
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA 

20 DE DEZEMBRO DE 2006 

 

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 5 de Setembro no 

Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Marinha. 

Reunião Pública realizada no dia 3 de Outubro no 

Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Marinha. 

Reunião Pública realizada no dia 7 de Novembro da 

Sede do Centro Democrático D’Instrução Latino Coelho. 

Reunião Pública realizada no dia 5 de Dezembro no 

Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Marinha. 
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DESPORTO 

Apoiamos, logisticamente, a Maratona do Porto, que 

passou por Santa Marinha, com o fornecimento de água 

para refrescar os atletas e animação musical pelo Conjunto 

Típico Beira Douro. 

Cedemos as instalações do Complexo “Zé da Micha” ao 

Clube Desportivo do Marco (Futebol e Ténis de Mesa), aos 

Mareantes do Rio Douro (Futebol, basquetebol feminino e 

grupo de bombos), Clube Desportivo do Torrão (Futebol), 

Tuna Musical de Santa Marinha (Futebol e Malha). 

 

SALUBRIDADE 

Solicitamos o Vereador Sr. Dr. Mário Fontemanha que 

intercedesse / notificasse os proprietários dos imóveis, a 

seguir descriminados, por ameaçarem perigo de ruína: 

− 9 de Outubro – Proprietário: Sandra Maria 

Oliveira Gomes – Imóvel: Rua José Mariani, n.º 

219, casa 10;  

− 7 de Novembro – Proprietário: Seminário do 

Sagrado Coração de Jesus – Terreno: Rua 

Cândido dos Reis, 466;  
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− 7 de Novembro – Proprietário: D. Rosa Martins 

Campos – Terreno: Rua Senhor de Matosinhos, 

N.º 257 – pátio Rés-do-chão;  

 

SANEAMENTO / ÁGUAS PLUVIAIS 

Solicitamos ao Sr. Dr. José Maciel, Presidente do 

Conselho de Administração das Águas de Gaia a reparação 

do piso entre a Rua das Matas, n.º 390 e o Largo de 

Coimbrões, dadas as diversas intervenções desta empresa 

e que deixou a via pública num estado lastimável. 

Solicitamos ao Sr. Eng.º Silva Martins as seguintes 

intervenções: 

− Melhorar a vedação das tampas existentes na 

Rua Conselheiro Veloso da Cruz e Rua Barão do 

Corvo, de forma a reduzir / eliminar o ruído. 

− Reparação das ligações de saneamento às águas 

pluviais existentes entre a Rua Barão do Corvo e 

Travessa da Regueira. 

− Recuperação de pavimento e passeios, bem como 

colocação de sarjetas paras as águas pluviais na 

Rua Particular João Félix, entre os números 300 e 

400. 
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Intercedemos junto do proprietário do imóvel da Rua 

do Motor, n.º 139 para que autorizasse a execução de 

obras de ligação à rede de saneamento das duas habitações 

do prédio. 

Pedimos a intervenção da empresa Águas de Gaia 

para a reconstrução do passadiço do tanque da Maricas, 

assim como a limpeza do respectivo ribeiro. 

 

TOPONÍMIA 

Indicamos o nome do Dr. António Joaquim da Costa 

Matos para a rua que está prestes a abrir ao trânsito e que 

fica junto à Escola das Devesas, começando na Travessa de 

José Mariani e termina na Rua Professor Urbano de Moura, 

pessoa que foi professor e director da Escola Teixeira Lopes 

durante muitos anos. 

 

CULTURA 

Recebemos no Complexo “Zé da Micha” um grupo de 

idosos da Freguesia da Graça, Lisboa, que fizeram uma 

visita a Santa Marinha. A Junta de Freguesia ofereceu um 

lanche e miniatura de vinho do porto oferecida pela Gran 

Cruz Porto – Sociedade Comercial de Vinhos, Lda. 
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Brevemente será recolocada a estátua do Rei Ramiro 

na Jardim do Candal. Será construída uma sapata para 

fazer sobressair o valor da estátua. 

