Freguesia de Campanhã

Relatório Trimestral de Atividades
Abril, Maio e Junho 2019
Dando cumprimento ao estipulado na alínea v), do nº 1, do Artº 18º, da Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro, vimos prestar informação da situação financeira e das atividades/eventos, levadas a
efeito por esta Junta de Freguesia, referente ao 2º Trimestre de 2019.
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INTRODUÇÃO

Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã
Exs. Srs. (as) Deputados (as)
Permitam-me que lhes apresente esta nota introdutória, afim de os pôr ao corrente daquilo que
foram iniciativas da própria junta, assim como as que derivam de parcerias com todo o
movimento Associativo que como sabem esta Junta tem privilegiado para que o próprio
movimento não esmoreça por falta de meios para exercer as suas atividades.

AÇÃO SOCIAL: Louvamos o trabalho que os nossos técnicos, assim como o Sr. Vogal do respetivo
pelouro, dado que hoje a temática da ação social é muito mais exigente do que era há pouco
tempo atras, mercê das imensas parcerias com a todas as IPSS’s a operar na área de Campanhã
e com a Domussocial o que leva a um desdobramento constante e persistente entre os três
técnicos Superiores e um técnico Administrativo que compõem o Gabinete de Ação Social, o que
já se vem tornando manifestamente curto, deixando-nos a pensar que teremos de alargar o
quadro até porque um dos técnicos quando completar o seu estágio profissional terá de
abandonar a Junta, é claro que esta medida já está prevista colmatar em virtude do quadro de
pessoal nesta matéria já prevê o seu alargamento desde que ficamos sem a Técnica superior
Dr.ª Cidália Freitas. Sendo que mesmo nestas circunstâncias o Gabinete de Ação Social continua
a executar o nosso PES (programa de emergência social) sempre com muito rigor e baseado em
relatórios que são sancionados pelo vogal Sr. Filipe Oliveira, sendo que só então o Presidente dá
o seu aval, de salientar que este programa tem também a participação de IPSS’s, que recorrem
à Junta no sentido de esta apoiar utentes sinalizados por elas, o relatório do Gabinete, dar-lhesá informação mais completa e rigorosa sobre esta temática.

HABITAÇÃO: Nesta área continuam a ser relevantes os protocolos entre a Junta e DomusSocial
que são, “Casa Reparada Vida Melhorada” que consiste em recuperar habitações privadas em
estado evidente de degradação e onde os senhorios se recusam fazer as obras, alegando sempre
na incompatibilidade das rendas com o tipo de obras que é preciso fazer e os inquilinos
manifestamente apresentem provas de que financeiramente não têm meios para o fazerem.
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Também em parceria com a DomusSocial e a Benéfica Previdente vamos mantendo o programa
“ Casa Partilhada”, que funciona numa casa T3 no Bairro de Contumil cedida pela Domus, a Junta
teve que a mobilar, ligar a luz e a água e pagar mensalmente o consumo destes bens, á Benéfica
cabe a limpeza e alimentação dos utentes, sendo que, quando estes não têm rendimentos para
pagarem este serviço são naturalmente apoiados pela Junta, que através da Drª Carla Carvalho
acompanha diariamente os três idosos que lá habitam.
Ainda no capítulo da Habitação é notório o trabalho que se vai fazendo junto de moradores
Municipais que nos são sinalizados pela Domus com ordem de despejo e que em alguns casos
através dos nossos Técnicos se conseguem reverter.
Gostaríamos de salientar a conclusão da segunda fase da recuperação do Bairro S. João de Deus
que permitiu desta forma o realojamento de todos aqueles que viveram provisoriamente nos
contentores, segundo a opinião dos moradores foi um sacrifício, mas valeu apena porque hoje
vivem em casas com muita dignidade, já se iniciaram as obras para a 3ª fase e conclusão das
obras.

