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Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior 

 

 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE EXERCIDA - III TRIMESTRE 2018 

(Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 9º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro) 

 

Gestão dos Serviços da Freguesia: 

A gestão dos serviços administrativos da freguesia continua a decorrer de forma 
satisfatória e descentralizada, continuando-se a fazer atendimento não só na sede da 
Junta de Freguesia de forma diária, como também nas anteriores sedes das freguesias 
agregadas em duas tardes por semana em cada uma delas, indo-se assim ao encontro 
da satisfação das necessidades dos cidadãos com uma política de proximidade, 
contando-se para tal com a colaboração de duas funcionárias do quadro que asseguram 
os trabalhos das 3 secretarias em funcionamento.  
Neste trimestre, para além de todo o trabalho de expediente foram emitidos os 
seguintes documentos: 

 176 Atestados/Declarações; 
 52 Registos relacionados com cemitérios; 
 101 Licenças de Canídeos; 
 5   Licenças de Arraiais; 
 16   Autenticações de documentos; 

No que respeita aos serviços operacionais, os mesmos são assegurados por um 
funcionário do quadro e onze entidades prestadoras de serviços diversos.  
 

Obras realizadas pela Junta de Freguesia: 

 Pequenas obras de reparação e manutenção em escolas e jardins-de-infância do 
território da União de Freguesias; 

 Pequenas obras de reparação em sanitários e outros espaços de utilização 
pública;  
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 Pequenas obras de reparação e limpeza em fontes e lavadouros públicos, 
nomeadamente nos lavadouros de Fagilde e de Sobreda; 

 Reposição de grelhas/tampas em caixas, aquedutos e sarjetas que foram 
danificadas, vandalizadas e/ou roubadas;  

 Obras de manutenção do Parque das Capelas em Vila Maior com limpeza de 
pavimentos, mobiliário urbano e pintura das Capelas; 

 Obras de manutenção do Porto de Carvoeiro com limpeza do Largo e pintura de 
candeeiros e muros envolventes;  

 Obras de encaminhamento de águas pluviais, com abertura de valas e colocação 
de tubagens, nomeadamente na Rua de Carvoeiro, bem como na Av. da Igreja 
em Serralva previamente à pavimentação de via; 

 Obras de encaminhamento de águas pluviais, Rua da Pontinha, Várzea – Canedo; 
 Inicio dos trabalhos de construção de muro e passeio no alargamento executado 

na Rua de Vale Salgueiro, em Sobreda – Canedo; 
 Reparação e recolocação de sinalização de trânsito e informativa; 
 Reparação de passeios degradados no Parque da Sr.ª da Piedade em Canedo; 
 Reparação de pavimentos com colocação de tapete betuminoso em 

atravessamentos de águas pluviais; 
 Limpeza dos lotes de terreno para venda em hasta pública; 
 Limpeza de resíduos inadvertidamente depositados junto a ecopontos; 
 Montagem de palcos e outras estruturas para apoio às actividades de 

associações, colectividades e outros eventos apoiados pela junta; 
 Reparação de vias de circulação com colmatação de buracos com material 

betuminoso a frio nas principais estradas da União de Freguesias, tendo sido 
aplicadas cerca de 37 toneladas de massa asfáltica nas seguintes ruas:  

Canedo 
 Rua das Capelas – Valcova 
 Rua da Pereirinha 
 Trav. Da Pereirinha 
 Rua da Barraca 
 Rua de Carvoeiro 
 Rua Prof. Sousa Alves 
 Rua do Facho 
 Rua de Sobreda 
 
Vale 

Av. da Igreja 
Rua do Candal 
Rua do Medorno 
Rua das Carvalhinhas 
Rua da Silva 
Rua da Capela – Cedofeita 
Rua da Quinta de Cima 
Rua da Escola – Pessegueiro 
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Rua Talhinho 
Rua de Paradela 
Rua da Escola Velha 
Rua do Vale 
Rua Fonte de Goim 
 

Iluminação Pública: 

A Junta de Freguesia, continua empenhada em dar apoio a todos os cidadãos nas 
questões ligadas à iluminação pública, nomeadamente no reporte às entidades 
competentes para a substituição de luminárias fundidas, quer à Câmara Municipal no 
que respeita à iluminação pública com led´s, quer à EDP na restante rede de IP.  

Em conjunto com a EDP estão a ser relocalizados alguns postes de energia eléctrica 
nos locais onde está a ser feito o alargamento das vias de circulação. 
 

