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Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior 

 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE EXERCIDA - II TRIMESTRE 2019 

(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: 

 188 Atestados/Declarações; 
 44 Registos relacionados com cemitérios; 
 45 Licenças de Canídeos; 
 5   Licenças de Arraiais; 
 2  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;  

 Pequenas obras de reparação e limpeza em fontes e lavadouros públicos, 
nomeadamente nos de Mosteiro, Mosteirô e de Fagilde, em Canedo; 
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 Reposição de grelhas/tampas em caixas, aquedutos e sarjetas que foram 
danificadas, vandalizadas e/ou roubadas;  

 Manutenção e reposição de placas toponímicas e de sinalização vertical de 
trânsito; 

 Manutenção e limpeza de aquedutos e valetas em espaços públicos e vias de 
circulação; 

 Pequenas obras de reparação bem como manutenção e limpeza dos cemitérios;  
 Continuação das obras de reparação de guias e passeios nas zonas III e IV  do 

cemitério de Canedo; 
 Obras de encaminhamento de águas de nascente, com ligação à rede de águas 

pluviais na Rua Dr. Ferreira Pinto, em Vila Maior; 
 Inicio da segunda fase das obras do parque de lazer de Lava-Pés, em Canedo; 
 Colocação de coberturas nas bancadas dos campos de jogos de Canedo (campo 

de treinos) e do Vale; 

 
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 Projectos: 

Em colaboração com a Câmara Municipal 

 Piscinas Municipais de Canedo – Conclusão da Revisão de Projecto para 
Concurso; 

 Requalificação do Parque de N. S.ª da Piedade – Aprovação do Estudo Prévio; 
 Requalificação urbana da envolvente ao Parque de N. S.ª da Piedade – Fase 

de reformulação do projecto (sem evolução neste trimestre); 
 Requalificação da Zona envolvente à Capela de Cedofeita no Vale (conclusão 

da fase de projecto e preparação de documentação para estabelecimento 
de protocolos de cedência de áreas); 

 Estudo para a criação de um percurso pedonal na zona ribeirinha do Rio 
Uíma (proposta para aquisição de parcela de terreno a aguardar decisão da 
Câmara); 

 Arranjo urbanístico na área envolvente à Capela de Stª. Ana em Sousanil, 
Canedo (em colaboração com entidade privada) – Fase de obra; 

 Parque de Lazer junto ao Campo de Jogos de Vila Maior – Fase de Estudo 
Prévio; 
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Por iniciativa da Junta de Freguesia 

 Ampliação do Cemitério do Vale – Fase de consulta para adjudicação de 
projectos; 

 

Empreitadas: 

 Continuação dos trabalhos de subida de cotas de caixas e outras 
infraestruturas técnicas nas ruas já pavimentadas, previamente à respectiva 
pintura da via; 

Protocolos: 

 Alargamento de via com construção de muros e passeios na Rua da Fonte de 
Mosteirô e Rua da Ribeira, em Mosteirô, Canedo – Obra em execução; 

 

Limpeza Urbana, Parques e Jardins: 

A limpeza urbana tem sido uma das prioridades do executivo. Após a constatação de 
que a forma mais eficaz de o fazer seria através da contratação dos serviços a entidades 
externas, foi lançado um concurso público e subsequentemente a respectiva 
adjudicação. 
 Os trabalhos têm decorrido de forma satisfatória, tendo em conta a escala do território, 
uma vez que a União de Freguesias tem cerca de 196 Km de ruas e caminhos, o que se 
traduz em mais de 390 Km de valetas para limpar. 
A Junta de Freguesia assegura ainda, através dos seus recursos humanos, a manutenção 
e limpeza de todos os espaços públicos de praças, parques e jardins, bem como os 
respeitantes às áreas envolventes aos edifícios escolares e outros edifícios de utilização 
pública.  
 
Cemitérios: 

Foram realizadas pequenas obras de reparação e manutenção nas instalações dos 
cemitérios paroquiais, nomeadamente 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: 
 
 13 Inumações 
 10 Ocupações de Capelas Mortuárias 
 04 Exumações/Trasladações 
 02 Ossários vendidos 
 01 Taxas de não residentes 
 02 Taxas de obras particulares 
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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.  
Durante este trimestre foram realizadas 6 reuniões com todas as colectividades e 
associações tendo em vista a realização da próxima Festa das Colectividades da União 
de Freguesias a decorrer entre os dias 18 e 21 de Julho do corrente ano. 
 
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. 

 Cedência de instalações para aulas de terapia da fala a alunos da EB de 
Canedo. 

 Apoio às Associações de Pais e Encarregados de Educação na realização de 
eventos e actividades com os alunos dos nossos estabelecimentos de ensino, 
sendo de salientar nesta altura do ano o apoio dado aos eventos e viagens 
dos alunos no final do ano lectivo.  