Foi inaugurada a sede da Tuna Musical de Santa 

Marinha, requalificada pela Gaia Social, EM, tendo esta 

autarquia participado na sessão de inauguração. 

Foi inaugurada a sede do Centro Democrático 

D’Instrução Latino Coelho, tendo esta autarquia participado 

na sessão de inauguração e intercedido junto do Parque 

Biológico, EM para a cedência de plantas ornamentais. 

 

POLÍCIA MUNICIPAL 

Solicitamos ao Sr. Comandante da Polícia Municipal a 

remoção de diversas viaturas que se encontram 

abandonadas na via pública. 

Solicitamos a colaboração da Polícia Municipal para 

coordenação do trânsito na zona do Cemitério de Santa 

Marinha nos dias 1 e 2 de Novembro. 
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DIVISÃO DE TRÂNSITO 

Solicitamos a colocação de um sinal STOP na Travessa 

de Visconde das Devesas com o objectivo de reduzir a 

sinistralidade que se verifica diariamente. 

 

EDP 

Ao nível do planeamento de obras de iluminação 

pública para o ano de 2007 indicamos ser necessário 

melhorar a iluminação pública nos seguintes locais: 

Rua Alto das Oliveiras, Travessa Senhor de 

Matosinhos, Rua Sociedade Musical 1º de Agosto, Rua das 

Cortinhas, Travessa José Mariani, Rua do Choupelo, Rua 

Fonte Lodosa, Travessa da Fonte Lodosa, Calçada da Serra, 

Largo de Santa Marinha, Largo de Aljubarrota, Rua Serpa 

Pinto, Túnel da Rua do Rio da Fonte, Rua Fernão de 

Magalhães, Praceta Fernão de Magalhães. 

Na zona da Beira Rio sugerimos a substituição das 

lanternas por algo mais resistente e que se enquadre na 

Zona Histórica. 
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ACÇÃO SOCIAL 

Atendimento de Acção Social; Consulta Psicológica 

individual; Visitas domiciliárias para avaliação da situação 

socio-económica e habitacional do utente; Encaminhamento 

/ resolução de situações na Segurança Social; Reuniões 

para encaminhamento dos processos de Rendimento Social 

de Inserção. 

Intercedemos junto do senhorio da casa sita na Rua 

das Matas, n.º 202, para que este contribuísse com uma 

verba para a reconstrução do telhado, o que a muito custo 

foi conseguido. 

Acompanhamos, directamente, o processo de 

realojamento da família que há 20 anos vivia, em condições 

precárias, no pré-fabricado da antiga escola Régia. 

Organizámos as Primeiras Jornadas de Saúde sob o 

tema de Envelhecimento Saudável, Diabetes e Hipertensão. 

Colocou-se uma televisão no Complexo “Zé da Micha” 

para que os utentes possam ver a programação televisiva 

enquanto lá estão.  

Estão a ser preparadas as condições para que se 

possa oferecer um lanche aos idosos que frequentam as 

instalações do Complexo. 
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Estamos a preparar, juntamente com a Escola Mística, 

um conjunto de 100 cabazes de Natal para oferta às 

famílias carenciadas da freguesia. 

Estamos a organizar o almoço de Natal dos Idosos de 

Santa Marinha, que decorrerá no próximo dia 16 de 

Dezembro, no Pavilhão do Sporting Clube de Coimbrões. 

 

BRIGADAS DE RUA 

Temos estado atentos a todos os problemas 

solicitados pelos fregueses, tanto em limpeza à freguesia 

como reparações em escolas, sempre que solicitados. 

No início do ano lectivo procedemos à capinagem de 

ervas e silvados em todas as escolas da freguesia. 

Capinagem de ervas e reconstrução de um pequeno 

muro no Campo de Jogos Rei Ramiro que é utilizado pelo 

Clube Desportivo do Torrão. 

Limpeza do edifício onde será instalado, futuramente, 

o Centro de Convívio da Serra do Pilar. 