Estudos e Projetos: 

Em colaboração com a Câmara Municipal 

 Piscinas Municipais de Canedo - Proposta de protocolo com particulares para 
a cedência de terreno para a criação de um acesso pela Rua do Isquieiro; 

 Requalificação urbana do Parque de N. S.ª da Piedade e respectiva 
envolvente (projecto em reformulação após parecer das Infraestruturas de 
Portugal); 

 Requalificação da Zona envolvente à Capela de Cedofeita no Vale (fase de 
projecto e preparação de documentação para concurso, bem como 
estabelecimento de protocolos de cedência de áreas); 

 Estudo para a criação de um percurso pedonal na zona ribeirinha do Rio 
Uíma(reconhecimento das potencialidades locais); 

 Estudo para arranjo urbanístico na área envolvente à Capela de Stª. Ana em 
Sousanil - Canedo (em colaboração com entidade privada); 

 
Empreitadas: 

 Execução de sondagens geotécnicas para a construção das Piscinas 
Municipais de Canedo; 

 Execução de alguns passeios e troços de rede de águas pluviais na Av. da 
Igreja no Vale, antes da respectiva pavimentação; 

 Pavimentação da Rua do Candal, Av, da Igreja e Rua do Emigrante no Vale; 
 Pavimentação da Rua do Penedo, Rua de Sousanil e Rua de Paçô em Canedo; 
 Limpeza das margens do Rio Uíma desde a ponte na Rua do Centro Social até 

à denominada Ponte do Carro; 
 Execução de Rede de Saneamento no lugar da Póvoa, Várzea – Canedo; 
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Limpeza Urbana: 

A limpeza urbana tem sido uma das prioridades do executivo, para tal foram contratadas 
empresas do ramo para assegurar os respectivos trabalhos em cada uma das freguesias 
da União. Os trabalhos estão a decorrer de forma razoável, tendo em conta a escala do 
território. Espera-se desta forma, obter resultados mais satisfatórios nesta área de 
competências, colmatando-se as necessidades evidenciadas anteriormente por falta de 
recursos. 
Foram realizadas operações de recolha de resíduos inadvertidamente colocados junto 
aos ecopontos, com maior incidência na freguesia de Canedo, situação esta que se tem 
agravado nos últimos tempos e que é mais evidente no período do Verão. 
 
Cemitérios: 

Foram realizadas pequenas obras de reparação e manutenção nas instalações dos 
cemitérios paroquiais, nomeadamente pinturas, intervenções nos passeios e valetas, 
bem como o fornecimento de material de apoio aos utentes (baldes e vassouras). No 
período de análise a que respeita o presente relatório, foram realizadas as seguintes 
operações relacionadas com a actividade nos cemitérios: 
 
 18 Inumações 
 12 Ocupações de Capelas Mortuárias 
 01 Exumações/Trasladações 
 02 Ossários vendidos 
 01 Taxas de não residentes 
 03 Taxas de obras particulares 
 

Colectividades /Associações: 

A Junta de Freguesia continua a dar o seu apoio a todas as colectividades/associações 
da União de Freguesias, nomeadamente no que concerne às solicitações que lhe têm 
sido dirigidas para apoio a representações e deslocações.  
Realizou-se entre os dias 19 e 22 de Julho a Vª edição da Festa das Colectividades da 
União de Freguesias, que contou com a presença de 10 das Colectividades e Associações 
de cariz cultural e/ou desportivo do nosso território.  
Fruto da capacidade de empenho, cooperação e intercâmbio entre as diversas 
colectividades, tendo como principal objectivo dar a conhecer o que cada uma delas faz 
em prol da divulgação da nossa identidade através das artes, cultura e desporto, este foi 
sem dúvida o culminar de um profícuo trabalho que ao longo de vários meses reuniu o 
executivo e as colectividades, num diálogo conjunto que se estendeu muito para além 
das simples reuniões preparatórias do evento. 
Será ainda de salientar que este foi o primeiro ano em que se realizou a Cerimónia de 
Homenagem de Mérito Associativo, cujo objectivo visa reconhecer o contributo e o 
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empenho de todos aqueles que em muito têm prestigiado a entidade a que pertencem 
e que representam. 
 
 
Educação: 

 Apoio dado na realização de pequenas obras de reparação conforme 
solicitado pelos respectivos responsáveis pelas instalações e de acordo com 
as competências da Junta de Freguesia. 

 Reuniões periódicas e colaboração institucional com o Agrupamento de 
Escolas de Canedo, nomeadamente com a participação no Conselho Geral 
do AEC e Conselho Eco-Escolas. 