CULTURA: Na cultura e, não obstante a distância temporal ser curta, foram muitas as iniciativas
deste Pelouro, por si realizadas ou apoiadas.
Estamos a realizar o Festival de Teatro Amador “MANUEL PINHO”, que se vem realizando há uns
anos na nossa Freguesia e que ano após ano se vem realizando, tanto no nosso auditório como
em algumas coletividades e no Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, este ano o Festival
vai já a meio e tem registado algumas enchentes.
Realizamos o 25 de Abril momento que para além de evocar uma data que a grande maioria dos
Portugueses não esquece e que permite a esta Junta homenagear os “Mortos da Guerra do
Ultramar” e os Campanhenses que se vão distinguindo ao longo dos anos, em áreas como a
Música, as Artes, o Ensino, o Desporto e outras que tenham relevância para a Freguesia. Temos
acompanhado e apoiado as rusgas de S. João, uma vez mais a Freguesia se fará representar pela
Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão, que tão boa conta tem dado nas edições
anteriores e ficaremos naturalmente ansiosos para que esta senda vitoriosa se mantenha para
este ano, independentemente da classificação que possamos obter, é de louvar a participação
das cerca de trezentas Pessoas de todos os escalões etários que estão envolvidas nestas rusgas,
assim como aos Artistas que com muita Mestria construíram todos os adereços.
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Apoiamos vários eventos de ordem Cultural realizados pelas nossas coletividades.
Temos apoiado e acompanhado as iniciativas levadas a efeito por esses grandes polos Culturais
que são o “ESPAÇO MIRA e MIRA FORUM” que em boa hora se instalaram na nossa Freguesia,
na zona da Estação e vão trazendo até nós outras gentes que ajudam a desenvolver a Economia
Local, queríamos deixar aqui o nosso agradecimento á Dr.ª Manuela Monteiro, assim como ao
seu Marido João Lafuente pelos investimentos que têm vindo a fazer numa zona tão degradada
como era a Rua de Miraflor uns tempos atrás

DESPORTO: Na área do Desporto foram várias as coletividades cujos atletas obtiveram
excelentes resultados, conquistando várias medalhas em provas Nacionais e Internacionais,
sendo que o grande exemplo, chega-nos através do Karaté, mas também obtivemos excelentes
resultados no Futebol muito particularmente, com o Desportivo de Portugal e Iniciação
Desportiva de S. Roque da Lameira. Não obstante vamos apoiando todos aqueles que mesmo,
não obtenham tão bons resultados, têm o mérito de tirar as crianças da rua e tê-las em
segurança.
Ainda nesta área temos apoiado as duas equipas de Veteranos que trabalham com uma camada
etária, que tem pouco ou nenhum apoio de outras Entidades Públicas, são a Associação de
Veteranos as “ARVORES MORREM DE PÉ” e o Clube de Veteranos de Campanhã.
Terminamos com êxito o Campeonato de Bilhar “INTER ASSOCIAÇÕES”, que culminou com o
jogo da final entre o Malmequeres de Noêda e as “Arvores Morrem de Pé”, com a vitória dos
primeiros, de salientar o desportivismo entre as duas equipas finalistas e durante todo o
Campeonato entre todas as equipas intervenientes, no final deste jogo foram distribuídas taças
às duas equipas finalistas e medalhas a todos os intervenientes (cerca de 100) e confraternizouse com um lanche, esta final foi feita nas instalações da Cooperativa de Campanhã que
gentilmente nos tem oferecido as suas instalações e bilhares para que estas finais se possam
realizar, deixamos aqui o nosso agradecimento à Direção da Cooperativa e de todas Associações
que intervieram no Campeonato.

ENSINO: Sendo com certeza e não nos cansamos de o dizer que esta é uma área, que com a qual
não temos competências, mas que temos tido uma atuação de grande Solidariedade com as
Associações de pais permitindo que estas realizem algumas atividades extra curriculares,
Solidariedade que se estende naturalmente aos três Agrupamentos.
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Fazemos parte e estamos presentes nos Conselhos Gerais de todas as Escolas da Freguesia.
Temos acompanhado e apoiado algumas Escolas que se aproximam das suas Festas de Fim de
Ano.
Queríamos aqui salientar que a classe Gimnodesportiva, do Agrupamento de Escolas do Cerco
do Porto tem merecido de nós bastante atenção em virtude de considerarmos que tem sido
uma classe superiormente dirigida pelo Sr. Professor Sérgio Silva a mesma tem tido uma
ascensão brilhante e é já Tricampeão Escolar Nacional.
Quando nos é solicitado e se verifique que é merecido, temos apoiado atividades
extracurriculares de alguns Infantários e ATL’s, fora da rede Pública Escolar.

FORMAÇÃO: Nesta área mantemos o protocolo com o Centro de Emprego e Formação do Porto,
com quem no passado dia 4 de Junho do corrente ano, assinamos um protocolo de cooperação
válido para 3 anos, o relatório anexo do Gabinete de Formação através da Dr.ª Sónia Castro que
dirige tecnicamente este Gabinete, lhes dará informações precisas sobre esta temática.