 
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. 
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 Apoio às provas de trail “Trilhos do Perneta”, que decorreram no dia 1 de Maio, 
em Canedo, evento que contou com a participação de mais de 1000 atletas 
vindos de todo o país, tendo dinamizado a economia local e contribuído para a 
afirmação em crescendo de um evento que nos últimos anos se vem revelando 
já uma referência do nosso território. 

 Apoio às provas desportivas do final do campeonato e da taça INATEL, que 
decorreram nas instalações desportivas do Estádio das Valadas, em Canedo e no 
Campo de Jogos no Vale. 

 
Área Social: 

 Fórum Social 
No âmbito do Fórum Social, na sua trigésima sétima reunião, que decorreu no dia 5 de 
Junho de 2019, foram apresentadas as acções desenvolvidas no trimestre, sendo de 
salientar a realização do evento “Pequeno Almoço com Empresários”, a abordagem às 
mais recentes necessidades territoriais no que concerne aos apoios sociais, bem como 
a preparação para o evento “VI Mosaico Social”. 
 

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”.   
 

 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).  
Neste trimestre foi organizado pela ALPE, com o apoio da Junta de Freguesia e do 
“Alphabetismus”, o evento “Pequeno Almoço com Empresários”, onde foram dadas a 
conhecer as necessidades dos empresários em termos de formação, para que as 
respostas formativas possam ir de encontro às suas necessidades específicas através das 
acções de “Formação à Medida”.  
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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 prévio agendamento. 

 
 
Apoio à Inclusão: 

No âmbito do Projecto “MIDAS” (Mudança para a Inclusão e Desenvolvimento Artístico 
Social) foi feito o ponto de situação das próximas formações a levar a efeito, bem como  
foi apresentado um ponto de situação do trabalho desenvolvido para a edição de um 
livro alusivo às nossas raízes culturais através do desenvolvimento de histórias à volta 
de objectos ou práticas do quotidiano que já deixaram de existir e que convém preservar 
na memória colectiva. 
 
 
Área da Saúde: 

Continuam a funcionar, já com o apoio médico e auxiliar sem restrições, 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 que informação que nos chega é de que se aguardam decisões do poder central para 
a ampliação dos serviços de saúde primários através do alargamento da rede das 
Unidades de Saúde Familiar. 

 

Equipamentos e Viaturas: 

Foram feitas algumas reparações de manutenção e vistorias às viaturas que se 
encontram ao serviço da Junta de Freguesia. 
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 e tratamento de espaços ajardinados. 
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Outros Assuntos: 
 
Participação em eventos ou reuniões institucionais 
O executivo representou a Junta de Freguesia em diversos eventos, bem como 
participou em várias reuniões de trabalho levadas a efeito por diversas instituições, das 
quais se salientam as seguintes: 
- Participação nas cerimónias do 95º aniversário da Associação de Futebol de Aveiro 
(AFA), Aveiro, 6 de Abril de 2019; 
- Participação na reunião do Conselho Local de Acção Social (CLAS), Santa Maria da Feira, 
9 de Abril de 2019; 
- Participação nas cerimónias comemorativas do 25 de Abril, Santa Maria da Feira, 25 de 
Abril de 2019; 
- Participação nas cerimónias do Final do Campeonato INATEL, Estádio das Valadas – 
Canedo, 27 de Abril de 2019; 
 - Participação nas cerimónias do Final da Taça INATEL, Campo de Jogos do Vale, 4 de 
Maio de 2019; 
- Participação na abertura e encerramento do evento desportivo “Trilhos do Perneta”, 
Canedo, 1 de Maio de 2019; 
- Participação nas cerimónias do Dia Mundial da Fibromialgia, Canedo, 12 de Maio de 
2019; 
- Participação no Almoço Solidário promovido pela IPSS “O Jardim”, Louredo, 19 de Maio 
de 2019; 
- Participação na Apresentação do Há Festa na Aldeia (HFA 2019), Carvoeiro – Canedo, 
21 de Maio de 2019; 
- Participação na inauguração da Exposição do Projecto MIDAS no âmbito do 
Imaginarius, Mercado Municipal de Santa Maria da Feira, 25 de Maio de 2019; 
- Participação no evento “Pequeno Almoço com Empresários”, Canedo, 28 de Maio 2019 
- Participação nas cerimónias religiosas em honra de Sta. Bárbara, Rebordelo, 2 de Junho 
de 2019; 
- Participação nas cerimónias de homenagem ao Padre Manuel dos Santos e Silva, Vale, 
4 de Junho de 2019; 
- Participação no Conselho de Parceiros MIDAS, Lourosa, 6 de Junho de 2019; 
- Participação na Sessão de Esclarecimento da 2ª Revisão ao PDM, Santa Maria da Feira, 
6 de Junho de 2019; 
- Participação nas cerimónias religiosas em honra do Divino Espírito Santo, Vila Maior, 9 
de Junho de 2019; 

Canedo, 14 de Junho de 2019 
O Presidente da Junta de Freguesia 


