DEDICADOS A
CANIDELO

FAZEMOS!
P R E S TA Ç Ã O

D E

C O N TA S

AÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO

FREGUESIA +VERDE

Suporte social às Pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Colaboração com as
escolas e o movimento
associativo parental.

Compromisso com programas de sustentabilidade
ambiental, em Canidelo.

Canidelo é uma Freguesia crescentemente urbana, confirmada nos resultados dos últimos Censos
como a 3ª Freguesia mais populosa do 3º maior concelho do País: Vila Nova de Gaia.
O nosso trabalho em Canidelo iniciou-se há 8 anos.
Temos trabalhado com as ideias que defendemos e aprofundamos para a Freguesia, as quais se
constituem como o nosso compromisso com as Pessoas, mas temos tido também a felicidade da
companhia de muitos e muitas Canidelenses que diariamente nos indicam, nos sugerem, nos desafiam
sempre para melhor resolvermos o que precisa de ser feito em prol do bem-estar de todos.
Sempre dissemos que o nosso principal destinatário são as Pessoas e as suas Vidas, e por tal razão
privilegiamos a Escola (por ser um espaço onde muitos interesses e compromissos coexistem), os
nossos alunos, as suas famílias, os professores, funcionários, o movimento associativo de pais como
grande impulsionador de mais e melhor escola.
O investimento na vida das Pessoas Idosas e das Pessoas dependentes é hoje assumido em Canidelo
pelo programa municipal dirigido ao Cuidador Informal. Conhecemo-los e sabemos onde cuidam das
pessoas que de si dependem. E a partir deste ano, passaram a saber que não estão mais sozinhos.
O Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento, que tem garantido em Canidelo o direito real à
habitação para dezenas de famílias, evitando a entrega da casa ao senhorio por falta de pagamento,
porque na verdade nada será tão dramático como perder o teto que nos defende e protege e que faz
de nós gente.
Assim se governa em Gaia.
Assim se cuida das Pessoas em Canidelo, procurando reforçar respostas sociais que sirvam todos de
acordo com as suas circunstâncias.
O nosso Gabinete de Inserção Profissional tem, por isso, mesmo criado muitas oportunidades,
contribuindo assim para a libertação das Pessoas, dos trilhos da dependência e da falta de esperança.
O Espaço Cidadão que abrimos ao público, tem-se assumido como um serviço de proximidade para
os cidadãos de Canidelo.
Neste tempo de pandemia, vivemos momentos difíceis e dolorosos, havia gente a precisar de alimentos,
de medicamentos, a entregar à porta porque estavam doentes e isolados e às Pessoas idosas dizíamos
“Fique em Casa, nós vamos por si”.
Os serviços da Junta de Freguesia nunca encerraram o seu atendimento ao publico porque o nosso
principal objetivo foi “Não deixar Ninguém para Trás”.
Neste tempo presente, construídos que estão o Pavilhão Municipal Carlos Resende, o Complexo
Desportivo Manoel Marques Gomes e a 1º fase do Parque Ambiental do Vale de S. Paio, pensemos o
futuro.
Já nos conhecemos, e por isso sabem do empenho com que sempre tratamos todas as situações.
Continuamos, por isso, a colocar à vossa consideração, o nosso projeto de trabalho para a Freguesia,
agradecendo a Todas e a Todos, a confiança e o conforto humano que nestes 8 anos de trabalho
sempre nos deram, reforçando a nossa vontade de continuarmos a
Cuidar de Canidelo, das Pessoas e das suas Vidas.
MUITO OBRIGADA.
Um abraço amigo

DEDICADOS A CANIDELO

Maria José Gamboa

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, pavilhões, escolas 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 Canidelo, confio na Maria José Gamboa 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
A pandemia Covid-19 revelou-se como um
dos maiores desafios de que há memória para
todos os autarcas.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO

Em tempos de pandemia disponibilizamos em
parceria com os Bombeiros Voluntários de
Coimbrões e os voluntários do Centro Paroquial
e Social de Canidelo, apoio às pessoas que
se encontravam doentes ou em isolamento
profilático, entregando refeições confecionadas,
bens alimentares e medicamentos. Esta parceria
permitiu também a realização de uma sessão
de esclarecimento aos funcionários da Junta de
Freguesia sobre a temática – COVID-19.

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL
Servir as pessoas e as suas necessidades, permitindo-nos investir na procura de soluções que
gerem conforto, proteção e segurança.

APOIO À VÍTIMA SÉNIOR

POLÍCIA DE PROXIMIDADE

As obras de recuperação do edifício da Associação de Solidariedade Social dos Idosos de
Canidelo, onde funcionava o Centro de Convívio, acolhe hoje o Centro de Dia e o Serviço de
Apoio Domiciliário.

REABILITAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO DA ASSIC

VISITA DO SENHOR PRESIDENTE À ASSIC

ESPAÇO CIDADÃO

TRANSPORTE DE PROXIMIDADE MOB+

Instalamos na Junta de Freguesia o Espaço
Cidadão, que reúne serviços de diferentes
entidades num só balcão.

Dispomos hoje de um transporte de proximidade MOB+, gratuito e destinado a apoiar
as pessoas com dificuldades de mobilidade
a partir dos 65 anos nas deslocações aos
serviços públicos de Freguesia.

AMBIENTE
A limpeza urbana, o ambiente envolvente
às habitações e aos espaços livres, sempre nos preocupou.
As nossas praias continuam hoje com
bandeiras azuis, sinal de boa água e boa
praia. A bandeira “praia acessível” encontra-se em Canidelo, servindo as pessoas que apresentam dificuldades de mobilidade.

