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Relatório Trimestral de Atividades 
Julho, Agosto e Setembro 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 3º Trimestre de 2019. 
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Ex.ª Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

Exs. Srs. (as) Deputados (as) da Assembleia de Freguesia de Campanhã 

 

Passado mais um trimestre, é altura de prestar contas a esta Assembleia pelo trabalho realizado 

no terceiro trimestre, tempo que medeia entre o dia 19 de Junho e hoje. 

Por tal, cumpre informar V. Excelências de tudo quanto se fez nas variadas atividades que tem 

esta Junta. 

 

AÇÃO SOCIAL: Nesta matéria, o nosso Gabinete de Ação Social, através dos seus Técnicos, tem 

providenciado apoio a inúmeros casos, muito especialmente a pessoas sós, além de que ao 

contrário do que seria de esperar a pobreza vai aumentando muito especialmente naqueles 

núcleos habitacionais em que a iliteracia é mais acentuadamente visível. 

Temos colaborado com as IPSS’s da Freguesia, com o objetivo de o nosso apoio chegar cada vez 

a mais pessoas que dele necessitam, não só com apoio monetário, mas também com muita 

medicação, setor onde temos protocolos com algumas Farmácias que fazem descontos 

significativos em receitas por nós apoiadas; apoiamos também com cadeiras de rodas, camas 

articuladas, canadianas etc. os utentes com dificuldades de locomoção e que não consigam 

dormir acompanhados. Apoiamos utentes onde não haja retaguarda Familiar e mesmo no caso 

de haver, que por esta seja solicitado a institucionalização dos seus familiares, para lares ou para 

unidades de cuidados continuados.   

 

SAÚDE: No que concerne à Saúde, informamos que temos mantido conversações com a Sr.ª 

Diretora do ACES/PORTO ORIENTAL, no sentido de nós próprios obtermos informação sobre o 

andamento das obras do futuro Centro de Saúde de Campanhã, o que nos vai sendo informado 

é que o mesmo ficará pronto próximo do final deste ano ou no início de 2020. Este Centro abrirá 

com determinadas valências mas que num futuro próximo estão a considerar ampliar aquele 

espaço para lá poderem fazer um Parque de Saúde que receberia valências na área de 

estomatologia, uma base do INEM e a Direção do ACES ORIENTAL de onde coordenariam toda a 

política de Saúde nesta zona oriental.    

 

INTRODUÇÃO 
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TERCEIRA IDADE: Sem dúvida que este sector tem sido dos que mais nos tem merecido atenção, 

em virtude do envelhecimento que cada vez é maior, embora nos possamos sentir orgulhosos 

por este mesmo envelhecimento, mas também temos a obrigação de lhes criar condições para 

uma vida mais justa. 

Neste sentido e não obstante tudo o que fazemos (já atrás descrito na rubrica da Ação Social) 

estamos em constantes conversações com as IPSS’s que têm esta valência, apoiando os mesmos 

sempre que nos é solicitado qualquer tipo de apoio, como por exemplo, apoio nas colónias 

balneares; apoio para obras e outras atividades que as mesmas levam a efeito.  

Mantemos o protocolo com a Santa Casa da Misericórdia do Porto (Chaves de Afetos) que 

consiste em prestar assistência através da disponibilidade de um número de telefone, que 

funciona 24X24h a Idosos que vivam sós. 

Organizamos o Passeio Anual da Terceira Idade onde levamos cerca de 750 Pessoas (15 

autocarros), e verificamos que este número embora requeira já uma organização e logística 

bastante complexa, leva-nos a pensar que no futuro provavelmente teremos de o alargar para 

chegar a um número ainda maior de Pessoas, porque é de certa forma defraudante dizer a umas 

quantas pessoas que já não existem vagas, para poderem acompanhar-nos no passeio e tendo 

nós a consciência que muitas dessas Pessoas não forem neste ano, ficam mais um ano sem 

possibilidades de sair de sua casa. 

 

DESPORTO: Nesta área são muito diversificados os apoios dado às nossas coletividades, que são 

de certa forma avaliados pela atividade que cada uma desenvolve, muito especialmente na 

Formação de jovens. Tais como: pagamento à Porto Lazer dos tempos que cada Coletividade 

ocupa os Pavilhões ou campos de futebol; Apoio nas Inscrições de Atletas juvenis; Apoio em 

autocarros especialmente no final de época para proporcionar aos jovens Atletas um dia 

diferente. 

