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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA À ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE SANTA MARINHA DE 27 DE ABRIL DE 2005 

 
Ex.mo(a) Senhor(a) Deputado(a) da Assembleia de Freguesia 
 
Nos termos da Lei publicada em Diário da Republica I – Série A, n.º 9 de 11 de 
Janeiro de 2002 e de acordo com a alínea o) do n.º 1 do artigo 17.º do Anexo da Lei 
5-A/2002 das competências que determina que o Presidente da Junta de Freguesia 
deve apresentar uma informação escrita das actividades que desenvolveu desde a 
última Assembleia de Freguesia, deste modo segue a descrição das acções 
desenvolvidas. 
 
 

REUNIÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO 
Durante o tempo a que se reporta esta informação realizamos três reuniões públicas, 
a saber: 
- 7 de Janeiro de 2005, na Sede da Junta de Freguesia de Santa Marinha; 
- 1 de Fevereiro de 2005, na Sede dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões; 
- 1 de Março de 2005, na Sede da Junta de Freguesia de Santa Marinha; 
- 6 de Abril de 2005, na Sede da Sociedade Musical 1.º d’Agosto. 
 
 

ACÇÃO SOCIAL 
Atendimento integrado à População carenciada e residente em Santa Marinha. 
 
Encaminhamento e resolução das situações, problemas para Serviços e Instituições 
competentes. 
 
Reuniões com a Empresa Municipal de Habitação GAIA Social e elaboração de 
Relatórios Sociais. 
 
Visitas domiciliárias à População idosa e carenciada. 
 
Execução de Relatórios Sociais para o Tribunal de Menores e Comissão de Protecção 
e Jovens em Risco de Vila Nova de Gaia. 
Desenvolvimento da parceria no PIEF. 
 
Reunião Geral da Comissão Social de Freguesia. 
 
Reuniões semanais como Membro efectivo do Núcleo Executivo da Clã I de Vila Nova 
de Gaia. 
 
Reunião Plenária do Rendimento Mínimo Garantido. 
 
Elaboração do Programa de Inserção dos Beneficiários de Rendimento Mínimo. 
 
Reuniões com as Escolas visando o desbloquear de situações e problemas. 
 
Preparação de Visitas de Estudo de alunos do 3.º Ano ao Centro Histórico de Santa 
Marinha e dos Alunos do 4.º Ano ao centro Histórico de Guimarães. 
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Preparação do Passeio Anual da Terceira Idade. 
 
Apresentação Pública e Reuniões da Associação dos Amigos do Centro de Saúde de 
Barão do Corvo.  
 
A D. Maria Fernanda, moradora na Rua das Lavoura, n.º 281 – C/6solicita a nossa 
intervenção junto da REFER e também da GAIA SOCIAL para que a família possa ser 
realojada temporariamente até ser reparada a brecha existente na sua habitação. 
 
 

SAÚDE 
Para além dos dois Postos de Enfermagem existentes (Serra do Pilar e Lugar de 
Gaia) foi inaugurado no passado dia 4 de Abril o Posto de Enfermagem da Beira-Rio, 
a funcionar no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”, este Posto 
de Enfermagem irá servir a população daquele local. 
Assim mantém-se três Enfermeiras a prestar serviço à População.  
 
 

DESPORTO 
Em 27 de Fevereiro foi inaugurado o Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ 
DA MICHA” pelo Sr. Presidente da Câmara municipal de Gaia, Dr. Luís Filipe 
Menezes. 
 
Oferta de Taças para o Torneio de Aniversário da Associação Recreativo “Os 
Mareantes do Rio Douro” e para o aniversário da Associação Desportiva, Recreativa e 
Cultural da Rua da África. 
 
Apoio à Associação Recreativo “Os Mareantes do Rio Douro” na prova desportiva e 
recreativa “Os Ases da Velocidade”. 
Realização da Fase de Freguesia dos XXIV Jogos Juvenis de Gaia que decorreu com 
a presença de cerca de 200 participante, com idades dos 8 ao 14 anos. 
 
