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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 
Reunião Pública de Maio – Junta de Freguesia de Santa Marinha. 
Reunião Pública de Junho – Clube desportivo do Torrão. 
Reunião Pública de Julho – Tuna Musical de Santa Marinha. 
Reunião Pública de Julho – Junta de Freguesia de Santa Marinha. 
 
 
 

PATRIMÓNIO 
Dando cumprimento ao Plano de Actividades para o ano 2005, adquirimos um Mini-
Autocarro de 27 lugares de Marca Mitsubishi, à firma J. D. Martins, pelo valor de 
50.000,00 euros mais IVA. 
Também solicitamos orçamentos às seguintes marcas: Toyota, Mercedes e MAN. 
 
 
 

OBRAS 
INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA JUNTA 
Com a presença de várias individualidades convidadas e alguma comunicação social, 
foram inauguradas as obras de recuperação e melhoramentos na Sede desta Junta 
de Freguesia. 
Modernização Administrativa 
Elevador adaptado a deficientes 
Atendimento personalizado 
Equipamento informático 
Sala de espera, etc. 
 
 
 

OBRAS NO CEMITÉRIO 
Já se iniciaram as obras de recuperação das instalações existentes no cemitério, que 
prevê; 
Construção de uma garagem com capacidade de guardar o autocarro. 
Ampliação de casa para arrumos / arrecadação 
Casa Mortuária 
Capela 
Secretaria 
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160 Novos Ossários 
1 Ossário comum, etc. 
 
MURO DO CAMPO DO CANDAL 
Colaboramos com o C. D. Candal e o C. D. Torrão no pagamento de blocos para o 
levantamento do muro lateral do campo Rei Ramiro. 
 
Foram colocados corrimões em Tubo de Ferro nas seguintes artérias 
Travessa Cabo Simão 
Rua de Augusto Santos 
Praça de Sousa Caldeus 
 
Foi recuperado e vedado com estrutura metálica, o Parque Infantil da Praça Sousa 
Caldas. 
 
Foi colocada uma rede metálica de protecção, no Ringue do Centro Cultural "Zé da 
Micha" 
 
Foi executada a pavimentação em mármore, na travessa da Fonte Nova, bem como 
ceresitado o muro que faz a vedação com as moradias existentes. 
 
No Largo das Devesas, colocamos 6 bancos de jardim, bem como recuperamos o 
fontanário que lá existia. 
  
No Centro Cultural "Zé da Micha" colocamos um bebedouro de água potável para 
saciar a sedes dos utentes daquele espaço. 
 
Procedemos ao acerto de pavimento na Rua Vistosa, e colocamos grelha de 
protecção junto ao lavadouro do Marco. 
 
Estamos a recuperar parte da Calçada á portuguesa, que existe na rua da Ramada 
Alta. 
 
Em colaboração com a Câmara Municipal de Gaia, (que fornece a mão de obra) 
estamos a proceder ao alcatroamento da 2ª fase da Rua das Matas. 
 
Assumimos a responsabilidade pela recuperação de sistema eléctrico do Centro 
Social de Coimbrões. 
 
Com o objectivo de proporcionar e garantir a segurança do edifício e de bens, foi 
colocado neste edifício um sistema de Alarme. 
 
 
 

CULTURA e RECREIO 
Realizamos no mês de Julho, no espaço cultural do Centro "Zé da Micha" um Festival 
de Folclore, em que estiveram presentes 5 Ranchos de vários pontos do País. 
Patrocinamos aos mesmos Grupos uma viagem Rio abaixo, até à freguesia da 
Afurada, onde iriam continuar a sua digressão. 
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ENCONTRO DE COLECTIVIDADES 
Com a presença de 22 Colectividades / Instituições, realizamos o Encontro de 
Colectividades Santa Marinha 2005. 
Neste certame, reconhecido como um enorme êxito Sócio/cultural, existiu animação 
diária especialmente destinada e executada por artista e colectividades da Freguesia. 
 
FESTAS DE SANTA MARINHA 
Participamos e colaboramos, nomeadamente com apoio logístico nas festas em 
Honra da Padroeira da Freguesia, que este ano se revestiu de enorme êxito. Tanto a 
nível religioso como de arraial. 
 
MARCHAS DE S. JOÃO 2005 
Mais uma vez, e a exemplo de anos anteriores a Tuna Musical de Santa Marinha e os 
Mareantes do Rio Douro, foram os representantes de Santa Marinha na realização 
das Marchas. 
Apesar do lugar alcançado (11º) não estar no nosso entender de acordo com a 
excelente prestação e esforço desenvolvido pelas colectividades e respectivos 
componentes, a Junta de Freguesia nunca regateou esforços no sentido de sempre 
apoiar e incentivar as pessoas envolvidas. 
 
PALCO FRANCISCO SILVA 
No espaço cultural Francisco Silva, situado no Jardim do Candal, realizamos em 
colaboração com o Sporting Clube Candalense, 3 espectáculos de Variedades, Teatro 
e Noite de Fados. 
 
Cedemos à Organização Pastoral Juvenil, o Centro Cultural “Zé da Micha” para a 
realização de uma jornada de convívio. 
 
Recebemos no mesmo espaço, a Comunidade Religiosa de Calvão Aveiro, onde, 
apôs visita á Freguesia, se realizou uma jornada de convívio. 
 
 
 

APOIOS DIVERSOS 
COLUMBOFILIA DE COIMBRÕES 
A exemplo de anos anteriores colaboramos com os prémios que anualmente esta 
colectividade oferece aos seus campeões. 
 