Apoiamos varias Coletividades, no pagamento de transporte sempre que se deslocam para fora 

do Distrito do Porto. 

Apoiamos vários torneios que as coletividades de Campanhã organizam.  

Apoiamos, a Associação de Veteranos as “Arvores Morrem de Pé” na sua participação anual ao 

Torneio Internacional de veteranos “Santeirim” organizado pelas Câmaras Municipais de 

Almeirim e Santarém. 

Apoiamos a Associação de Veteranos de Campanhã em algumas deslocações para fora do 

Distrito do Porto.  
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Apoiamos e estivemos presentes na segunda Corrida do Dragão (Volta a Campanhã em 

Atletismo, organizada pela “TERTÚLIA DO DRAGÃO”.  

Com o apoio do Clube de Cicloturismo de Campanhã e a Associação de Ciclismo do Norte 

organizamos uma vez mais a Volta a Campanhã em Cicloturismo. 

 

JUVENTUDE: A Junta de Freguesia de Campanhã olha com alguma apreensão à forma como a 

Juventude não é capaz de se organizar em Associações para que possam ter a sua própria 

autonomia. 

Por isso apoiamos os “OUPA” com quem mantemos um protocolo no sentido de poderem ser 

eles a dinamizar os outros Jovens especialmente os da Zona do Cerco do Porto, o que alias já se 

vai verificando com a afluência á sua Sede onde têm um pequeno Estúdio comparticipado por 

nós. 

No entanto e apesar das dificuldades, vamos chegando aos Jovens, através das Coletividades de 

Desporto, do Desporto Escolar e através da Cultura especialmente com a Academia de Teatro 

de Campanhã, onde já se nota a participação de Jovens interessados em fazer Teatro, também 

uma atividade que tem seduzido uma boa percentagem de Jovens é a Dança. 

 

CULTURA: Continuamos a apoiar os Programas que a Câmara Municipal do Porto tem trazido 

até nós através do projeto Cultura em Expansão. 

Apoiamos os grupos de Teatro existentes em Campanhã, que nos apoiam a organizar o Festival 

de Campanhã, nomeadamente a Academia de Teatro de Campanhã, o grupo de Teatro Amador 

de Campanhã e o Grupo de Teatro Cena Jovem, grupos estes que integram nos seus elencos 

bastantes jovens. 

Não podemos esquecer todo o apoio dos colaboradores para a área do Teatro, que para além 

de outros, os Srs. Francisco Nogueira e Rui Martins têm prestado a esta nobre causa. 

Apoiamos o Grupo Desportivo e Cultural do Bairro do Falcão, na organização das Rusgas de S. 

João, que este ano muito honrosamente e pela quarta vez consecutiva conquistou de novo o 1º 

lugar, fazendo assim o penta, o qual deve orgulhar todos os Campanhenses. 

Temos apoiado alguns espetáculos promovidos por algumas Associações, que sejam de 

interesse para a Freguesia. 
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Apoiamos o Concerto de Cavaquinhos denominado de Maria Faia e promovido pelo Grupo 

Folclórico da Escola Secundária Infante D. Henrique. 

Apoiamos as festas Paroquiais do S. Pedro, na zona de S. Pedro e Azevedo, do Calvário, na zona 

do Cerco do Porto e S. Roque e da Padroeira Nossa Senhora de Campanhã, na zona mais central 

da Freguesia.   

Promovemos e organizamos a VIII Gala dos Artistas de Campanhã, com Noite de Fados no 

passado dia 13 e Feira de Artesanato, Juventude em movimento e Noite de Musica Ligeira no 

dia 14. É de salientar que todo este programa é feito apenas e só por Artistas de Campanhã e 

começa a verificar- se a escassez de tempo para darmos voz a todos os Artistas que cá existem, 

cujo leque vai engrossando de ano para ano. Gostaríamos aqui de salientar o prestimoso apoio 

que nos dá o colaborador do Pelouro da Cultura Sr. Fernando Loureiro.   

 

AMBIENTE: Embora esta seja uma área de exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal do 

Porto, através da Concessionária que tem a seu cargo a limpeza da Freguesia, não é menos 

verdade que é a área em que mais reclamações recebemos dos nossos Fregueses, o que nos 

leva a estar em contacto quase diário com os Serviços da Ecolinha, muitas vezes fazemo-lo com 

a Empresa Municipal do Ambiente e algumas até com o Sr. Vice-presidente, mas sobretudo com 

a Empresa Concessionária das Limpezas que a nosso pedido lá vai resolvendo um ou outro 

problema de momento, mas torna-se manifestamente insuficiente para uma Freguesia como a 

nossa, que para além de ser a Freguesia com mais área do Concelho, é uma Freguesia 

extremamente húmida e com muitos terrenos ao abandono (alguns Camarários) as ervas e 

outras espécies evasivas, proliferam abundantemente. 