Realização da Festa de Encerramento com a presença das forças politicas, onde 
foram distribuídas taças e medalhas a todos os participante e Instituições, esta festa 
decorreu no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”. 
 
 

SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS 
Solicitamos às Águas de Gaia a sua intervenção na Rua Fonte Lodosa a pedido do 
Sr. José Manuel Marques, tendo o mesmo Munícipe solicitado a resolução do 
problema existente na Rua Camilo Castelo Branco, junto a um Café, tendo o 
problema sido já solucionado pelo proprietário do estabelecimento.  
 
A pedido do Sr. Raimundo Filipe solicitamos às Águas de Gaia para a resolução do 
problema das águas pluviais que atravessam a Rua das Piscinas, prontificando-se 
esta a resolver o problema mais urgente possível. 
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SALUBRIDADE 
A pedido da Escola das Matas solicitamos à Eng.ª Mercês Ferreira a capinagem das 
silvas existente em todo o redor da Escola, também indicamos o nome do proprietário 
Sr. Abílio Sá, residente na Avenida António Santos Leite, 151 - 153, Maia.  
 
A pedido do proprietário do Restaurante Bom Gosto, na Rua das Matas solicitamos ao 
Departamento de Salubridade Pública da Câmara Municipal de Gaia a colocação de 
um contentor para o lixo e também a colocação de um vidrão. 
 
O Sr. José Costa e Silva, morador da Rua Camilo Castelo Branco pediu a colocação 
de uma placa proibindo a colocação de lixo na Rua Capitão Ribeiro. 
 
Foi pedido à Eng.ª Mercês Ferreira a retirada de um contentor de lixo que 
normalmente se encontra à porta da Escola da Praia. 
 
Solicitamos à Câmara Municipal de Gaia a colocação de um contentor do lixo na Rua 
2 da Escarpa da Serra em frente à habitação n.º 41. 
 
Foi solicitado pelos moradores da Rua Vistosa e da Rua Valente Perfeito para 
procedermos à capinagem e limpeza de um terreno privado que se encontrava numa 
situação de perigo para todos os vizinhos, pelo facto da sua proprietária ser 
carenciada economicamente, estando já este problema a ser solucionado pela 
Câmara Municipal de Gaia. 
 
A pedido do Centro Social do Candal Marco a Junta de Freguesia solicitou ao 
Departamento de Salubridade da Câmara Municipal de Gaia a colocação nesse 
centro social um contentor para reciclagem, tendo esse contentor já sido entregue. 
 
 

JARDINS E ESPAÇOS VERDES 
Continuamos a zelar pelos Jardins existentes na nossa Freguesia. 
 
A pedido desta Junta de Freguesia foi requalificado um espaço que se encontrava 
degradado e que agora está ajardinado na Rua António Bernardes (O Ferramenta), 
junto à Rua do Motor. 
 

 
PROTECÇÃO CIVIL DE VILA NOVA DE GAIA  

Recebemos em 13 de Janeiro de 2005 um pedido da D. Maria Margarida de Oliveira 
Santos para intercedermos junto dos Sapadores de Gaia, para que estes procederem 
ao corte de uma árvore existente no seu quinta, pagando o serviço executado. 
 
 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIA 
Solicitamos à Câmara Municipal de Gaia que se proceda à vistoria dos imóveis que se 
encontravam em situação de ruínas na Rua das Matas, em frente ao n.º 91, indicando 
o nome do seu proprietário. 
 
Recebemos da D. Idalina de Jesus Silva Cerqueira um pedido para vistoria ao terreno 
situado no Beco da Bateria e Largo do Castelo. 
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Foram efectuadas pelo Departamento de Vistorias da Câmara Municipal de Gaia as 
vistorias ao seguinte locais: Rua visconde das Devesas, n.º 75; Rua Heliodoro 
Salgado, n.º 66 e 68 e Rua Conselheiro Veloso da Cruz. 

