-se assumido como uma verdadeira referência de 
desenvolvimento. Investimos na recuperação das nossas estradas como nunca se tinha visto, 
mas não esquecemos o trabalho com as nossas associações, bem como o apoio na área social.

Honramos os compromissos assumidos e fomos capazes de dar um novo dinamismo 
a Canelas tornando-a mais bonita, mais atrativa e mais desenvolvida, criando melhores 
condições e mais qualidade de vida para quem aqui vive. Somos hoje uma comunidade de 
gente que aqui viveu sempre, mas somos, também, uma Freguesia que recebe cada vez mais 
gente que nos escolhe como a sua terra. Temos, por isso crescido e queremos continuar a 
crescer, em quantidade e em qualidade.

Fomos interventivos na requalificação do nosso património, como o Coreto de Canelas, 
concretizamos obras prometidas há mais de vinte anos, como a Rua Delfim de Lima, o edifício 
da Junta de Freguesia e o Auditório Maestro Cesário Costa.

Devolvemos o orgulho à nossa comunidade!

Sem o apoio do Professor Eduardo Vítor Rodrigues nada disto teria sido possível. O Nosso 
Presidente continua dedicado a Gaia e empenhado em continuar a trabalhar connosco. Esta 
dinâmica não pode ser interrompida. Começámos um projeto para Gaia e para Canelas há 
oito anos que não pode parar.

Muito já foi feito, mais haverá por fazer….

Continuar a desenvolver Canelas é o meu desígnio, o nosso desígnio coletivo.

A gestão de proximidade com o foco nas pessoas, continuará a ser o meu lema.

Temos uma equipa renovada, mas estamos convictos que a nossa experiência, o nosso 
dinamismo e nossa motivação para prosseguir o trabalho pela nossa terra, nos permitirá 
continuar a construir um futuro melhor para todos.

Estamos Dedicados a Canelas!

DEDICADOS A CANELAS

Arménio Costa



A vida autárquica tem os seus momentos de avaliação. As eleições são um dos mais importantes. Nestas eleições 
autárquicas de 26 de setembro, estão em avaliação duas coisas: por um lado, o balanço do trabalho efetuado, 
a competência na gestão, as opções assumidas e a forma humanista como nos dedicamos à causa pública e às 
pessoas; por outro lado, os nossos compromissos para os próximos 4 anos.

O balanço do trabalho é claro: colocamos o município de Gaia no grupo das Câmaras de boas contas, baixamos 
taxas e impostos municipais, extinguimos a taxa de rampas, ao mesmo tempo que mantivemos um forte 
investimento e um conjunto de programas municipais direcionados para as famílias (apoio aos cuidadores 
informais, apoio ao arrendamento, programas inovadores na educação e na ação social), em particular para as 
classes médias. Mais ainda: a forma como enfrentamos a Pandemia deve ser avaliada, a capacidade como nos 
organizamos como comunidade, com as empresas, a nossa rede social e as famílias para respondermos a um dos 
maiores dramas das últimas décadas.

Gerimos com rigor e seriedade, assumimos soluções participativas e decisões assentes na coesão social e 
territorial. Não abdicamos de projetar a cidade para os grandes investimentos (Metro, Hospital de Gaia, ferrovia, 
rede viária, centros cívicos, auditórios e equipamentos sociais), ao mesmo tempo que assumimos novos desafios 
na melhoria da cidade, como os transportes e a habitação de rendas acessíveis.

Os próximos anos são decisivos: os novos desafios, os novos quadros financeiros, a recuperação pós-pandemia 
exige competência, conhecimento e experiência. É o tempo de nos unirmos como nunca para construirmos um 
futuro melhor para todos.

Queremos projetar a cidade, dar-lhe mais e melhores espaços verdes, apoiando as empresas que se instalem 
e criem emprego, reforçando a segurança e a proteção civil, sempre com a educação e a ação social como 
prioridades. Criaremos uma Incubadora, uma Unidade de Cuidados Continuados, um Jardim-Museu Botânico, 
dois silos-auto para estacionamento e reforçaremos o papel da Câmara no apoio às famílias, aos mais jovens e 
idosos. Reforçaremos a aposta iniciada nos transportes e na habitação.

Na Freguesia de Canelas, confio no Arménio Costa e na sua equipa para continuar o trabalho de parceria em prol 
das pessoas. A sua dedicação, iniciativa e competência são marcas fundamentais para uma gestão que valoriza 
a democracia local. As suas ambições são as nossas ambições. O trabalho que desenvolveu nas freguesias fala 
por ele e incentiva-nos a apoiá-lo, a ele e à sua equipa. Estaremos juntos neste trabalho que temos pela frente, 
pelas freguesias e pelas pessoas.