Estamos em permanente contacto com o Departamento de jardinagem, a quem assiduamente 

vamos solicitando os seus serviços para a limpeza e manutenção dos nossos jardins ou espaços 

ajardinados e manutenção dos parques infantis que de certa forma, embora não com a 

celeridade que era necessário, mas lá vão respondendo às nossas solicitações.    

                                

SEGURANÇA/PROTEÇÃO CIVIL: Na área da Segurança temos mantido um excelente e continuo 

relacionamento e colaborado com as forças Policiais adstritas à segurança da nossa Freguesia, 

assim como, com a Proteção Civil, o Batalhão de Sapadores Municipais e os Bombeiros 

Voluntários do Porto, a quem reportamos diversas situações e anomalias, umas que nos chegam 

através de moradores e/ou algumas observadas por nós. 
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Continuamos a manter um excelente relacionamento com todas as Instituições relacionadas 

com o CLS (contrato Local de Segurança), que é composto pelo Ministério da Administração  

Interna, pela câmara Municipal do Porto, Junta de Freguesia de Campanhã e Movimento 

Associativo Local.  

 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO: Educação, nesta área estivemos presentes em todas as reuniões dos 

Conselhos Gerais de todos os Agrupamentos que têm Escolas na Freguesia.  

Participamos e colaboramos em várias iniciativas levadas a cabo pelas Associações de Pais. 

Estivemos presente nas várias festas de finalistas que as Escolas organizam para premiar e 

incentivar os seus alunos. 

Oferecemos um lote de 14 livros a todas as bibliotecas das Escolas da Freguesia num total de 

210 livros, 14 por cada biblioteca num total de 15 bibliotecas. 

Estamos envolvidos em alguns projetos muito especialmente com Agrupamento de Escolas do 

Cerco sempre que nos são pedidas parcerias para determinados projeto. 

É de salientar a ida de alguns alunos da Escola Básica e Secundária do Cerco a França integrados 

na Escola de Música Silva Monteiro e na Orquestra Juvenil da Bonjoia para participarem em dois 

Concertos, o que vem provar que também no campo musical o Agrupamento de Escolas do 

Cerco está na primeira linha e a fazer um trabalho de excelência que merece ser reconhecido 

por todos nós. 

No que se refere a Formação e Emprego, o nosso GIP tem tido uma colaboração continuada, 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no entanto remeto-os para o relatório do 

GIP, onde terão informação muito mais detalhados sobre a sua atividade.                                                                                                          
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 Articulação com o Rendimento Social de Inserção, Rua da Alegria, QPI, Benéfica, 

CerPorto, AMI e reuniões com o Núcleo Local de Inserção; (24) 

 Gestão de processos de Promoção e Proteção de Crianças em Perigo no âmbito da 

parceria com a CPCJ-Porto Oriental:  

 Processos: 56 

 Atendimentos: 26 

 Vistas domiciliárias: 16 

 Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidades de 

institucionalização em Lar (RLIS); (3) 

 Articulação e elaboração de relatórios sociais a pedido da empresa municipal–Domus; (6) 

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

 Organização e realização de planos de intervenção no âmbito de insalubridades 

identificadas pela Domus Social, Saúde Pública e Centro de Saúde; (4) 

 Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos; (4) 

 Atendimento à população da Freguesia de Campanhã; (360) 

 Encaminhamento de cidadãos socialmente carenciados para a cantina comunitária 

da APECDA e Obra Diocesana; (6) 

 Articulação institucional com a DGRS- Direção Geral de Reinserção Social para a 

integração de utentes para cumprirem trabalho a favor da comunidade; (11) 

 Articulação com a segurança social para solucionar a suspensão e cessação de 

processos de RSI; (10) 

 Distribuição dos apoios económicos e de medicação; (150) 

 Reuniões técnicas com: 

 Passeio Sénior; 

 CLASP; (2) 

 CLASP Faculdade de Psicologia; (1) 

 Aitor Varea - 1º Direito; (4) 

 CRI – Oriental (2); 