 
 

DIVISÃO DE TRÂNSITO 
A nosso pedido foram colocados os seguintes sinais de trânsito: 

• Sinal de zona de estacionamento proibido na Rua Santos Mártires; 
• Sinal de sentido proibido na Rua Luís de Camões com Cândido dos Reis; 
• Sinal de sentido único na Rua Cândido dos Reis e Rua da Cabaça; 
• Sinal de virar à direita na Rua Cândido dos Reis e Rua da Cabaça; 
• Sinal de sentido obrigatório à direita na Rua da Cabaça com a Rua Cândido 

dos Reis; 
• Sinal de Stop na Rua António da Costa Bernardes “O Ferramenta”; 
• Espelho parabólico na Rua Machado dos Santos. 

 
Solicitamos a colocação de um Meco na Travessa de Ernesto Silva (Serra do Polar), 
que já se encontra colocado. 
 
Pedimos a colocação de sinais de STOP na Rua Carvalho Araújo, Rua Carlos 
Guedes Amorim, bem como a colocação de uma sinal proibindo o trânsito a veículos 
pesados no início da Rua Senhor de Matosinhos. 
 
Sugerimos à Divisão de Trânsito onde deveriam ser colocados os sinais na Rua da 
África. 
 
Solicitamos a pintura de todas as passadeiras na Rua Barão do Corvo, Rua José 
Mariani e Rua General Torres. 
 
Solicitamos a remoção das seguintes viaturas da via pública: 

• Fiat Tempra (XA-90-93) na Rua Grémio da Prosperidade, em frente ao n.º 38; 
• Opel Kadett 1300S (QG-62-07) na Rua das Lavouras, junto à linha do comboio; 
• Opel Corsa (95-65-PL) na Rua da Cortinha; 
• Volvo (NS-18-07) na Rua Senhor de Matosinhos, em frente ao n.º 639. 

 
 

CULTURA, RECREIO E ENSINO 
A Coordenadora da Escola da praia solicitou a colocação de vasos num espaço da 
escola para a realização de uma Missa Pascal, os respectivos vasos foram solicitados 
ao Parque Biológico. 
 
Da Associação de Pais da Escola EB 1 da Serra do Pilar recebemos um pedido para 
se efectuar uma reunião conjunta com o Sr. vereador Firmino Pereira, sobre a 
possível cobertura do espaço do recreio e também sobre a limpeza da antiga Fábrica 
MANU. 
 
Do Agrupamento de escolas Dr. Costa Matos recebemos um pedido de colocação de 
uma campainha na Escola das matas, este pedido foi encaminhado para a Sra. Eng.ª 
Vera da Câmara Municipal de Gaia. 
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Solicitou também terra preta para a Escola EB 2/3 da Teixeira Lopes, a qual já foi 
entregue. 
 
Na Escola das Matas esta Junta de Freguesia reparou o portão de entrada, colocou 
um armário na entrada e colocou portas nas casas de banho que estava furadas. 
 
Na Escola da Praia foi colocada uma placa identificativa da Escola. 
A Associação de Pais da Escola EB 2/3 de Santa Marinha solicitou oferta de 
amêndoas para ofertar pela Páscoa aos alunos que frequentam aquele 
estabelecimento de ensino. 
 

 
E. D. P. 

Em 6 de Janeiro solicitamos à EDP a substituição de lâmpada na Rua Zeferino Costa, 
junto ao n.º 185, bem como a substituição do poste que estava partido junto da Rua 
Grémio da Prosperidade e Rua Zeferino Costa. 
 
Voltamos a pedir a reparação do espaço situado num prédio na Rua General Torres. 
 
 

RECLAMAÇÕES 
Recebemos do externato novo Lar um pedido para a reparação do passeio que se 
encontra nas traseiras deste Externato. 
 