JUVENTUDE: Esta continua a ser uma área em que os Jovens continuam a ter alguma relutância
em se organizarem em Movimento Associativo, por isso a nossa atuação vai mais no sentido de
colaborar muito estreitamente com os Pelouros do Desporto, Ensino e Cultura, visto serem
Pelouros que através do Associativismo têm atividades congregadoras de várias iniciativas com
as camadas Jovens afim de em conjunto os apoiarmos e tornarmos mais fácil o trabalho com
estes jovens, até na esperança que os consigamos trazer para o Associativismo.
Temos vindo a trabalhar e a preparar um protocolo com a Associação Juvenil os “OUPA CERCO”,
que permita a estes poderem satisfazer um seu sonho já antigo que é a possibilidade de na sua
Sede poder montar um pequeno estúdio para que possam gravar as músicas por si produzidas,
em contrapartida estes oferecerão o seu trabalho e talento às Escolas e Associações da
Freguesia.

SAÚDE: Na área da Saúde, temos mantido os vários protocolos com diversas Instituições de
Saúde, que são: Universidade Fernando Pessoa, tratamento e higiene dos dentes o que tem
permitido a muitas pessoas especialmente jovens o tratamento dos seus dentes; CICAP também
com a especialidade de Estomatologia, que para além da correção dos dentes, previne e deteta
alguns casos de cancro oral, o que já aconteceu em algumas situações; continuamos o protocolo
6
2º Relatório Trimestral 2019

com a Clinica Espregueira Mendes que consiste em dar formação a massagistas das nossas
coletividades para que estes possam tratar alguns tipos de lesões que por vezes e por
desconhecimento são tratadas de uma forma que não é a mais correta deixando algumas
mazelas que no futuro são irreversíveis.

TERCEIRA IDADE: Apesar de não termos a gestão de qualquer Centro de Dia, continuamos, no
entanto, a colaborar com todos os Centros de Dia e Lares, que felizmente nesta área, Campanhã
está muito bem servida, tendo algum défice na zona de Azevedo e S. Pedro. Estamos a preparar
um protocolo com o Centro Social de Soutelo, afim destes poderem acabar as obras que foram
obrigados a fazer por imposição da Segurança Social e dado o edifício ser nossa propriedade,
apoiaremos as obras mais estruturais no nosso edifício.
Passeio Anual de idosos, está a Junta a preparar toda a burocracia relativa a cadernos de
encargos e outras, afim de poder contratualizar as Empresas que nos irão fornecer os serviços
de Restauração e de transportes para cerca de 750 pessoas que estamos a pensar levar a cabo
no próximo dia 19 do mês de Julho de 2019.

AMBIENTE: Na área do ambiente teremos de salientar que com a reestruturação e mudança das
Empresas de limpeza, esta melhorou muito e é também notório a disponibilidade dos mesmos
quando solicitados pela Junta, existe apenas um ligeiro atraso na deservagem, de certa forma
compreensível em virtude de as ervas nesta época crescerem desmesuradamente.
É com natural orgulho que vamos vendo a obra de recuperação do Rio Tinto chegar ao seu fim,
verificamos facilmente que se trata de uma obra com uma importância estruturante muito
significativa e que com a ligação direta em ciclovia e pista para peões entre o Freixo e o Parque
Urbano de Rio Tinto, vai trazer através das mesmas muita gente ao nosso Parque oriental, que
poderá finalmente serem criadas condições em infraestruturas para no futuro se trazer alguns
espetáculos, que não são possíveis devido à falta de luz e trazer até cá geradores fica bastante
caro.
Temos alguns protocolos com Associações Ambientalistas, com a Universidade Fernando Pessoa
que têm a seu cargo a monitorização do Rio Tinto que vão dando notícias e denunciando alguns
polos de poluição do Rio e muitas das vezes apontando a origem dos mesmos.
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Temos acompanhado as reuniões do Conselho Municipal do Ambiente, onde com todos os
intervenientes que dominam esta área se discutem políticas ambientais, para que a Camara as
possa enquadrar na sua política de Ambiente e que por sua vez as possa pôr em prática.

