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Canelas é uma freguesia portuguesa do
concelho de Vila Nova de Gaia, com 7,47 km² de
área e 12 303 habitantes (2001). Densidade: 1
647,0 hab/km².

Canelas é uma localidade dotada de bons
acessos, de instituições bancárias, de
estabelecimentos de ensino, Correios e GNR.

A Serra de Canelas é um dos locais a visitar na
freguesia. Este espaço que conta com um lago à
moda açoriana está a sofrer uma remodelação,
com vista a melhorar o espaço verde onde ainda
se respira o cheiro a eucalipto.

Trata-se de uma terra com muitos recursos
agrícolas onde abunda o milho, o trigo, a cevada, o
centeio, o feijão e a batata. O Convento de Mafra
tem bastantes tijolos e telhas feitos pelo barro das
terras de Canelas (iam para Mafra de camião ou
de comboio???).

Esta localidade também é marcada com a
literatura portuguesa, porque personalidades
como Eça de Queirós, Antero de Quental, Camilo
Castelo Branco e Delfim de Lima tiveram fortes
ligações à vila de Canelas, além de César de
Morais, um dos maiores músicos portugueses que
nasceu nesta vila.

Colectividades
As instituições mais conhecidas neste lugar

são o ATL Paróquia de Canelas, o Atlético Clube
da Rechousa, o Rancho Folclórico de Canelas, a
Sociedade Columbófila de Canelas, o Canelas
Gaia Clube, a Ludoteca de Canelas, a União
Desportiva do Carregal e o Clube do Ar Livre de
Canelas.

Solar Condes de Resende
O Solar Condes de Resende é uma antiga

propriedade senhorial localizada no município de
Vila Nova de Gaia, em Portugal. Actualmente, serve
como a Casa Municipal da Cultura.

O solar aparece registrado pela primeira vez
no no século XI (1042) na Carta de Negrelos, pela
qual se presume que a sua construção pertença a
este século. Inicialmente era conhecido por Quinta
da Costa por ter pertencido a Tomé da Costa, um
fidalgo de Vila Nova de Gaia que serviu o reino
durante o domínio da Dinastia Filipina. A posse do
edifício passou de Costa para os Viscondes de
Beire e, finalmente, para os Condes de Resende
(por casamento do 4.° Conde de Resende, D.
António Benedito de Castro, em 1843).

O Solar era principalmente frequentado pela
nobre família Castro na época balnear, quando
cursavam à Praia da Granja para passeios e
confraternizações. A sua residência fixa durante o
ano era outro solar, situado na Praça da República

Vila de Canelas

no Porto; contudo tiveram de se mudar
definitivamente em 1895 para o actual solar em
Vila Nova de Gaia, quando foram expropriados pela
abertura da Rua Álvares Cabral.

Os filhos do 4.º Conde de Resende mantinham
uma estreita amizade com o célebre escritor Eça
de Queirós e, de facto, esta aliança estreitou-se
com o seu casamento em 1886 com D. Maria
Emília de Castro.

Arquitectura
O solar regula uma decoração bastante contida

de um barroco regional, patente nas molduras das
janelas e dos vãos das portas: o exterior mostra-
se sóbrio enquanto que no interior se desenrolam
as actividades familiares e de trabalho quotidianas.
Assim deveria ser a conduta de um nobre: sóbrio
no exterior e íntegro no seu interior. Este cariz ac-
tual adveio da sua remodelação no século XVIII
que terá modificado a sua aparência medieval
inicial.

Destinava-se o andar de baixo às lides
domésticas e às funções do trabalho diário (que
incluía armazéns onde se guardavam as rendas
em géneros), enquanto que o piso superior era o
andar nobre onde se desenrolava o panorama das
funções de lazer e habitação. Estes dois pisos
desenrolam-se em três corpos principais de planta
em L.

O Solar integra ainda uma capela semi-privada
dedicada a São Tomé, motivo de esta se situar
extra-muros do edifício. É uma capela bastante

simples e pequena, e que estava aberta a todos
os que aí quisessem devocionar enquanto que os
Condes assistiam aos actos litúrgicos, ou
simplesmente oravam, no coro alto.

Actualidade
O Solar Condes de Resende foi adquirido pela

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em 1982,
transformando-se na Casa Municipal de Cultura.
Sofreu obras de restauro e de adaptação para
albergar equipamentos culturais essenciais à
vitalidade do município: possui uma biblioteca, um
núcleo museológico de arqueologia (com objectos
de cerca de 4.000 anos), uma colecção de Marciano
Azuaga, um jardim de camélias com a estátua de
Eça de Queirós e salas de exposição.