O Sr. Manuel Tavares Bastos pede a nossa intervenção para que o entroncamento da 
Rua José Pereira Araújo com a Rua Machado dos Santos possa ter mais visibilidade, 
deixando assim de existir tantos acidentes no local. 
 
A Câmara Municipal de Gaia enviou cópia de uma reclamação apresentada pela D. 
Maria de Fátima Loureiro Vieira, residente na Praceta Diogo Macedo, n.º 11 desta 
Freguesia que questiona o problema das obras começadas naquela Praça e que se 
encontra paradas. 
 
Recebemos do Sr. Fernando Bastos Gomes uma reclamação apresentada à GAIA 
SOCIAL, assunto que estamos a tratar. 
 
 

DIVERSOS 
A escola Profissional de Gaia convidou-nos para assistir ao Seminário sobre a 
Protecção Civil e o Serviço dos Bombeiros Voluntários, realizado no dia 15 de 
Fevereiro. 
 
A Junta de Freguesia solicitou à escola das Matas autorização para que a Associação 
Recreativa, Desportiva e Cultural da Rua da África possa utilizar o ringue existente 
nessa Escola para treinos dos seus Atletas. 
 
Recebemos da Empresa SUMA informação sobre as acções de sensibilização junto 
das Escolas de Santa Marinha, entre os dias 7 a 10 de Março. 
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Solicitamos ao Departamento Municipal do Planeamento da Câmara Municipal de 
Gaia, Sr. Arq. Jorge Gonçalves a sua colaboração no acompanhamento da 
pavimentação da Rua do França.  
 
Respondemos à Beneficência Familiar - Associação de Socorros Mútuos sobre um 
incidente passado no nosso Cemitério. 
 
Respondemos à Associação de Colectividades de Vila Nova de Gaia sobre o 
problema levantado pelo seu Presidente, Sr. Fundevilla Moreia relacionado com os 
Jogos Juvenis de Gaia. 
 
Recebemos de Petit Quevilly uma comunicação referente a um intercâmbio no âmbito 
de se proporcionar ao jovens de ambas as partes uma aproximação cultural, que visa 
os usos e costumes das duas comunidades. 
 
Solicitamos à AMI as suas instalações para o funcionamento de Secções de Voto, 
dado que a sedo do Latino Coelho se encontra em obras. 
 
Intercedemos junto da REFER para que esta proceda o mais urgente possível à 
retirada de uma árvore que se encontra encostada a uma habitação no Bairro da CP, 
próximo da Escola EB  
2/3 de Santa Marinha e respectiva limpeza do local. 
 
Enviamos ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia um pedido de cedência 
temporária do terreno que se encontra junto ao antigo Campo do Candal, para que 
este depois de limpo possa servir para a preparação dos nossos jovens que vão 
participar nos Jogos Juvenis de Gaia. 
 
Mandamos confeccionar mochilas para os alunos do terceiro ano que participam na 
visita ao centro Histórico de Santa Marinha.  
Solicitamos à Administração da CALÉM a cedência das suas instalações para a 
Apresentação Pública da Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do 
Corvo, realizada no dia 11 de Março, na qual somos Sócios Fundadores. 
 
Recebemos dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões um pedido de audiência para 
apresentação do seu programa comemorativo do centésimo aniversário. 
 
Procedemos à analise das águas de todos os Fontanários de Santa Marinha. 
 
Recebemos um convite da APPACDM para estar presente na inauguração de um 
Campo de Mini-Golf no dia 18 de Março. 
 
A 4 de Abril demos conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia do 
grave problema que se tem vindo a verificar na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
onde o Sr. José Manuel do Carmo, morador nesse local tem a altas horas da 
madrugada levantado as guias e os paralelos da rua. 
Solicitamos também autorização para mais uma vez realizarmos o Encontro de 
Colectividades na Beira-Rio, nos dia 8 a 16 de Julho. 
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Pedimos ao Sr. Vereador Firmino Pereira para mandar proceder à reparação do 
espaço existente na Praceta Diogo de acedo, para que se deixe de entrar humidade 
na padaria ali existente. 
 