SEGURANÇA: Na área da segurança, salientamos o bom relacionamento entre a Junta e as
Forças Policiais, que em contacto permanente nos vai permitindo resolver alguns problemas de
insegurança, que por nós são apontados, embora por vezes a sua atuação não seja a pretendida
por nós, mas em certos casos é-nos explicado porque não podem ir mais longe porque alguns
casos de tráfico já estão a ser investigados por ouras esferas.
Ainda agora com os vendedores ambulantes de artigos desportivos quando os mesmos na
véspera do jogo à tarde são notificados que não podem vender nos locais habituais, devido à
UEFA, ter alargado o perímetro de segurança empurrando-os para a Avenida 25 de Abril, local
onde os mesmos não teriam hipóteses de vender coisa alguma, com a nossa influência e o bom
relacionamento existente entre nós e a Policia Municipal, foi possível arranjar uma solução e
transferi-los para a Praça Velasques. Solução que foi bem aceite pelos vendedores.
Também se pode e deve aqui salientar as boas relações entre a Junta, os Sapadores Bombeiros
e a Proteção Civil, serviços para os quais enviamos várias denuncias de situações que no nosso
entender são merecedoras de inspeção, nomeadamente em bocas-de-incêndio inoperantes,
matos e silvados que possam causar algum perigo de incêndio, casas em ruína, por entendermos
oferecerem algum perigo para a segurança de Pessoas e Bens.
Temos acompanhado os Sapadores Bombeiros, Proteção Civil e todas as forças colocadas no
terreno, nos simulacros que estes têm patrocinado na nossa Freguesia, muito especialmente em
estabelecimentos escolares.

URBANISMO: Continuamos ansiosamente à espera que os grandes desígnios urbanísticos
anunciados para Campanhã sejam postos no terreno, a saber: Matadouro Industrial? Conforme
sabemos o processo foi barrado pelo tribunal de contas, facto que a Câmara Municipal do Porto
e não só consideram tremendamente injusto, visto tratar-se de um projeto especial numa zona
especial e que o tribunal de contas também o devia ver de maneira especial, aliás como referiu
o Sr. Presidente da República na sua visita ao local, que fez com este algumas referências à EXPO
98, devido a algumas especificidades e semelhanças não entre os projetos mas sim entre as duas
zonas, de salientar que este projeto previa a recuperação urbanística de toda a zona da Corujeira
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até Bonjoia, no entanto a Câmara Municipal do Porto diz já ter um plano B e que brevemente
dará publicamente conta dele.
Intermodal, segundo informação colhida junto do Sr. Vereador do Urbanismo Arquiteto Pedro
Baganha, as obras começarão dentro de muito pouco tempo e será uma obra estruturante que
recuperará parte da zona que vai desde a Quinta do Mitra e as traseiras da Estação de
Campanhã, esperamos que com este projeto em marcha seja anunciado o dito plano B para o
Matadouro Industrial e zona da Corujeira, afim de as duas zonas ficarem recuperadas e tenham
entre si uma continuidade Urbanística e Paisagista.
O Sr. Vereador do Pelouro do Urbanismo, Arquiteto Pedro Baganha, prometeu-me que durante
o mês de julho me poria ao corrente de todos os projetos pensados e previstos para esta zona.

Finalmente darei algumas informações, sobre dois assuntos que estão em cima da mesa:
Primeiro, informar que finalmente e passado quase um ano em que o mesmo foi anunciado, até
ao final deste mês ou princípio do próximo será desbloqueada a verba cem mil euros que nos
vai permitir começar com as obras de recuperação do edifício do antigo Gabinete de Azevedo.
Segundo, prende-se com a nova lei de transferência de competências, resolveu a Junta na sua
reunião de 06/06/2019, subscrever o documento apresentado pela Câmara Municipal do Porto,
que é de recusa das ditas transferências em virtude da maior parte dessas transferências serem
alvo de contrato com empresas privadas ou Municipais e o tempo que o Decreto-lei n.º 57/2019,
de 30 de Abril dá para concluir este programa ser manifestamente curto, porque nos dá um
prazo de apenas até o final deste mês para concluir todo o processo, afim de o mesmo poder
entrar no Orçamento de Estado para 2020. Foi no entanto consensual a proposta de a Câmara
fazer um estudo rigoroso sobre as vantagens e desvantagens desta transferência de
competências afim, de daqui a um ano termos um relatório preciso e conciso para que até junho
de 2020 possamos inscrever no Orçamento de Estado para o ano de 2021 as competências por
nós aceites.
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AÇÃO SOCIAL



Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria e reuniões com o Núcleo Local
de Inserção; (20)



Gestão de processos de Promoção e Proteção de Crianças em Perigo no âmbito da parceria com
a CPCJ-Porto Oriental; (26)



Organização

de processos

e encaminhamento

de

utentes com necessidades de

institucionalização em Lar; (2)


Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal – Domus; (5)



Encaminhamento de famílias com necessidades alimentares, vestuário e mobiliário; (8)



Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades identificadas
pela DomusSocial, Saúde Pública e Centro de Saúde; (3)



Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idoso; (3)



Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (530)



Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária da APECDA e
Obra Diocesana; (3)



Articulação institucional com a DGRS- Direção Geral de Reinserção Social para a integração de
utentes para cumprirem trabalho a favor da comunidade; (7)



Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de processos de RSI; (18)



Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (180)



Reuniões técnicas com:



Porto Solidário; (85)



CLASP Núcleo Executivo; (2)



CLASP Faculdade de Psicologia; (1)



Aitor Varea - 1º Direito; (3)



CRI – Oriental; (2)



Casa Reparada Vida Melhorada; (1)
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL

Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de
sessões de informação coletiva, nomeadamente:
Serviços ao utente


Entrevistas individuais (392 utentes);



Inscrição para emprego / formação;



Elaboração de currículos, respostas a anúncios, candidaturas espontâneas;



Apoio na preparação para entrevistas de emprego;



Informação e encaminhamento sobre as medidas ativas de emprego;



Informações e encaminhamento sobre apoios para trabalhar no estrangeiro;



Apoio à utilização dos serviços de emprego on-line;



Acompanhamento personalizado na fase de inserção ou reinserção profissional;



Apresentação a ofertas de emprego em atendimento individual/sessões coletivas (132
utentes);



Realização de sessões individuais/coletivas de apoio à procura ativa de emprego e
desenvolvimento da atitude empreendedora (61 utentes);



Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação nas mesmas (81 utentes);



Orientação profissional (31 utentes);



Encaminhamento e atividades de colocação para diversas modalidades formação: EFA
(Educação e Formação de Adultos); Vida Ativa; Aprendizagem; Formação Modular; Processo
de RVCC e Alfabetização referente ao plano formativo do IEFP (Instituto de Emprego e
Formação Profissional) e de entidades de formação externas (161 utentes);

Serviços a Entidades Empregadoras


Recolha/captação de ofertas de emprego;



Apoio na seleção/recrutamento de funcionários;



Divulgação e informação sobre medidas ativas de emprego;



Apoio nas candidaturas a medidas ativas de emprego;
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Realização de sessões de informação coletiva no âmbito do MAPE (Modelo de Acompanhamento
Personalizado para o Emprego) e respetiva atribuição de resultados e intervenção realizada em SIGAE
(968 utentes), sobre:


Direitos e deveres;



IEFP - serviços à distância;



Medidas de emprego;



Mercado de Trabalho e Oferta Formativa.

Reuniões com técnicos de:


Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo divulgando
os serviços do GIP;



Entidades de Formação e IEFP para seleção e recrutamento de utentes para integração
em cursos de Formação;



Entidades de Formação e Entidades Empregadoras para a captação de ofertas de
qualificação e de ofertas de emprego e seleção e recrutamento de utentes para
integração nas mesmas;



Serviço de Emprego do Porto-IEFP e GIP`s para a elaboração de estratégias de
intervenção com a população desempregada;
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HABITAÇÃO



Mantivemos as habituais reuniões periódicas com a Domus Social, onde nos é dado
conta do movimento habitacional na nossa Freguesia;



Atendimento à população e encaminhamento das situações às entidades competentes;



Elaboração de relatórios sociais para o pelouro da Habitação e Ação Social da Câmara
Municipal do Porto e para o IHRU;



Apoio na elaboração e encaminhamento de requerimentos de transferências,
coabitação e outras informações;



Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário da Câmara Municipal do
Porto, no sentido de regularizar as rendas em débito, evitando assim, as ordens de
despejo;
Movimentos Habitacionais da Freguesia no 2º Trimestre:


Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnico:
 02 Pedidos de transferência;
 01 Pedido de habitação à Domus Social;
 03 Pedido de habitação ao IHRU;
 02 Pedido de integração de elementos no Alvará do agregado familiar;



Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de
Campanhã durante o 2º Trimestre:

Alojamentos agregados
provenientes da Freguesia
de Campanhã

Alojamentos agregados
provenientes da
Freguesia de Campanhã
para outras Freguesias

Transferências agregados
provenientes da Freguesia
de Campanhã

Total

9

2

5

14

Refira-se que 9 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 1 foi
concretizado para a freguesia de Ramalde e 1 para a freguesia de Paranhos.
Das 5 transferências concretizadas aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, os
mesmos mantiveram-se na freguesia de Campanhã.
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AMBIENTE