 Casa Reparada Vida Melhorada; 

 Casa Partilhada; 

 Porto Importa-se; 

 Atualização de dados Domus Social; 

 

AÇÃO SOCIAL 
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Responsável por serviços ao utente, serviços a entidades empregadoras e formadoras, realização de 

sessões de informação coletiva, nomeadamente: 

Serviços ao utente 

 Entrevistas individuais; (281 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; (111 

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 (66 utentes); 

 Orientação profissional; (28 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; (141 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; 

 

 

GIP – GABINETE DE INSERÇÃO 

PROFISSIONAL 
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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 

(503 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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 [“...] a escola é cultura e deveria ser a primeira instituição promotora da ascensão 

pessoal e profissional dos seus educandos, através de um esforço particular no 

desenvolvimento do ambiente cultural e de praticas artísticas e culturais, para além do 

mero aprender a contar, ler, etc.”  (MEIRIEU 1991)  

 Nesta área, e tendo em conta a dimensão da importância da “escola” na organização da 

nossa sociedade e das permanentes necessidades que, ao longo do tempo, vai 

sistematicamente apresentado nos seus mais variados cenários, temos tentados, 

mesmo sabendo das limitações de competências que uma junta de freguesia apresenta 

no enquadramento autárquico português, apoiar de forma constante, os seus Alunos, 

Professores, ou Associações de Pais sempre que solicitados.       

 Estamos, também, presentes em todas as reuniões dos Conselhos Pedagógicos dos três 

Agrupamentos pertencentes a esta autarquia, tendo, por isso, uma voz ativa e 

participativa nos Planos Anuais de Atividades. 

 É de toda a justiça salientar as excelentes relações tidas com os Srs. Diretores dos três 

Agrupamentos, que não raras vezes nos têm informado e convidado a participar nas 

iniciativas que levam a cabo, sejam de âmbito letivo ou festivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 
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 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 3º Trimestre: 

 Pedidos elaborados e encaminhados, pelos n/técnico: 

 03 Pedidos de transferência; 

 04 Pedidos de habitação à Domus Social; 

 01 Pedido de habitação ao IHRU; 

 02 Pedidos de integração de elementos no Alvará do agregado familiar; 

 02 Pedidos de realização de obras; 

 01 Pedido de elaboração de plano de pagamento da renda habitacional; 

 02 Pedidos de inversão da intenção de despejo; 

 Dados referentes aos alojamentos e transferências da Domus Social na Freguesia de 

Campanhã durante o 3º 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 

19 5 11 30 

 

Refira-se que 19 alojamentos aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 2 foram 

concretizados para a freguesia de Paranhos, 1 para a freguesia de Aldoar, 1 para a freguesia do 

Lordelo do Ouro e 1 para a União de Freguesias da Zona Histórica do Porto 

Das 11 transferências concretizadas aos agregados provenientes da Freguesia de Campanhã, 9 

mantiveram-se na freguesia de Campanhã, 1 foi transferido para a freguesia do Bonfim e 1 para a 

freguesia de Ramalde. 

 

HABITAÇÃO 
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 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;                          

 No dia 17 de julho do corrente ano foi inaugurado o Passadiço que liga a Freguesia de 

Rio Tinto (Zona da Levada) e a Freguesia de Campanhã terminando na Zona do Freixo. 

Na inauguração estiverem presentes o Senhor Primeiro Ministro, Dr. António Costa; o 

Senhor Ministro do Ambiente, Eng.º João Matos Fernando; o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira; o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Gondomar, Dr. Marco Martins, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rio 

Tinto, Nuno Fonseca; o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, Ernesto 

Santos e alguns Autarcas. 

Este Projecto felizmente tem, em questões ambientais, muitas melhorias para as 

populações com relevância da Despoluição do Rio Tinto. 

 

AMBIENTE 
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Continuamos a manter contactos com o Departamento Municipal de Mobilidade e Gestão da 

Via Pública insistindo na Requalificação dos Pavimentos das seguintes Artérias: 

 Rua e Travessa da Levada 

 Rua e travessa de Furamontes 

 Rua da Granja  

 Rua das Escolas 

 Rua e travessa da Corujeira de Baixo 

 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 das Cavadas 

 Rua souto de Contumil 

 Rua Fonte de Contumil   

 Travessa Fonte de Contumil 

 As ruas no interior do BAIRRO DE SALAZAR 

 Travessa Nova da Estação/Rua Monte da Estação 

 Construção de Passeios e bermas no acesso ao Horto das Areias 

 

Continuamos a insistir no melhoramento e reforço da rede de iluminação: 

 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  

TRANSPORTE  

E MOBILIDADE  
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 Rua da Presa Velha  

 Rua e Travessa da Formiga 

 Rua da Agra 

 Rua e Largo de Noêda  

 Na Rua 5 do Extinto Bairro S. Vicente de Paulo, especialmente junto da Sede do Rancho 

Danças e Cantares de Campanhã o que permitira com segurança continuar a 

desenvolver a sua actividade Cultural e Recreativa. 