BANDEIRAS AZUIS

Junto das escolas sempre se procura passar a mensagem de um bom ambiente
para todos. Apoiando as actividades
pedagógicas organizadas pelas nossas
escolas.
O Parque Ambiental do Vale de S. Paio
reforça a oferta de ambiente sustentável
na Freguesia.
LIMPEZA DA PRAIA

VISITA DO SENHOR PRESIDENTE AO PARQUE AMBIENTAL

PARQUE AMBIENTAL DO VALE DE S. PAIO

LIMPEZA DA PRAIA

PARQUE AMBIENTAL DO VALE DE S. PAIO

ASSOCIATIVISMO
Através das nossas instituições, apoiamos
as atividades culturais e recreativas, mantendo vivas as tradições de Canidelo.

FANFARRA DE CANIDELO - ARC

GRUPO DOS CHALADOS - ARC

MARCHAS DE S. JOÃO

VISITA DO SENHOR BISPO AUXILIAR DO PORTO

DESFOLHADA NA URBICOOP

Acompanhamos os momentos mais significativos das nossas Coletividades e
Associações, nomeadamente a homenagem aos associados representados no
Memorial do Movimento Associativo de Canidelo.

ROMAGEM DA ASSIC AO MEMORIAL DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE CANIDELO

ROMAGEM 1 NOVEMBRO B.V. COIMBRÕES AO CEMITÉRIO DO MEIRAL

JOGOS JUVENIS

DESPORTO
Acompanhamos e apoiamos a dinamização de diversas atividades desportivas, nomeadamente a participação no programa municipal nos Jogos Juvenis.

JOGOS JUVENIS

PROVA DE CICLISMO - ARCA DE NOÉ

PROVA DE REMO

Construímos em parceria com entidades privadas, o Estádio Manoel Marques Gomes.
E fomos parceiros da Câmara Municipal na construção do Pavilhão Municipal Carlos Resende.
Instalamos na orla fluvial equipamentos de ginástica e manutenção.

Estádio Manoel Marques Gomes

PAVILHÃO MUNICIPAL CARLOS RESENDE

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E MANUTENÇÃO

Estádio Manoel Marques Gomes

CULTURA E LAZER

BRUTA FESTIVAL DE ARTE URBANA

FESTIVAL DE FOLCLORE DE CANIDELO

Realizámos atividades com o apoio do Município dirigidas às pessoas mais
idosas, criando momentos de convívio e de lazer, fundamentais.
Aproveitando as épocas festivas, deixamos mensagens relembrando esse
tempo concreto.

CONCERTO DE NATAL - CANTARES AO MENINO
AR CANIDELENSE - CAVAQUINHOS DO AMOR

CONCERTO DE NATAL - CANTARES AO MENINO
ESCOLA DE DANÇA - CULTUR DANÇA

DESFILE DE CARNAVAL

DESFILE DE CARNAVAL

FESTA DO PADROEIRO

COLÓNIA BALNEAR

CERIMÓNIA 25 ABRIL

CONVÍVIO MÊS DO IDOSO

CONVÍVIO ANUAL DA 3ª IDADE

S. JOÃO DISTRIBUIÇÃO DE MANJERICOS

ILUMINAÇÃO DE NATAL

EDUCAÇÃO
Junto das nossas escolas, a partir do programa
Eco-Escolas e das suas atividades, reforça-se a
Educação para o ambiente sustentável para todos.

CONCURSO ECODESIGN

As retiradas dos telhados de amianto de todas
as nossas escolas representam um grande investimento do Município na segurança e saúde de
todos.

ASSINATURA DE PROTOCOLOS:
BOLSA DE DANÇA E REQUALIFICAÇÃO DE WC´S

b

ESCOLA BÁSICA DO VISO

ENTREGA DE COMPUTADORES - AGRUP. D. PEDRO I

b

ESCOLA BÁSICA DO MEIRAL

Em tempo de pandemia ajudamos a distribuir
na Escola D. Pedro I, computadores oferecidos
pelo Município aos seus alunos, colocamos nas
suas casas o móvel do programa “O Cantinho
do Estudo” e oferecemos bolsas de estudo de
dança. Em parceria com o MunicÍpio, Associação
de Pais e a Escola reconstruiram-se WC´s.
PROJETO CANTINHO DO ESTUDO

INFRAESTRUTURAS
As vias de acesso à Freguesia e as de circulação interna, têm para nós, muita importância pelo
que representão de bem-estar para os residentes e de segurança para os peões.
Assumiu o Município o tratamento/requalificação das ruas onde a circulação representava
maiores dificuldades, sendo certo que este trabalho mantém necessidades constantes.

PROLONGAMENTO DA RUA DO FONTÃO

REABILITAÇÃO RUA CASTELO BRANCO

REABILITAÇÃO DA RUA DO AGRO

REABILITAÇÃO DA RUA DO BARREIRO

REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARGARIDA SILVA CRUZ

REABILITAÇÃO DO RECANTO DE SUB RIBAS

Aquando deste investimento tratavam-se
as infraestruturas de águas residenciais e
saneamento, iluminação da rede pública,
sinalética e requalificação de passadeiras.

REABILITAÇÃO RUA NOVA DOS FUNCHEIROS

PINTURA DE PASSADEIRAS

INSTALAÇÃO DE COLETORES DE SANEAMENTO NA RUA DE BELMONTE

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - RUA ENTRE MUROS

LARGO DE SANTO ANDRÉ -FUTURA OBRA

AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DE CHOUSELAS

CONSTRUÇÃO OSSÁRIOS E CENDRÁRIOS

O cemitério de Chouselas intervencionado ao nível dos pisos sofreu alargamento da sua
área de enterramento e construção de Ossários e de cendrários, respondendo a novas
opções.