Cedemos à Comissão de Pais, (FEDAPAGAIA) o Salão Nobre da Junta, e 
patrocinamos o pagamento a duas Psicólogas que procederam a um debate sobre o 
aluno e a família. 
Este debate decorreu durante o mês de Julho uma vez por semana. 
 
Para a realização de um curso de formação, cedemos o Salão Nobre a C. L. Á de Vila 
Nova de Gaia. 
 
Colaboramos com a Associação Rua da África, na realização das Festas de S. João, 
nomeadamente com apoio Monetário, Logístico cedência e montagem, do Palco. 
 



 

 4

CONCURSO DE CASCATAS 
Com a participação de 14 instituições, organizamos mais uma vez o concurso de 
cascatas de S. João, sendo atribuídos prémios de participação a todos os 
concorrentes. 
CEDÊNCIA DE PALCO 
Para as Festas do Senhor dos Aflitos em Coimbrões, foi cedido o Palco da Junta de 
Freguesia. 
 
 
 

DESPORTO 
ESPAÇO "ZÈ DA MICHA" 
Cedemos as instalações a título gratuito, a várias Instituições / Grupos organizados da 
freguesia para a realização de um torneio relâmpago de futebol 7 
 
Cedência de Transportes 
Sempre que solicitados, e de acordo com a disponibilidade de meios e pessoal, 
cedemos a nossa carrinha a várias instituições da Freguesia, nomeadamente: 
Escolas, Centros de Dia, Centro Social e Colectividades. 
 
 
 

SALUBRIDADE / LIMPEZA 
 A nossa Brigada de Rua procedeu a várias limpezas de rua e capinagem de ervas 
em alguns pontos de Freguesia. 
Senhor D`Alêm, Cabo Simão, Calçada da Serra, Agro, Matas, Oliveiras Bairro João 
Félix, etc. 
 
 
 

ENSINO 
CONCURSO DE “ESPANTALHO” 
Em colaboração com as Escolas e Jardins-de-infância da Freguesia, organizamos no 
Centro Cultural "Zé da Micha" um concurso de “Espantalhos”, confeccionados com 
material reciclado e, com o trabalho executado pelos alunos das instituições. 
Nesta iniciativa estiveram representadas 12 Escolas / Jardins-de-infância. 
 
FESTAS DE ANO LECTIVO 
Estivemos presente em todas as Escolas, Centro Social e Jardins-de-infância, que 
nos convidaram para participar na festa de encerramento do ano lectivo 2004/05 
 
 
 

APOIOS 
Apoiamos monetariamente, as obras de recuperação da Paróquia de Coimbrões. 
 
Patrocinamos o jantar de homenagem aos atletas do Clube Desportivo do marco, 
campeões Nacionais na modalidade de Ténis de Mesa. 
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Contribuirmos com material logístico, para a realização do encontro de Cicloturismo 
da URBICOOPE. 
 
Patrocinamos o pagamento de transporte para uma viagem de estudo organizada 
pelo Grupo de Escuteiros 408 de Santa Marinha. 
 
Patrocinamos o Grupo de Escuteiros 316 de Coimbrões, na realização de obras de 
melhoramentos nas suas instalações. 
 
Apoiamos o Clube Fluvial Portuense, na comparticipação de prémios da Regata 
anual, “Zé da Micha”. 
 
Após a realização da fase final dos Jogos Juvenis, organizada no Complexo Rei 
Ramiro. Contribuímos monetariamente com o Clube Desportivo do Candal, para 
atenuar as despesas verificadas com gastos de água, energia limpeza etc. 
 
Colaboramos com o Andebol Clube de Gaia, no pagamento da sua filiação na 
Associação de Futebol do Porto, modalidade de Futsal. 
 
 

 
FUNCIONAMENTO DO EXECUTIVO 

PERDIDO DE AUDITORIA ÀS CONTAS 
Devido ao facto do pedido de demissão do responsável pela área Financeira, o 
Tesoureiro Senhor Manuel Ruivo, e no sentido de confirmar e garantir a Gestão isenta 
e honesta que sempre orientou os destinos deste Executivo, foi por nós, solicitado às 
entidades competentes uma Auditoria às contas da Junta de Freguesia. 
 
DEMISSÃO DO SENHOR TESOUREIRO 
Alegando questões de carácter particular, o senhor Manuel Ruivo, que vinha 
exercendo o lugar de Tesoureiro desta Autarquia, apresentou o pedido de demissão, 
sendo nomeado para o substituir no cargo de Tesoureiro, a Dr.ª Lígia Louro. 
Entretanto, foi indicado o nome do deputado senhor Fernando Correia, como 
elemento a indicar à Assembleia de Freguesia com a finalidade e preencher a vaga 
agora existente no seio do Executivo 
 
FERIAS DO SENHOR PRESIDENTE 
Durante o tempo que se vão prolonga as férias do Senhor Presidente da Junta, foi 
nomeado o Secretário senhor José Costa, como o seu legitimo substituto. 
 
PESSOAL 
Com o objectivo de adaptar o Centro Cultural "Zé da Micha" ao horário de Inverno, e 
tendo em consideração o actual momento eleitoral, o executivo comunicou aos 
funcionários que prestam serviço naquele espaço, que o seu contracto não seria 
renovado, sendo serviço provisoriamente assegurando por outros funcionários e 
colaboradores. 
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TESOURARIA 
 

Saldos em XX de XXXXXXX de 2005 
Caixa Geral de Depósitos € 

Caixa de Crédito Agrícola € 

FINIBANCO € 

Em Cofre € 

Total 444.297,64 € 
 
 
Santa Marinha, 29 de Agosto de 2005 

 
 
 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, 
 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 
 
 
 
 
 
 
 