 Solicitamos uma análise técnica às condições de segurança na travessia no passadiço da 

Rua de Azevedo, onde há centenas de pessoas que percorrem o Passadiço, a pé e de 

bicicleta, em grupo ou não e atravessam a artéria convencidas que ainda estão dentro 

do parque  não se prevenindo para aproximação da circulação de veículos ligeiros e de 

transportes públicos que descem a Rua de Azevedo. Para segurança dos utilizadores do 

referido espaço assim como dos automobilistas solicitamos com a maior brevidade 

análise técnica. 
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 Estivemos presentes e apoiamos os eventos levados a efeito pelas Coletividades da 

Freguesia bem como as suas Festas de Aniversário;  

  Apoiamos as Festas das Paróquias da Nª Srª do Calvário e Santa Maria de Campanhã: 

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

Osso; 

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

 Está a decorrer a formação de jovens atores para integrarem o TIC – Teatro Amador de 

Campanhã;  

 Estivemos presentes e apoiamos os Festivais de Folclore organizados pelo Rancho Típico 

do Ilhéu e pelo Rancho Danças e Cantares de Campanhã; 

 Apoiamos o Concerto de Cavaquinhos denominado de Maria Faia e promovido pelo 

Grupo Folclórico da Escola Secundária Infante D. Henrique; 

 Continuamos a apoiar os Programas que a Câmara Municipal do Porto tem trazido até 

nós através do projeto Cultura em Expansão, com a cedência do nosso Auditório; 

 Organizamos e levamos a efeito a VIII Gala dos Artistas de Campanhã; 
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 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 III Torneio de Futsal “Zé Anão”, organizado pela Iniciação Desportiva Estrelas 

de S. Roque. Um torneio de futsal em dois escalões (Infantil e Iniciados) e uma 

homenagem ao Zé Anão, um grande jogador de futebol; 

 Apoiamos a Corrida do Dragão 2019; 

 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. Estivemos presentes na cerimónia de graduações de 2019. 

 Homenageamos a equipa de iniciados do ID S. Roque que venceu a taça 2018/19 no 

seu escalão; 

 Ajudamos o lançamento da academia de Futebol dos “Amigos de Campanhã”; 

 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; 
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 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.  

 Estabelecemos um protocolo de cooperação com a Associação Juvenil “OUPA” que visa 

promover um conjunto de ações relacionadas com a Juventude sobre temas como a 

Música, Multimédia e Dança. Serão realizadas diversas ações em escolas, associações, 

bairros, com sentido pedagógico e formativo, criando novos canais de desenvolvimento 

cultural na freguesia para a Juventude. 

 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.; 
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INTERVENÇÕES DIVERSAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA JUNTA:  

 Instalação reservatórios de água e respetiva canalização no Cemitério; 

 Pintura paredes do exterior do cemitério; 

 Limpeza saneamento da Junta; 

 Limpeza do espaço exterior do Antigo “Gabinete de Azevedo”; 

 Limpeza exterior da Quinta do Mitra. 

 

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

Freguesia: 

 Conclusão da casa na Rua Inácio Alberto Sousa, no âmbito no âmbito do Projeto “Casa 

Reparada, Vida Melhorada”; 

 Lavagem à pressão de água na zona em volta da Igreja de Campanhã e escadaria da 

mesma; 

 Transporte de Materiais: 

 Tendas para Parque Oriental para Mega Piquenique do infantário 

“Mundo Mágico”; 

 Tendas para Associação Branco e Negro Vitória de Campanhã; 

 Mobiliário da Av. Boavista, Sá Bandeira e Bairro Eng. Machado Vaz para 

Benéfica; 

 Camas articuladas e respetivas montagens e desmontagens; (2) 

 Mudanças: Outeiro/Cerco; Rua de Bonjoia/Machado Vaz; Bº Monte da 

Bela/Pio XII/Monte da Bela; Rua Pinheiro de Campanhã/Bº Eng. 