 Estabelecimento de protocolos com instituições que ministram cursos de 
formação, apoiando com divulgação, cedência de instalações para aulas e 
outros espaços para formação prática em contexto de trabalho. 

 Apoio às Associações de Pais e Encarregados de Educação na realização de 
eventos e actividades com os alunos dos nossos estabelecimentos de ensino.  

 Participação e apoio ao Projecto “Cidadania e Valorização do Rio Inha”, 
projecto que envolve o FAPAS (Fundo para a Protecção dos Animais 
Selvagens), a comunidade escolar representada pelos Agrupamentos de 
Escolas de Canedo, Lobão e Arrifana, bem como os pelouros da Educação e 
do Ambiente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

 
 
Cultura, Desporto e Recreio: 

A Junta de Freguesia continua a apoiar os projectos apresentados tanto na área cultural 
como na área desportiva, nomeadamente: 

 Cedência de instalações da Junta de Freguesia em Canedo e Vila Maior para 
diversas actividades, tais como aulas de ginástica e dança, Zumba e Yoga. 

 Cedência de instalações para sessões de formação e/ou informação levadas a 
cabo por várias entidades. 

 Disponibilização das instalações do Pavilhão Gimnodesportivo para a prática 
desportiva por parte de algumas associações e também da população em geral. 

 Apoio logístico para o transporte dos seniores para as piscinas, fomentando 
assim a prática desportiva e a actividade física tão importante nesta idade. 

 Apoio à prática desportiva por parte dos seniores nas três freguesias que 
compõem a União, através da disponibilização gratuita de aulas extra de 
ginástica e dança aos inscritos no Movimento e Bem Estar. 

 Realização do “Passeio Sénior da União de Freguesias” que decorreu no dia 10 
de julho, juntando mais de 600 seniores num convívio. O evento envolveu 13 
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autocarros e uma operação de logística que no final a todos deixou satisfeitos. 
Este é já o quinto ano que o passeio se faz com os seniores das três freguesias 
em simultâneo, o que contribuí não só para uma maior interacção entre as 
gentes das freguesias que agora compõem a União, como potencia por outro 
lado uma salutar partilha e confraternização entre todos, ao juntar numa 
celebração litúrgica e à mesma mesa, pessoas de localidades diferentes. 

 Apoio na realização do evento Há Festa na Aldeia (HFA 2018), que decorreu nos 
dias 7 e 8 de julho na  “Aldeia de Portugal”, Porto de Carvoeiro. 

 Apoio à apresentação do espectáculo “NOT FRAGIL” no âmbito do programa  
“Artes em Itinerância” que decorreu no dia 15 de julho, no largo da Igreja Matriz, 
no Vale. 

 Apoio à apresentação do concerto de música clássica que decorreu no dia 15 de 
setembro em Porto de Carvoeiro, no âmbito do programa “Artes em Itinerância” 
protagonizado pelo duo de pianistas “MusiCorba”. 

 Inauguração do Relvado Sintético no Campo de Jogos do Vale , 4  de Agosto de 
2018. 

 
Área Social: 

 Fórum Social 
No âmbito do Fórum Social e depois de analisadas as três propostas concorrentes ao 
Concurso “Inovação Social – DesEnvolver”, a saber; 

a) ATL – Afectos nos Tempos Livres 
b) Educar e Formar Jogando 
c) Mão Sénior 

Decidiu o júri, seguindo os critérios estabelecidos, atribuir a pontuação de 335 pontos à 
proposta a); 290 pontos à proposta b) e 310 pontos à proposta c). 
Desta forma o projecto vencedor, cujo objectivo principal é apoiar a diminuição do 
isolamento social na terceira idade na União de Freguesias, irá receber o valor de 
5.000,00€, conforme previsto no plano e orçamento da Junta de Freguesia para o ano 
de 2018. 
 
 - Mercearia Social 
Após a sua inauguração no primeiro trimestre de 2017 a mercearia social está a apoiar 
um conjunto de famílias carenciadas com géneros alimentícios e artigos de higiene 
pessoal. 
O horário de funcionamento é às quintas-feiras entre as 10:00h e as 12:30h, estando a 
sua gestão e funcionamento a ser partilhada entre a Junta de Freguesia e o Centro de 
Solidariedade Social de Canedo “O Jardim”.   
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 Continuação do apoio prestado pela Mercearia Social a um total de 22 famílias 
carenciadas, cuja situação é revista de três em três meses. 
 

