
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA 

14 DE DEZEMBRO DE 2005 

 

De acordo com a alínea o) do nº 1 do artigo 17º da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, 

de 5 de Janeiro informo a Assembleia de Freguesia da actividade 

desenvolvida desde a última Sessão Ordinária desta Assembleia. 

 

REUNIÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO 

 

Reunião Pública realizada no dia 4 de Outubro no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia de Santa Marinha. 

Reunião Pública realizada no dia 8 de Novembro no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia de Santa Marinha. 

 

REDE VIÁRIA / TRANSPORTES / TOPONÍMIA 

 

Tendo em consideração a necessidade de transporte das 

crianças para a EB2/3 Santa Marinha, mantivemos a parceria com a 

Empresa de Camionagem Espírito Santo. 

Solicitamos à Directora do Departamento de Trânsito da 

Câmara de Gaia diversos pedidos após transmitirmos a nossa opinião, 

que no caso foram: 

- a modificação do estacionamento da Rua Ernesto Silva – 

Serra do Pilar; 

- a colocação de um espelho regulador de trânsito na Rua Rei 

Ramiro e outro na Travessa da Regueira; 

- a colocação de sinais sem saída e de estacionamento proibido 

na Rua da Fonte Velha e um sinal de sentido proibido e de 



Rua Sem Saída na Rua Joaquim Nicolau de Almeida e 

Avenida Vasco da Gama; 

- a colocação de placa toponímica para a Rua Rio da Fonte. 

Também solicitamos a colocação de passadeiras especiais nas 

zonas da Escola Teixeira Lopes e Devesas e Rua Camilo Castelo 

Branco. 

 

SALUBRIDADE PÚBLICA. 

 

Respondemos ao inquérito, que nos foi enviado pela SUMA, 

sobre a nossa opinião dos serviços prestados nesta freguesia. 

A nossa Brigada de Rua procedeu a várias limpezas das Ruas 

de Santa Marinha, assim como em todas as escolas da Freguesia. 

 

OBRAS NA FREGUESIA 

 

Cemitério 

As obras que se estão a realizar no Cemitério estão, 

praticamente, concluídas. Assim, podemos dizer que construímos: 

- Mais 100 (cem) ossários; 

- Uma capela mortuária, após adaptação da antiga secretaria, 

ficando o Cemitério, agora, com duas capelas mortuárias;  

- Um armazém com capacidade para arrecadação de todos os 

objectos existentes no Cemitério, assim como das viaturas da Junta 

de Freguesia, incluindo, também, espaço para uma lavandaria e 

vestiários para os funcionários da Brigada de Rua; 

- Uma nova Secretaria, mais digna, onde também vai funcionar 

uma Delegação da Junta de Freguesia, estando-se apenas à espera 

da adaptação da linha telefónica para ADSL; 

- Restauração da Capela da Entrada. 



 

Rua da Piedade 

Em parceria com as Águas de Gaia, EM recuperamos o 

saneamento e o pavimento da Rua, mantendo as características da 

calçada à Portuguesa, com o devido acompanhamento do IPPAR. 

 

Escarpa da Serra 

Colocou-se uma vedação, num local de passagem de crianças, 

para prevenir possíveis acidentes. 

 

Rua Mário Lapa 

Em colaboração com a Câmara Municipal procedeu-se à 

reparação do piso da Rua Mário Lapa. 

 

Travessa do Senhor da Vera Cruz 

A nosso pedido a Câmara Municipal reparou o passeio na 

Travessa do Senhor da Vera Cruz. 

 

EQUIPAMENTOS  

 

Complexo Desportivo, Recreativo e Cultural “Zé da 

Micha” / Parque de Estacionamento 

 

Após a tomada de posse fez-se um concurso público para a 

contratação de três colaboradores para o Complexo Desportivo e 

Recreativo “Zé da Micha” e Parque de Estacionamento. 

Tivemos uma reunião com o Delegado Regional do Instituto 

Português da Juventude para se desenvolverem parcerias no sentido 

de se optimizar as instalações. 

 



PROTECÇÃO CIVIL 

 

Tendo havido uma pedra que se soltou do muro de General 

Torres foi necessário fazer estudos e obras de consolidação. A 

Câmara informou que as mesmas demoram cerca de dois meses pelo 

que foi necessário interditar o trânsito na zona da Barroca. 

 

A pedido do Sr. António Manuel Silva Correia foi requisitada por 

esta Junta uma vistoria, na data de 13 de Julho de 2005 a um muro 

situado na Rua do Castelo que ameaça ruir e que já se desprenderam 

algumas pedras. Também na data de 18 de Novembro de 2005 foi 

enviada ao Sr. Eng. Salvador Almeida, Director da Protecção Civil a 

mesma reclamação, o qual, juntamente com elementos do Executivo 

desta Junta, se deslocou ao local inteirando-se do respectivo 

problema. 

Também solicitamos uma vistoria ao muro situado na Rua das 

Lavouras, nº 430, indicando, também, o nome do proprietário. 

 

 

EDUCAÇÃO, CULTURA, RECREIO, SAÚDE E AMBIENTE 

 

Procedemos à vedação do espaço destinado ao Parque Infantil 

na Praça Sousa Caldas. Tendo sido, posteriormente, instalado um 

Parque Infantil. 

 

Colocou-se uma rede de protecção no recreio da Escola 

Primária das Devesas 

 

A pedido de algumas escolas esta Junta colaborou e participou 

na festa de São Martinho. 