Machado Vaz; 

 

Apoio a eventos:   

 Montar e desmontar estrutura no palco (2 vezes) na Festa do Emigrante organizada pela 

Associação Branco e Negro Vitória de Campanhã; 

 Cascata de São João no Espaço Mira; 

 Gala dos Artistas de Campanhã 

 Montagem e desmontagem das tendas para a feira de artesanato; 

 VIII Gala dos Artistas de Campanhã; 

 

 

SERVIÇOS OBRAS 
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                  Ocupação da sala do Auditório 

 

 

                 

 

 

 

Atividade Nº de 

Horas 

Aulas de Preparação de Parto 63 

Cultura em Expansão 102 

Festival de Teatro 12 

Cerporto 17 

Gip – sessões coletivas 21 

Espetáculo TAC 6 

Escola Corujeira 2 

Assembleia de Freguesia 3 

Sorteio venda ambulante artigos desportivos 2 

Noite Fados Associação Todos 6 

Espetáculo de cavaquinhos 4 

Espetáculo dança da Associação Falcão 4 

Inscrições de Passeio Sénior 9 

Exposição Centro Juvenil de Campanhã 28 

P.S.P. 13 

Assembleia Extraordinária 1 

Mentes Divertidas 4 

Bloco de Esquerda 3 

Domus Social 14 

Eleição Assembleia da República – reunião com os partidos 2 

Noite Fados na Gala dos Artistas de Campanhã 9 

  

  

  

Total de horas 325 
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Secretaria 

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 900 

Requerimentos ou petição de interesse particular 2 

Atestados/Confirmações (pagos) 395 

Atestados emitidos 656 

Pedidos de Atestados e Confirmações 738 

Autenticação de Documentos 1 

 

Novos Registos 67 

Licenciamento Categoria A 192 

Licenciamento Categoria B 0 

Licenciamento Categoria E 10 

Licenciamento Categoria G 4 

Licenciamento Categoria H 0 

Licenciamento Categoria I (Gato) 0 

Licenças pagas fora de prazo 0 

 

 

Recenseamento Eleitoral  

 

Eleitores inscritos até 15 de Setembro de 2019 

Totais inscritos – Eleitores Nacionais 28076 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (Fora União Europeia) 20 

Totais inscritos – Eleitores Estrangeiros (União Europeia) 3 

Eleitores Provisórios (17 anos) 239 
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 Exumações: 

 

Meses Exumações Transladações Incorruptos 

Junho 15 06 09 

Julho 21 05 16 

Agosto 29 05 24 

Até 10 Setembro 09 04 05 

Total 74 20 54 

 

 Inumações: 

 

Meses Inumações em covatos Inumações em Jazigos 

Junho 04 09 

Julho 06 09 

Agosto 06 05 

Até 10 Setembro -- 04 

Total 16 27 

 

 Entrada de cinzas ou ossadas externas: 

 

Meses Ossadas Cinzas 

Junho -- 04 

Julho -- 03 

Agosto 01 05 

Até 10 Setembro  -- 

Total 1 12 

 
  
NOTA: Até há data de elaboração deste relatório, só existem covatos 28 vagos. 
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DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 1.401 

Encomendas Nacionais/Internacionais 9 

CTT Expresso 23 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 286 

Vales Postais – Emissão 35 

Vales Postais – Pagamento 1.442 

Payshop – Telemóveis e Diversos  121 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  582 

Correio Registado – Receção 969 

Correio Registado – Entregue ao balcão 536 

Encomendas – Receção 2 

Encomendas – Entregue ao balcão 2 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 485 

 

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. 

 

 

POSTO ATENDIMENTO 
CTT/AZEVEDO 



 

 

Página | 24  

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Correio Registado Nacional/Internacional 8.050 

Encomendas Nacionais/Internacionais 52 

CTT Expresso (Aceite e receção) 4.837 

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 114 

Vales Postais – Emissão 93 

Vales Postais – Pagamento 7.959 

Payshop – Telemóveis e Diversos  115 

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul)  7.810 

Correio Registado – Receção 10.095 

Correio Registado – Entregue ao balcão 7.566 

Encomendas – Receção 51 

Encomendas – Entregue ao balcão 74 

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 2.530 

Bilhética Eventos 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. 

 

 

 

POSTO ATENDIMENTO 
CTT/CORUJEIRA 
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Retângulo


