
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE JUNHO 2007 
 
Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. Manuela Mansilha. 
 
O Presidente da Junta de Freguesia de Santa marinha, informa a Assembleia das 
principais iniciativas que caracterizam a actividade da Junta de Freguesia desde 19 de 
Abril 2007, até a presente data, nos termos e para os efeitos disposto na alínea e) do nº 1 
do Art. 55 da Lei 169/99, de 18 de Setembro a saber: 
 
 

REUNIÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO 
 

Reunião Pública do mês Abril, Associação Recreativa e Cultural da R. Africa 
Reunião Pública do mês de Maio, Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Marinha 
Reunião do mês de Junho, Cooperativa de Serviços da Quinta da Bela Vista (URBICOOP) 
 
 
 
 

OBRAS 
 

Realizamos as Obras de recuperação do Salão Nobre desta Junta de Freguesia, assim 
como de duas salas no Rés-do-chão. 
 
 
Informamos a Assembleia das obras que a Câmara está a realizar nas ruas; 
Machado dos Santos e Senhor de Matosinhos, tendo esta Junta de Freguesia, 
colaborado na resolução de alguns problemas de beneficio para os moradores. 
 
Procedemos ao arranjo de um muro na rua de General Torres. 
 
Colocamos um corrimão na rua da Mesquita / Fervença 
 
Pintamos toda a frontaria do edifício da Junta 
 
Solicitamos á Câmara a demolição das paredes de uma casa devoluta situada no 
“gaveto” das ruas Latino Coelho e António Santos. 
Intercedemos junto da Câmara, para que a fachada de uma casa em ruínas na rua de 
Barão do Corvo, fosse demolida, evitando assim o amontoar de lixo no local. 
 
Colocamos bancos no jardim da Praça de Manuel da Silva Reis, junto ao Parque Infantil e 
colocou-se vedação no mesmo. 
 
A nosso pedido, a divisão de trânsito da Câmara Municipal de Gaia, colocou uma 
paragem de transportes públicos no Largo Eça de Queiroz com cobertura. 
 
Colocamos uma “sapata” nos contentores de lixo da rua do Motor. 
 
 
 

. OBRAS NO Cemitério 
 

Estamos actualmente a construir mais 102 novos Ossários 
 
Apesar da apertada vigilância e do empenho de alguns funcionários, têm acontecido 
alguns furtos de candeeiros, imagens, placas e outros objectos, continuaremos 
empenhados para conjuntamente com a P. S. P. tentar encontrar os prevaricadores. 
 



Procedemos á recuperação e de pintura do equipamento metálico destinado a colocar 
velas no cruzeiro do cemitério assim como á colocação de vidro e outro equipamento. 

 
 

CULTURA – EDUCAÇÂO- RECREIO 
 

Comemoramos o 25 de Abril 2007, realizando uma romagem ao cemitério de Santa 
Marinha homenageando os Autarcas falecidos e com a presença da fanfarra do 
Regimento da Serra do Pilar, homenageamos os soldados falecidos em defesa da Pátria. 
No Salão Nobre, realizamos a Sessão Solene e com o descerramento de um Quadro, 
homenageamos o Senhor Alberto Nogueira,  3º Autarca eleito pelo povo como 
Presidente desta Junta de Freguesia. 
Nas instalações da Tuna, realizamos a tarde cultural, com a presença de artistas daquela 
instituição e do C. C. e R. Lugar de Gaia. 

 
 

Proporcionamos aos cerca de 300 alunos do 3º ano da instrução básica, uma agradável 
visita ao Centro Histórico de V. N. de Gaia. 
Visitaram o convento Corpus Christi, a Igreja de Santa Marinha, as Caves Calém e 
Claustros do Mosteiro da Serra do Pilar, com lanche no complexo “Zé da Micha” e 
almoço no Quartel da Serra do Pilar, juntamente com os militares. 
A todos os jovens, a Junta de freguesia ofereceu uma mochila com o respectivo lanche. 
 
 
Aos alunos do 4º ano, proporcionamos uma visita ao Centro Histórico de Guimarães, 
oferecendo a cerca de 250 jovens, uma mochila com o respectivo lanche, um gelado e 
um boné. 
Visitaram os Paços do Duque, o Castelo de Guimarães, fizeram o Pic-Nic na Penha, 
tendo descido de Teleférico em direcção ao Centro Histórico. 
 