Peço que vote. Se o balanço que faz é positivo, dê-nos a sua confiança para mais 4 anos de desenvolvimento. É 
muito importante a sua participação e o seu voto para dar mais força a Gaia e aos seus representantes. Entendo 
que merecemos o seu voto e a sua confiança. Tudo faremos para os merecermos a cada dia, como até hoje.

Um abraço do

Eduardo Vítor Rodrigues



COVID-19

CORPO DE VOLUNTARIADO EM APOIO À PANDEMIA

FABRICO DE MÁSCARAS COMUNITÁRIAS

A pandemia trouxe-nos um desafio absolu-
tamente inesperado, mas Vila Nova de Gaia e 
Canelas conseguiram responder de forma mui-
to positiva.

Na primeira linha, o nosso Hospital, hoje requalificado e no qual a Câmara Municipal teve um 
papel decisivo. A Unidade de Saúde Familiar de Canelas teve também um apoio crucial à 
nossa comunidade. Em ambos os casos, os seus profissionais estiveram à altura dos acontec-
imentos e merecem o nosso reconhecimento. Foi também decisivo o papel de inúmeros vol-
untários que em torno da Junta de Freguesia colocaram o seu tempo e os seus conhecimen-
tos ao serviço de todos. Esta rede, onde todos são elementos importantes, é algo a preservar 
e a desenvolver.,

GRUPO DE VOLUNTARIADO EM APOIO À COVID 19



ATIVIDADES DE 
ÂMBITO SOCIAL

ALMOÇO SÉNIOR DE NATAL

PASSEIO SÉNIOR

A ação social da Junta de Freguesia é muitas vezes invisível, mas decisivo porque, enquanto 
comunidade, não podemos deixar ninguém para trás.

Um dos eixos prioritários do nosso trabalho passa pelo apoio à população sénior, seja através 
da organização dos Passeios, que tivemos de interromper por causa da pandemia, seja no 
apoio dado a Associações que trabalham nesta área, como o Ser Mais Canelas, a Academia 
Sénior da ADC Santa Isabel e a Associação Humanitária de Canelas.

Ainda na área social, a Junta de Fregue-
sia, através da sua equipa, ajudou inúmeras 
famílias, quer no pagamento de despesas 
em situações de emergência, quer no apoio 
alimentar, absolutamente indispensável para 
muitas famílias. Tivemos no Agrupamento 
de Escolas de Canelas um parceiro decisivo 
na alimentação de muitos alunos durante a 
pandemia, com a entrega de refeições ao 
domicílio.

GRUPO DE VOLUNTARIADO EM APOIO À COVID 19

ALMOÇO SÉNIOR DE NATAL



PARQUE INFANTIL JARDIM DE S.JOÃO

PARQUE INFANTIL MADRE DEUS

JARDINS 
E ESPAÇOS 

VERDES

A contrução de uma comunidade mais forte e 
solidária passa pela possibilidade das pessoas 
se encontrarem e nesse sentido continuamos a 
apostar na qualidade dos espaços públicos.

A colocação de parques infantis nos jardins da 
freguesia é uma aposta de que nos orgulhamos 
porque irá permitir uma fruição mais interes-
sante dos espaços públicos. Queremos contin-
uar a trabalhar na melhoria dos espaços públi-
cos, com uma atenção especial ao Jardim de S. 
João e, claro, à Serra de Canelas.

PARQUE INFANTIL JARDIM DE S.JOÃO

PARQUE INFANTIL MADRE DEUS



ASSOCIATIVISMO

APOIO À FORMAÇÃO DE FUTSAL ADC SANTA ISABEL

SOCIEDADE COLOMBÓFILA DE CANELAS

Canelas é hoje uma comunidade mais forte e 
mais solidária. As nossas Associações tiver-
em um papel decisivo neste crescimento.

As nossas Associações têm mostrado uma 
vitalidade impressionante, reinventando-se 
para servirem melhor os Canelenses. Projetos 
como o Ser Mais Canelas, ou o Sim, Somos 
Capazes, nasceram no nosso movimento as-
sociativo e são inspiradores para que juntos, 
tenhamos a capacidade de concretizar novas 
valências, sejam elas nas áreas desportiva, 
cultural ou social.

Queremos trabalhar com as nossas as-
sociações para que possam desenvolver 
os seus projetos, inspirando-as para no-
vos desafios e, claro, estaremos atentos 
a todos os projetos que possam nascer 
na nossa comunidade, sobretudo através 
da nossa juventude. Estaremos também 
abertos a colaborar com instituições que 
têm um papel central na nossa vida co-
munitária, como os Bombeiros Voluntári-
os de Valadares, o corpo de bombeiros 
que serve a nossa Freguesia.