Atendimento à população encaminhando todas as informações necessárias que
permitam identificar os problemas apresentados pelos munícipes para a Divisão
Municipal do Ambiente, sugerindo possíveis soluções para a resolução dos mesmos
destacando:
 Departamento Espaços Verdes e Higiene Pública
 Divisão Segurança e Salubridade



Continuamos o contacto permanente com o Departamento Municipal de Jardins para a
manutenção dos espaços verdes existentes nos bairros sociais e em todas as áreas
ajardinadas da Freguesia;



Continuamos a solicitar a intervenção dos serviços para a destruição dos ninhos de
vespas já sinalizados em várias zonas da freguesia;



A Empresa Recolte contratualizada Pela Empresa Municipal do Ambiente, começou a
operar na varredura das Ruas/corte e vegetação, sendo notórias melhorias na limpeza
das artérias na freguesia;



Solicitamos maior assiduidade na recolha dos resíduos depositados nos contentores;



Solicitamos a lavagem dos contentores após a recolha dos resíduos;



Continuamos a colaborar com as Associações Ambientalistas, com o Pelouro do
Ambiente e todas as Entidades que têm a seu cargo a limpeza de todo o percurso do Rio
Tinto;



Estivemos presentes no auditório do Edifício Sede da Lipor, no dia 23 de Abril, para
assistir à apresentação do projeto D-NOSES, apresentação do caso pratico selecionado
e definição e planeamento de futuras ações a desenvolver que contribuirá para a
valorização do nosso Rio Tinto;



Estivemos presentes no Conselho Municipal do Ambiente que se realizou no dia 31 de
Maio 2019 no Porto innovation Hub ---Largo Tito Fontes n.º 15 Porto;



Estivemos presentes no XVII Encontro de Alunos de EMRC da Diocese do Porto, que
decorreu no Parque Oriental do Porto no dia 17 de Maio 2019 com a Presença do do Sr.
Bispo do Porto D. Manuel Linda;
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TRANSPORTE
E MOBILIDADE

Continuamos a manter contactos com o Departamento Municipal de Mobilidade e Gestão de
Via Pública, insistindo na Requalificação dos Pavimentos das seguintes artérias:


Rua e Travessa da Levada



Rua e Travessa de Furamontes



Rua da Granja



Rua e Travessa da Corujeira de Baixo



Rua das Escolas



Construção de Passeios e bermas no acesso ao Horto das Areias



Rua de Azevedo



Rua das Areias



Rua de Bonjoia



Rua Pinheiro de Campanhã (o campo de jogos e a Rua do Freixo)



Rua Nau Vitória



Rua de Contumil



Rua Souto de Contumil



Rua Fonte de Contumil



Travessa Fonte de Contumil



As Ruas no Interior do Bairro de Salazar

MELHORAR E REFORÇAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:


Rotunda do Mercado Abastecedor e acessos ao Bairro S. Roque da Lameira



Avenida Francisco Lopes Xavier (Bairro do Lagarteiro)



Acesso ao Horto das Areias



Rua Lameira de Baixo



Rotunda de Bonjóia



Rua de Bonjóia (Junto ao Campo de Jogos)



Rua Pinheiro de Campanhã



Rua da Presa Velha
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Rua e Travessa da Formiga



Rua da Agra



Rua e Largo de Noeda



Rua 5 do Extinto Bairro S. Vicente Paulo, especialmente junto da sede do Rancho Danças
e Cantares de Campanhã, o que permitirá com segurança, continuarem a desenvolver a
sua actividade cultural e Recreativa.



Rua 5 do Extinto Bairro S. Vicente Paulo, especialmente junto da sede do Rancho Danças
e Cantares de Campanhã, o que permitirá com segurança, continuarem a desenvolver a
sua actividade cultural e Recreativa.
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CULTURA



Estivemos presentes e apoiamos os eventos levados a efeito pelas Coletividades da
Freguesia bem como as suas Festas de Aniversário;



Organizamos e levamos a efeito as comemorações do 25 de Abril;



Apoiamos as Festas de S. Pedro de Azevedo, integradas nas Festas da Cidade;



Apoiamos as festas de S. João organizadas pela Associação Desportiva e Cultural do
Bairro do Falcão;



Estamos a organizar as Rugas de S. João, com a colaboração da Associação Desportiva e
Cultural do Bairro do Falcão, á qual desde já agradecemos pelo maravilhoso trabalho
desenvolvido durante dois meses para que a rusga de Campanhã tenha o êxito que
todos esperamos;



Organizamos um concerto mensal de música rock com a colaboração da Associação
Osso;



Está a decorrer o V Festival de Teatro Amador de Campanhã;
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DESPORTO