 Apoio Social: 
Emprego 
A funcionar desde Outubro de 2015, na sede da Junta de Freguesia em Canedo, o ponto 
ALPE continua a dirigir a sua actuação para apoiar pessoas desempregadas, bem como 
ajudar eventuais empreendedores e pessoas que pretendam criar o seu próprio 
emprego. Trata-se de uma parceria entre a Junta de Freguesia e a ALPE (Agência Local 
em Prol do Emprego).  
Em colaboração com a CEARTE (Centro de Formação Profissional para o Artesanato e 
Património) foi lançado o curso de formação “Iniciação à Tecelagem”, a funcionar nas 
instalações da Junta de Freguesia em Canedo, estando a decorrer o período de 
inscrições.  

 
Atendimento e acompanhamento social 
Continua  a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia de Canedo, o atendimento 
público a todos aqueles que tenham necessidades de apoio social, através do corpo 
técnico do CASTIS de Sanguêdo. 
Atendimento público a todos aqueles que tenham necessidades de apoio social na 
Freguesia do Vale, a ser levado a efeito no edifício da Junta de Freguesia no Vale, por 
uma Assistente Social da Câmara Municipal da Feira, mediante agendamento prévio de 
reunião. 
 
Área da Saúde: 

Continuam a funcionar, embora com as condições mínimas desejáveis, os Postos de 
Saúde de Canedo, do Vale e de Vila Maior, dentro dos seus respectivos horários de 
atendimento.  
A Junta de Freguesia continua a interceder junto da Câmara Municipal, designadamente 
junto do Pelouro da Saúde, no sentido de se avançar com a U.S.F. o mais rapidamente 
possível, dada a precariedade das instalações dos Posto de Saúde existentes na União 
de Freguesias, estando esta a envidar esforços junto da A.R.S. Norte e outras entidades 
para a prossecução deste objectivo.   
A Junta de Freguesia continuará a interceder junto das entidades competentes para a 
sua rápida implementação, uma vez que já há terreno disponível para tal. 
Será de salientar que este tipo de equipamentos se encontra inscrito na segunda 
prioridade de investimentos em infra-estruturas de apoio à saúde, a fazer pelo governo 
através do respectivo ministério, estando neste momento ainda a decorrerem as 
diligências para a implementação dos investimentos correspondentes à primeira 
prioridade. Continuamos a aguardar do poder central uma decisão sobre esta matéria. 
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Equipamentos e Viaturas: 

Foram feitas algumas reparações de manutenção e respectivas inspecções periódicas 
obrigatórias às viaturas que se encontram ao serviço da Junta de Freguesia, bem como 
a substituição de pneus em alguns veículos. 
Foram feitas algumas reparações, bem como a manutenção de alguns equipamentos de 
apoio ao serviço da Junta de Freguesia, nomeadamente roçadoras, máquinas de corte 
de relva e outro equipamento de apoio à limpeza urbana. 
 
Outros Assuntos: 
 
Aquisição e Venda de Terrenos 
Após autorização da Assembleia de Freguesia, foram vendidos os lotes de terreno, 
propriedade da Junta de Freguesia, sitos na Travessa Rampa do Monte em Canedo. Os 
mesmos foram vendidos pelos valores previamente aprovados. 
Neste trimestre foi também adquirida pela Junta de Freguesia, uma parcela de terreno 
junto ao cemitério do Vale, com cerca de 3100m2 destinada à ampliação do cemitério e 
à construção futura de uma Capela Mortuária.  
 
Participação em reuniões institucionais ou eventos 
O executivo participou em várias reuniões de trabalho levadas a efeito por diversas 
instituições, das quais se salientam as seguintes: 
- Participação em acção de divulgação junto da população dos programas “Aldeia 
Segura” e “Pessoas Seguras”, Rebordelo - Canedo, 5 de Julho de 2018; 
- Participação em Cerimónias e Almoço Convívio com Ex-Combatentes do Ultramar, 
Vale, 7 de Julho de 2018: 
- Participação em Ciclo Formativo para Presidentes de Fóruns Sociais, Canedo, 9 de Julho 
2018; 
- Participação em simulacro de evacuação da população do lugar de Rebordelo no 
âmbito dos programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”, Inha - Canedo, 11 de Julho 
de 2018; 
- Participação na Cerimónia de Comemoração dos 50 anos da Capela de Cedofeita, Vale, 
22 de Julho de 2018: 

 
Canedo, 21 de Setembro de 2018 

O Presidente da Junta de Freguesia 