 
Participamos na festa de homenagem em memória do falecido José Guimarães, 
realizado no Clube Finianos Portuenses 
 
A convite da Tuna Musical de Santa Marinha, estivemos presentes na estreia do 
Espectáculo Musical “Ensaio Geral” e numa “Noite de Fados”. 
 
Cedemos á Tuna Musical de Santa Marinha, o Palco Francisco Silva no Jardim do 
Candal, para a realização de um espectáculo nocturno. 
 

CULTURA - EDUCAÇÂO – RECREIO 
 

Participamos no auditório do Orfeão do Porto, a um espectáculo em homenagem ao 
poeta José Guimarães. 
 
Estivemos presentes na sede do S. C. Candalense, participando na estreia de mais uma 
peça de teatro juvenil. 
 
Visitamos a “feirinha” do Centro Social Candal Marco, organizada por aquela instituição 
e destinada ás suas crianças. 
 
Estamos actualmente a preparar o 6º Encontro de Colectividades, que este ano se realiza 
entre os dias 6 e 14 do mês de Julho no Complexo “Zé da Micha” 
 
MARCHAS DE S. JOÃO 2007 
 
Mais uma vez, e a exemplo de anos anteriores a Tuna Musical de Santa Marinha é a 
colectividade que representa a freguesia na realização das Marchas. 
Esta Autarquia, prestará todo o apoio logístico para que o evento tenha dignidade e que 
respeite a tradição do povo desta Freguesia 



 
 
 

ACÇÂO SOCIAL 
 

 
 
Com a presença de cerca de 850 idosos, juntamente com os convidados que tiveram a 
gentileza de aceder ao nosso convite, organizamos o tradicional passeio da 3ª idade 
com, visita a Vila Real, onde foi servido o pequeno almoço, Lamego, onde foi celebrada 
missa e Viseu, com o almoço servido na quinta dos Compadres 
 
A nossa Técnica de Acção Social, continua a prestar serviço de acompanhamento de 
pessoas e famílias mais necessitadas, enviando ou encaminhando conforme os casos 
para as instâncias competentes 
 
 
 
 
 

DESPORTO 
 
 

ESPAÇO "ZÈ DA MICHA" 
 
 
Admitimos para o Espaço “Zé da Micha” um P. O. C; “Programa de Ocupacional de 
Carenciados” elemento colaborador que irá funcionar como dinamizador. 
 
No mesmo local, foi colocada uma placa informativa dando a conhecer o futuro 
funcionamento do espaço a nível desportivo social e cultural. 
 
Também foi colocado um chafariz com água potável. 
 
Continuamos a ceder de forma graciosa o Espaço Zè da Micha, ás seguintes instituições. 
 
C. D. Marco /futebol, ténis e basquetebol) 
Mareantes do Rio Douro (futebol e basquetebol feminino) 
C. D. Torrão (futebol masculino e feminino) 
Tuna Musical de Santa Marinha (malha e marchas de S. João) 
A.M. I. (futebol) 
Cruz Vermelha (futebol) 
 
Com a presença de cerca de 300 jovens em representação da maioria das colectividades 
da Freguesia, realizamos a fase de freguesia dos Jogos Juvenis. 
 
A exemplo de anos anteriores, e com a colaboração da empresa Porto Cruz, oferecemos 
aos cerca de 100 atletas que representaram a freguesia na fase concelhia, 
O equipamento completo com o fato de treino incluído. 
 
 
 
 
 
 
 
Participamos na fase Concelhia dos Jogos Juvenis, com cerca de 100 jovens de ambos 
os sexos e em várias modalidades, tendo conquistado os seguintes resultados 
Campeão em futebol de 5 
Campeão em basquetebol Masculino 



Campeão em atletismo masculino /colectivo) 
2º Classificado em basquetebol feminino 
3º Andebol roda do circulo 
3º Ténis de mesa 
3º Atletismo individual 
 
Colaboramos com a Tuna de Santa Marinha, na realização e oferta de prémios de um 
Torneio de Malha. 
 
Colaboramos com a Federação de Ténis de Mesa e com o C. D. Marco, na organização 
dos Campeonatos nacionais da modalidade, em que o representante de Santa Marinha, 
se sagrou campeão Nacional de Juniores e vice Campeão em seniores, no final, foi 
prestada pela Junta de Freguesia a respectiva homenagem aos campeões. 
 