Apoiamos a Corrida e Caminhada pelo Autismo do dia 7 de abril de 2019, no Parque da
Cidade do Porto, que pretendeu assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do
Autismo;



Apoiamos o primeiro torneio de Ténis de mesa da coletividade Grupo Dramático Monte
Aventino;



Estivemos presentes no Aniversário das diversas coletividades que o festejaram
durante este trimestre;



Temos apoiado as coletividades que trabalham com escalões de formação nas diversas
modalidades;



Apoiamos Associação de Natação do Norte de Portugal, na realização do 35º Meeting
Internacional do Porto, que se realizou em Junho no Complexo Piscinas de Campanhã;



Realizamos a final da 5ª edição do Campeonato Inter Associativo de Bilhar de
Campanhã. O evento decorreu desde Janeiro até à final a 1 de Junho. Este evento teve
a participação de 14 coletividades e de 75 bilharistas da Freguesia de Campanhã, tendo
culminado com a vitória na final pela Associação Recreativa Malmequeres Noêda;



Continuamos a apoiar o Karaté em Campanhã, através da associação Bushido Dojo
Clube de karaté de Campanhã. Esta associação tem obtido excelentes resultados com
os seus atletas e dirigentes, obtendo reconhecimento e mérito em diversas
participações. Neste último participou com 8 atletas tendo Tiago Santos sagrado-se Vice
Campeão Nacional na categoria de Kumite iniciados, exito nunca antes alcançado por
este clube da Freguesia;



Apoiamos a EDP Corrida da Mulher, uma prova de atletismo, organizada pela Runporto
e pela Porto Lazer;



Mantemos o apoio à Escola de râguebi Cercar-te, que actua no Bairro de Cerco do Porto,
em Campanhã. Tem como objetivo principal permitir a crianças e jovens a aprendizagem
e a prática do jogo de râguebi;



Continuamos a apoiar as coletividades de Campanhã no pagamento à Porto Lazer pela
utilização do Complexo Desportivo do Cerco e do Pavilhão do Lagarteiro;



Apoiamos as outras Associações que trabalham a Formação Desportiva e que utilizam
outros Espaços para os seus treinos e jogos;
18
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JUVENTUDE



Apoiamos o encontro de alunos de EMRC no Parque Oriental, “Liga-te. Estás
convocado!" foi o tema da XVII edição do encontro de alunos de Educação Moral e
Religiosa Católica, da diocese do Porto que se realizou no dia 17 de maio no parque
Oriental na cidade, na Freguesia de Campanhã;



Continuamos a apoiar o Teatro Infantil de Campanhã, mantendo sempre abertas as
audições e captações para jovens (com idades entre os 9 e os 15) que queiram tentar a
integrar grupos de teatro amador da Freguesia de Campanhã;



Continuamos a apoiar a Associação Juvenil “OUPA” Estudo Comunitário Oupa Cerco.
Reunimos com esta associação e desafiamo-los para um conjunto de atividades na nossa
freguesia que pensamos ser de enorme relevância no desenvolvimento cultural da
Freguesia e em especial no meio envolvente em que estão inseridos;



Temos acompanhado e apoiado os grupos de dança da Freguesia, sobretudo hip-hop e
outros géneros de street dance continuam a ser apoiados pela Junta de Freguesia;



Continuamos a desenvolver ações de apoio à formação e emprego jovem, aliás uma
preocupação da Junta de Freguesia em cooperação com outas entidades,
nomeadamente o I.E.F.P., aproveitamos para divulgar o Espaço Emprego que tem lugar
na Casa das Glicínias, Rua de Contumil, 107;
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SERVIÇOS OBRAS

INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:








Pequenos arranjos na Junta e pintura da parede interior;
Remoção e substituição de tabuas do forro no sótão do Edifício sede;
Colocação de corrimão nas escadas do cemitério;
Substituição do piso em terra do Auditório por cimento,
Arranjo e pintura da parede do Auditório;
Limpeza e corte de ervas na Casa de Azevedo;
Arranjo da bomba de água e escadotes de gavetas no cemitério;

Outras intervenções, nomeadamente transporte de bens, apoio a Instituições e Particulares da
Freguesia:




Construção de muros exteriores; arranjo do telhado e colocação de tecto falso;
substituição de parede de saibro; colocação de tijoleira no interior e exterior; melhorar
instalação elétrica; substituir canalização e canos de saneamento no âmbito do Projeto
“Casa Reparada, Vida Melhorada”, na Rua Inacio Alberto Sousa;
Transporte de Materiais:
 Escola Cerco para Exponor;
 Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (3)
 Balizas de Futebol da Escola do Cerco para a Nª Srª Campanhã;