SOCIEDADE COLOMBÓFILA DE CANELAS



DESPORTO

JOGOS JUVENIS DE GAIA

CANELAS TRAIL

O Desporto pode ser visto por diferentes perspetivas. Pode ser visto pelo seu lado mais com-
petitivo e, nesse sentido, procuramos apoiar as equipa de futsal da ADC Santa Isabel e de fu-
tebol do Canelas 2010. O Deporto pode também ter um lado formativo e, por isso, apoiamos 
também os escalões de formação existentes nas diferentes modalidades. Participamos de for-
ma entusiasta nos Jogos Juvenis, mas, nos últimos anos procuramos impulsionar o desporto 
como prática de vida saudável, alargando a toda a população as nossas iniciativas. Organiza-
mos “cãominhadas”, criamos a marca Canelas trail, tornando a Serra de Canelas um espaço 
aberto aos Canelenses, bem como a todos os Gaienses e não só. Devolver a Serra de Canelas 
às pessoas é um sonho que queremos abraçar, seja pelas questões ambiental, recreativa, mas 
também pela sua dimensão desportiva.

CANELAS TRAIL

JOGOS JUVENIS DE GAIA



KIDS TRAIL BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALADARES NO APOIO AO CANELAS TRAIL

GINÁSIO VIV CANELAS

CANELAS TRAIL BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALADARES
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CANELAS MEDIEVAL

MARCHAS DE S. JOÃO

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tem desenvolvido uma intensa ativi-
dade cultural que muito nos orgulha. As Marchas de S. João são um momento 
marcante que queremos continuar a viver logo que possível.

A Feira Medieval, realizada pelo Agrupamento de Escolas de Canelas e onde 
a Junta de Freguesia tem um papel importante, é um exemplo da capacidade 
que existe na nossa comunidade. Agora que temos um novo auditório – Maestro 
César Costa, queremos criar condições para que mais momentos culturais pos-
sam acontecer.

Para o efeito iremos trabalhar em articulação com o Solar dos Condes de 
Resende, bem como procurando dinamizar a criação cultural junto da nossa 
população. A “Banda Sem Nome, ainda” do Projeto Sim, Somos Capazes ou a 
Academia Sénior da ADC Santa Isabel são dois dos exemplos que queremos 
replicar.

MARCHAS DE S. JOÃO



FESTA DE S. JOÃO

CANELAS MEDIEVAL MARCHAS DE S. JOÃO

MARCHAS DE S. JOÃO CANELAS MEDIEVAL

FESTA DE S. JOÃO



EDUCAÇÃO

DIA DA CRIANÇA

LEMBRANÇA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO CURRO

REQUALIFICAÇÃO DO JI DE MEGIDE

REQUALIFICAÇÃO ESCOLA DO CURRO

A Educação é um eixo central do nosso trabalho. 

É absolutamente inquestionável o investimento 
realizado nas infraestruturas, mas os proje-
tos na área da educação passam sobretudo, pela 
possibilidade que demos a todas as crianças e 
jovens de usufruírem de condições para estudarem 
mais e melhor. 

O projeto GAIAaprende+, ou a possibilidade que 
demos a todas as crianças de terem o pequeno 
almoço ou o lanche na escola, bem como o pro-
grama de fruta escolar, são alguns desses exem-
plos. Queremos continuar a cuidar das nossas es-
colas e dos nossos jardins de infância, dando-lhes 
as condições necessárias para desenvolverem o 
seu trabalho.

DIA DA CRIANÇA



OBRAS

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS

INAUGURAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS

ESPAÇO CIDADÃO

O Centro Cívico de Canelas é um espaço que é de todos e para todos. Temos Orgulho na nos-
sa terra, e o novo centro é um elemento estruturante desse sentimento.

Valorizámos as pessoas criando o Fórum de 
Cidadania de Canelas, onde está instalada a 
Junta de Freguesia de Canelas e o Espaço 
Cidadão. Abrimos novas oportunidades com 
a criação do Auditório Maestro Cesário Cos-
ta, um instrumento que é, ao mesmo tempo, 
um desafio para todos.

Requalificámos o nosso Coreto e abrimos 
um eixo absolutamente simbólico até ao 
Pelourinho que abre as portas para a comem-
oração dos mil anos de Canelas.

INAUGURAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS



CENTRO CÍVICO DE CANELAS

INAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO MAESTRO CESÁRIO COSTA 

PELOURINHO DO CENTRO CÍVICO DE CNALEASINAUGURAÇÃO DO AUDITÓRIO MAESTRO CESÁRIO COSTA 



Requalificação do Coreto de Canelas



Ampliação do cemitério de Canelas

Requalificação da rua Nova do Cruzeiro



Requalificação da Rua Delfim de Lima

A requalificação da Rua Delfim de Lima tem sido sucessivamente adiada pelos anteriores execu-
tivos municipais.

Este ano é uma realidade, das promessas passamos aos atos. E a rua mais movimentada de 
Canelas será totalmente requalificada, beneficiando moradores e automobilistas que todos os 
dias lá passam.



Requalificação da Rua das Pontes

Requalificação da rua do Cruzeiro



Requalificação Rua do Emigrante

Requalificação Rua da Constituição