Limpeza de silvados e ervas nas seguintes ruas: 

Luzes, Regueira, Amorim Costa, Dr. Paulo Marcelino, 

Fervença, Praça Manuel Silva Reis, Praça Sousa Caldas, 

Alexandre Herculano, Fonte Nova, Viela de Rei Ramiro, 
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Escadas do Pedrosa, Escadas do Monte, Escadas da Bica, 

Jardim do Montinho, Adro Sr.ª D’Além. 

Colocámos areia no Parque Infantil e terra preta para 

a horta biológica, na Escola das Chãs. 

Acompanhamento do processo e transporte dos bens 

das famílias desalojadas da Escarpa da Serra e da antiga 

Escola Régia. 

Demolição do pré-fabricado da antiga Escola da Régia. 

Colocação de um corrimão nas Escadas do Pedrosa e 

Escarpa da Serra. 

Pintura do Lavadouro da Senhora do Além. 

Reabrimos a Rua Fonte Nova e as Escadas da Bica que 

se encontravam intransitáveis há mais de 30 anos. 

Colocou-se um placard informativo – Local de Estilo – 

na Escarpa da Serra. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

A nosso pedido e com a nossa colaboração 

concluíram-se as obras de pavimentação na Rua José 

Fontana e Travessa José Mariani. 

Apoiamos diversas colectividades no transporte de 

materiais (Tuna Musical de Santa Marinha, Centro 
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Democrático D’Instrução Latino Coelho, Centro Cultural e 

Recreativo do Lugar de Gaia). 

Participamos em diversas Sessões Solenes, tais como, 

Sporting Clube Coimbrões, Centro Democrático D’Instrução 

Latino Coelho. 

Participamos e apoiamos logisticamente as Festas em 

Honra do Sr. dos Aflitos, Coimbrões. 

Autorizamos o Sr. Arlindo Pinto a alinhar o passeio na 

Rua Ribeiro de Magalhães, n.º 135, derrubando uma 

pequena parte do muro do lavadouro desta freguesia.  

PROCESSOS JUDICIAIS 

Filomena Amorim – Concluído. A Junta poderá 

publicitar a decisão final. Favorável ao Sr. Presidente da 

Junta. 

Divigaia – A decorrer / Antero Ferreira – A decorrer 

Informação sobre a situação financeira da 

freguesia 

Junto remeto informações sobre a situação financeira 

da freguesia, acresce que a Junta de Freguesia de Santa 

Marinha não tem dívidas a terceiros nem contraiu 

empréstimos bancários. 
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ESCOLA DA RÉGIA 

Após conferência de imprensa efectuada na Escola da 

Régia, onde informamos dos problemas ali existentes, bem 

como a intenção do Executivo em reabilitar o imóvel para 

as valências que mais falta fazem na nossa Freguesia. 

Assim, em seguida enviamos propostas para 

efectuarmos protocolos de cedências do direito de 

superfície pelo período de 20 anos, com seis bolsas de 

estudo gratuitos por ano (sendo da competência da Junta 

de Freguesia a sua atribuição). 

As valências para esta cedência de imóvel serão: 

Creche e Infantário. 

As Instituições convidadas foram: ISLA, Centro Social 

Candal-Marco, Colégio do Candal, Fundação Couto, Creches 

de Santa Marinha. 

Não havendo respostas às propostas foi enviada uma 

nova com a alteração da cedência do direito de superfície 

que passou de 20 para 40 anos. 

Até ao momento a Junta de Freguesia recebeu uma 

única proposta, apresentada pelo ISLA, onde informam que 

o tempo para a construção que foi dado de 18 meses era 

insuficiente, não estando assim interessados. 
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CENTRO CULTURAL DA BEIRA RIO 

Está exposto a toda a população no Complexo ZÉ DA 

MICHA um presépio gigante e uma árvore de Natal. 

As imagens que se encontram no presépio foram 

expressamente construídas para o efeito por um artesão da 

nossa Freguesia. 

 

 

 

CHEIA NO RIO DOURO 

 Acompanhamos e colaboramos com a Protecção Civil, 

disponibilizando meios e pessoal na recente cheia no Rio 

Douro. 

 