 

A exemplo de anos anteriores esta Junta de Freguesia distribuiu 

brinquedos a todas as crianças que frequentam as Escolas Primárias e 

Jardins-de-infância da Freguesia. 

 

Assistimos à Assembleia da Associação de Pais da Escola do 

Choupelo – EB2/3 Santa Marinha, onde o Presidente desta Junta 

prestou os esclarecimentos devidos sobre a compra de uma parcela 

de terreno com a área de 1.578m2 para a construção de um pavilhão 

gimnodesportivo, pertencendo a responsabilidade da construção à 

DREN. 

 

Realizou-se na Escola António Sérgio uma acção de formação e 

prevenção rodoviária organizada pela PSP e coordenada pelo Sr. 

Comandante da PSP da 10ª Esquadra de Vila Nova de Gaia. No último 

dia da referida acção houve, também, a exibição da equipa de 

cinetecnia da PSP. Esta Junta disponibilizou o transporte para todos 

os alunos da nossa freguesia. 

 

Assistimos, na Escola EB 2/3 Teixeira Lopes, a uma simulação 

de incêndio com a participação dos Bombeiros Sapadores de Vila 

Nova de Gaia. 

 

Cedemos e participamos, enquanto parceiros fundadores, as 

instalações do Zé da Micha para que a Associação dos Amigos do 

Centro de Saúde de Barão do Corvo realizasse o Magusto de S. 

Martinho para os seus associados e público em geral. 

 



Continuamos, com três enfermeiras, a dar apoio de 

enfermagem aos utentes da Serra do Pilar, Lugar de Gaia e da Beira 

Rio. 

 

A pedido dos Clubes Desportivos colaboramos com a indicação 

do Dr. Ogando, que presta apoio à Junta de Freguesia, para a 

realização de exames médicos aos atletas. 

 

ACÇÃO SOCIAL 

 

A exemplo ao ano anterior vai de novo a Escola Mística 

Espiritualista, sedeada em Oliveira do Douro, juntamente com a Junta 

de Freguesia de Santa Marinha distribuir cabazes de Natal às pessoas 

mais carenciadas da nossa freguesia. 

O almoço de Natal da 3ª Idade irá realizar-se no dia 17 de 

Dezembro no Pavilhão do Sporting Clube de Coimbrões. 

A nossa Assistente Social continua a desenvolver um trabalho 

em diversas áreas, tais como: 

- Atendimento integrado à população carenciada de Santa 

Marinha. 

- Execução e acompanhamento de programas de inserção ao 

nível da medida do Rendimento Mínimo Garantido. 

- Encaminhamento e resolução das situações (problemas) para 

os mais variados serviços e instituições. 

- Reuniões com a Gaia Social. 

- Visitas domiciliárias a pessoas idosas e carenciadas 

- Reuniões Semanais na Escola EB2/3 de Santa Marinha – PIEF 

- Reuniões Semanais, como membro efectivo, da CLA 1 de VNG 

- Reuniões Semanais da Liga dos Amigos do Centro de Saúde 

de Barão do Corvo (Voluntariado) 



EMPRESAS MUNICIPAIS 

 

Águas de Gaia, EM 

Foi feita uma visita à freguesia com o Sr. Administrador das 

Águas de Gaia, Eng. Silva Martins, para lhe apresentar alguns dos 

casos mais problemáticos da nossa freguesia. 

 

Gaia Social, EM 

Foi realizada uma reunião com o Sr. Administrador da Gaia 

Social, Sr. Silvano Teixeira, para indicação dos casos mais 

necessitados de realojamento social bem como de outras situações / 

problemas relacionados com a habitação das pessoas. 

Tendo sido, também, discutido a necessidade de se construir 

habitações sociais na Freguesia em dois locais. Na Rua Heliodoro 

Salgado e na Rua General Torres (nas antigas instalações da tanoaria 

do Sandeman). 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Na primeira reunião do Executivo foi designado o Eng. Abílio 

Leite para o cargo de Secretário e o Sr. José Ferreira da Costa para o 

cargo de Tesoureiro. 

Os Pelouros foram distribuídos da seguinte forma: 

Presidente – Sr. Joaquim Leite: Administração Geral; 

Administração Financeira; Relações Institucionais; Património; Gestão 

do Equipamento; Obras; Protecção Civil; Educação; Cultura; Acção 

Social; Associativismo. 

Secretário – Sr. Eng. Abílio Leite: Administração Geral; 

Relações Institucionais; Cultura; Educação; Acção Social. 



Tesoureiro – Sr. José Ferreira da Costa: Administração 

Financeira; Desporto, Lazer e Tempos Livre; Associativismo; Cultura; 

Juventude. 

Dr.ª Lígia Louro – Educação; Acção Social; Cultura. 

Sr. Francisco Marques – Gestão de Equipamentos; Património; 

Obras. 

Dr.ª Isabel Moutinho – Educação, Acção Social, Saúde. 

Sr. Carlos Aranda – Juventude; Ambiente e Salubridade 

Pública. 

 

Solicitou-se ao Ex.mo Senhor Comandante da Polícia Municipal 

a remoção de diversas viaturas que se encontravam abandonadas na 

via pública. 

 

Foi enviado um documento ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Luís Filipe Menezes, com a indicação das obras necessárias em Santa 

Marinha.  

 

Junto remeto informações sobre a situação financeira da 

freguesia. 

 

 

 

 