Este espaço coaduna, actualmente, variados
eventos culturais e educacionais como exposições
temporárias (artes, Colecção Marciano Azuaga),
aulas de pintura, inglês, colóquios, danças de
salão, etc. Prova-se que a sua recuperação foi bem
fundamentada.

Confraria Queirosiana
Instituição independente denominada Amigos

do Solar Condes de Resende-Confraria
Queirosiana, tem aqui a sua sede por protocolo
assinado com a Gaianima, EM.

Dedica-se ao estudo e divulgação da vida e
obra de Eça de Queiroz e pretende reunir os
queirosianos de todo o mundo. Publica uma revista
anual intitulada Revista de Portugal.
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CAFÉ S. JOÃO

Rua Delfim de Lima, 1961

4410-227 Canelas VN Gaia
Telefone: 227 100 356

Serviço de Café e Snack-bar

Especialidades: Francesinhas

                           Prego em Prato

ABERTO  de 2.ª a Sábado

Sempre de mãos dadas.
Contem connosco.

227 620 566 moreira-opg@sapo.pt

José J. S. Moreira & Ferreira, Lda.

SERRALHARIA LUIS
MARQUES & IRMÃOS, LDA

Via Jean Piaget, nº149  4410-236 Canelas -  Vila Nova Gaia
Telef- 227132559 | Fax- 227141111 | Email: geral@slmi.pt

Estruturas metálicas – Aço inox

Alumínios – Revestimentos

A única. Em Gaia. Um feito que poucos
acreditavam ser possível. Adélia Canastro vai
liderar a junta de Canelas "a tempo inteiro" nos
próximos quatro anos. Pelo menos. Mas o dia
11 de Outubro não marca a freguesia só porque
tem uma mulher como presidente.

É também notícia porque a coligação Gaia
na Frente superou o número de votos do partido
socialista, conseguindo a maioria na Assembleia
de Freguesia, ao contrário do último mandato
de Vítor Canastro. Agora, o executivo tem sete
elementos PSD/CDS-PP e seis do PS.

"Voltada que está a página das eleições
Autárquicas, que ditou uma mudança pacífica e
democrática na liderança dos destinos da nossa
freguesia, quero agora, empossada e com a
legitimidade institucional, agradecer a presença
de todos e de todas neste acto" de tomada de
posse. Foi assim que a nova presidente se dirigiu
à plateia que esteve na Associação Recreativa

Canelas vai ter uma
presidente a tempo inteiro

de Canelas.
Adelaide Canastro aproveitou a presença dos eleitos socialistas, nomeadamente

do antecessor Vítor Canastro, para "fazer votos de que o melhor diálogo institucional
possa garantir a execução do programa amplamente sufragado pela população".

"Os canelenses votaram. E votaram por uma mudança. Uma mudança de atitude e
de governação" e por isso mesmo, a nova autarca garante que "é uma atitude de
mudança que vamos ter".

"Quero também deixar claro que, daqui em diante, quero ser a presidente de todos
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presidente a tempo inteiro

os canelenses. Os que votaram nas nossas propostas. Os que as
recusaram. E ate daqueles que nem sequer se manifestaram", assegurou
Adelaide Canastro.

Mais: "devo também deixar claro que me compete também a mim
liderar o projecto que mereceu acolhimento expressivo e que só pode
traduzir uma forte vontade de ver os problemas resolvidos".

A presidente aproveitou a sala cheia para se distanciar do anterior
executivo, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento institucional
entre a junta e a câmara. "Conto com todos os contributos e esforços, a
começar pelos da minha equipa, mas também com o apoio da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia com a qual tencionamos colaborar em
parceria, cordialidade e boa fé, a bem do desenvolvimento de Canelas".

"O desafio que nos espera é grande", reconhece a edil. Porém, é um
desafio que está ao nível da "própria dimensão e relevância que a nossa
freguesia foi assumindo no concelho e que há que potenciar". Mais: "está

também à medida do amor que todos nós sentimos por esta terra antiga,
nobre, mas aberta ao futuro".

"Estamos prontos, sem hesitação, para levar a cabo esta tarefa e
manter este diálogo com a população, continuando a ouvi-la, convivendo
com ela, informando-a do que estivermos a empreender", explicou a autarca
social-democrata.

Adelaide Canastro deixou para o fim o depoimento que os canelenses
mais esperavam: "quero também assegurar aqui, perante todos vós, que
ao contrário do que consta neste momento em Canelas eu vou assegurar,
a tempo inteiro, a Junta de Freguesia de Canelas".

Finalizou salientando que "podem contar comigo, com o meu empenho
e com a minha dedicação a esta terra, com competência e sensibilidade".