A pedido dos Mareantes do Rio Douro cedemos o palco para a festa do S. Gonçalo. 
 
Organizamos todo o processo eleitoral para as Legislativas de 2005. 
 
Assinamos protocolos de Cooperação com várias Instituições da Freguesia. 
 
Recebemos nesta Junta de Freguesia a nova Direcção do Centro Social de 
Coimbrões, tendo apresentado várias queixas de problemas existentes nas 
instalações. 
 
Nas Comemorações do 25 de Abril para além do Programa habitual, prestamos uma 
homenagem aos soldados falecidos ao serviço da Nação  com honras militares 
prestadas por Militares do regimento de Artilharia N.º 5 da Serra do Pilar. 
Homenageamos também o Primeiro Presidente da Junta de Freguesia eleito após o 
25 de Abril, Sr. José Carlos Freitas. 
 
Oferecemos ao Dr. Manuel Moreira, enquanto Governador Civil do Porto uma 
caravela em filigrana, pelos relevantes serviços prestados às Instituições da 
Freguesia de Santa Marinha. 
 
 

OBRAS EFECTUADAS PELA JUNTA DE FREGUESIA 
E PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA A NOSSO PEDIDO  

Foram efectuadas as seguintes obras na Freguesia: 
• Passeio do lado direito da Rua Major Pala; 
• Colocação de corrimão nas escadas da Rua das Coradas; 
• Colocação de corrimão na viela que dá acesso ao Complexo Desportivo do 

Clube Desportivo do Candal; 
• Empatelamos a Rua da França, bem como o Largo e Viela da França. 
 

Obras efectuadas no edifício da Junta de Freguesia: 
• Rampeamento da entrada do edifício para melhor acesso a deficientes; 
• Colocação de um elevador para idosos e deficientes; 
• Adaptamos uma Casa de banho para deficientes; 
• Criamos uma Sala de espera para os utentes do atendimento Social e Jurídico. 
 

Obras no Centro Cultural e Recreativo da Beira Rio 
“ZÉ DA MICHA” 

Após a conclusão das obras por nós solicitadas e adjudicadas pelo valor de 30.050 € 
+ 19 % IVA, cujo valor já foi na sua totalidade liquidado e após o pagamento da 
tranche final, fomos confrontados com um pedido de pagamento de trabalhos extras. 
De acordo com a Lei os trabalhos extras de obras contratadas não podem ultrapassar 
o limite de 25% do valor da adjudicação inicial. 
Assim esta Junta de Freguesia irá cumprir com o estipulado pela Lei em vigor. 
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PESSOAL 
Foram admitidos para o Centro Cultural e Recreativo da Beira Rio (ZÉ DA MICHA) 
dois avençados pelo período de seis meses a titulo experimental e um funcionário do 
Programa Ocupacional de Carenciados. 
 
 

ASSUNTOS JURÍDICOS 
Estão a decorrer processos crimes contra a D. Filomena Amorim (funcionária 
administrativa desta Junta de Freguesia), ao Sr. Albino Catita e ao Sr. Felipe Bastos 
(Jornal “O GAIENSE. 
Encontra-se concluído o processo Disciplinar instaurado à D. Filomena Amorim, tendo 
sido aplicada a suspensão de 120 dias em virtude da aprovação do Relatório da 
Instrução. 
 
 

TESOURARIA 
Saldos em 31 de Março de 2005 

Caixa Geral de Depósitos 133.758,01 € 

Caixa de Crédito Agrícola 159.769,54 € 

FINIBANCO 150.000,00 € 

Em Cofre 770,09 € 

Total 444.297,64 € 
 
 
Santa Marinha, 19 de Abril de 2005 

 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, 
 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