Apoio a eventos:



Comemorações do 25 Abril no n/Auditório;
Agrupamento das Escolas do Cerco na Exponor – Programa Qualificar;
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AUDITÓRIO

Ocupação da sala do Auditório

Atividade
Aulas de Preparação de Parto
APPC – teatro
Gip – Sessões coletivas
Cultura em Expansão
Fórum Teatro
Associação Falcão – Ensaios das danças
Associação Surdos
Assembleia de Freguesia
Fundação Bonjoia
Câmara Municipal do Porto
Comemorações 25 de Abril
Escola Superior de Saúde Santa Maria
P.S.D. (formação Membros mesas para Eleições)
Sindicato das Carreiras Técnicas da DGRSP
Tarde Fado – Maria Tereza
C.D.S. (formação Membros mesas para Eleições)
Eleição para Parlamento Europeu
Escola da Corujeira
Ensaio Teatro - TAC

Nº de Horas
60
120
29
54
14
10
7
3
10
3
6
20
3
3
2
3
13
2
16

Total de horas
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378

SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Secretaria
Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério)
Requerimentos ou petição de interesse particular
Atestados/Confirmações (pagos)
Atestados emitidos
Pedidos de Atestados e Confirmações
Autenticação de Documentos

855
8
309
686
729
8

Novos Registos
Licenciamento Categoria A
Licenciamento Categoria B
Licenciamento Categoria E
Licenciamento Categoria G
Licenciamento Categoria H
Licenciamento Categoria I (Gato)
Licenças pagas fora de prazo

32
110
0
0
0
1
0
0

Recenseamento Eleitoral

Eleitores inscritos até 31 de Maio de 2019
Totais inscritos – Eleitores Nacionais
Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia)
Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia)
Eleitores Provisórios (17 anos)
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28106
21
3
28130

CEMITÉRIO



Exumações:

Meses
A partir 16 de Março
Abril
Maio
Total


Transladações
03
11
06
20

Incorruptos
11
19
23
53

Inumações:

Meses
A partir 16 de Março
Abril
Maio
Total


Exumações
14
30
29
73

Inumações em covatos
01
05
03
09

Inumações em Jazigos
03
10
12
25

Entrada de cinzas ou ossadas externas:

Meses
A partir 16 de Março
Abril
Maio
Total

Ossadas
1
--1

Cinzas
2
5
3
10

NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 33 vagos.
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POSTO ATENDIMENTO
CTT/AZEVEDO

DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional

1.223

Encomendas Nacionais/Internacionais

11

CTT Expresso

17

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos)
Vales Postais – Emissão

248
23

Vales Postais – Pagamento

1.480

Payshop – Telemóveis e Diversos

76

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)

758

Correio Registado – Receção

987

Correio Registado – Entregue ao balcão

581

Encomendas – Receção

2

Encomendas – Entregue ao balcão

2

Correspondência – Devoluções/Reexpedições

467

Serviços da Junta de Freguesia:



Apoio na elaboração de cartas sobre reclamações de consumo e o seu devido
encaminhamento;



Elaboração e entrega de atestados;



Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada;



Informação sobre documentação da Cruzada;



Apoio no preenchimento de documentos diversos;



Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul,
verde,
post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros;



Gestão do stock dos artigos selados;



Serviço de Corfax;



Serviço de fotocópias e Faxes ao público.
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POSTO ATENDIMENTO
CTT/CORUJEIRA

DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional
Encomendas Nacionais/Internacionais
CTT Expresso (Aceite e receção)

9.230
38
7.305

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos)

82

Vales Postais – Emissão

91

Vales Postais – Pagamento

8.607

Payshop – Telemóveis e Diversos

106

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)

10.120

Correio Registado – Receção

12.127

Correio Registado – Entregue ao balcão

9.893

Encomendas – Receção

62

Encomendas – Entregue ao balcão

51

Correspondência – Devoluções/Reexpedições
Bilhética Eventos

2.245
0

Serviços da Junta de Freguesia:



Entrega de autocolantes de publicidade não endereçada;



Venda de artigos selados: selos, envelopes normais, pré-franquiados, Correio azul,
verde,
post-logs, envelopes almofadados de todos os géneros;



Gestão do stock dos artigos selados;



Serviço de Corfax;



Serviço de fotocópias e Faxes ao público.
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