 

 
 

 
Cedência de Transportes 
Continuamos a colaborar com as Escolas e outras instituições da freguesia, na cedência 
do nosso Autocarro 
. 
 
 
 

SALUBRIDADE  
 

 A nossa Brigada de Rua, continua a fazer vários serviços de limpeza. 
Nomeadamente; Zona da Escarpa da Serra, Praceta de Almeida Garrett, Lavadouro do 
Rio de Santarém, Espaço ajardinado do Centro Social de Coimbrões, Escolas etc. 
 
Procedemos á Limpeza do Jardim da Igreja de Santa Marinha. 
  
 
  
 
Solicitamos á senhora directora da Salubridade Pública do Município, que notifique os 
proprietários de terrenos com aspecto de abandono. 
Terreno junto ao campo do Sporting Clube de Coimbrões 
Rua de Cândido dos Reis nº 466 
Rua de Sr. de Matosinhos, 257 
Rua do Agro, 8 e 22. 
 
 

Balneários de Coimbrões 
 
Após termos recebido da Câmara Municipal de Gaia, a informação que pretendiam 
encerrar os balneários de Coimbrões, logo demos a conhecer que a Junta de freguesia 
não poderia estar de acordo  com essa atitude, pelo facto de entender que no local ainda 
existem muitas pessoas que necessitam da sua utilização e porque já éramos portadores 
de um abaixo assinado de cerca de 100 pessoas, assim, solicitamos aos funcionários do 
referido balneário que procedam ao levantamento de actuais utilizadores. 
 

Toponímia 
 
 
A pedido da C. M. de Gaia para que esta Junta de Freguesia se pronuncia-se sobre o 
nome a dar a arruamento de uma alameda junto á rua André de Castro, depois de várias 
informações solicitadas a moradores do local entendeu esta Junta de Freguesia atribuir 



o nome do Sr. Alberto Maria Beira Correia, por tudo aquilo que realizou no lugar do 
Candal. 
 

Outras Informações 
 
 
 
Recebemos na Junta de Freguesia, representantes do Centro de Emprego, a quem 
solicitamos que fosse prestada prioridade aos desempregados da freguesia para 
possível  colocação em postos de trabalho a criar. 
 
Cedemos á C. D. U. o salão Nobre para a realização de um debate sobre Questões 
Europeias” 
 
No mesmo salão Nobre, foi realizada a Assembleia dos Amigos do Centro de Saúde de 
Barão do Corvo, para discussão do Relatório de Actividades e Contas do ano 2006. 
 
Estivemos presentes nas sessões Solenes e em romagem de várias colectividades da 
Freguesia; C. D. Marco, Lugar de Gaia, C. D. Candal, Bombeiros etc. 
 
Participamos no Dia da Unidade do Regimento da Serra do Pilar. 
 
A convite da Confraria do Sr. da Vera Cruz, estivemos presentes numa reunião de apoio 
e preparação das festas locais 
 
 
Colaboramos com a Associação Rua da África, na realização das Festas de S. João, 
nomeadamente com apoio  Logístico  cedência e montagem, do Palco 
 
Reunimos com o senhor Vereador Firmino Pereira, para solicitar a intervenção deste, em 
obras de capital importância para a freguesia. 
 
Reunimos com o senhor Eng. Mota e Silva (GAIURB) juntamente com os seus 
colaboradores mais próximos, analisando e discutindo aspectos relacionados com o P. 
D. M. 
 
Continuamos a reunir com alguns possíveis interessados na recuperação da Escola da 
Régia, mostrando o espaço e informando quais as condições de pretensão. 
 
Reunimos com o senhor Eng. Mota e Silva e moradores de um prédio na Praça Manuel 
da Silva Reis, a tentar desbloquear um conflito entre vizinhos. 
 
Estivemos presentes na inauguração do “Espaço já” criado na Praceta Salvador 
Caetano, e destinado entre outras valências, á juventude. 
 
A convite da Junta de Freguesia de Seixezelo, participamos com a nossa presença na 
“festa da cereja”. 
 
Pedimos á P. T. e ás aguas de Gaia, que reponha algumas tampas metálicas que pela 
calada da noite têm sido retiradas da via publica, colocando em perigo veículos e 
pessoas. 
 
 
 

Policia Municipal 
 
Foi solicitada ao Sr. Comandante para que procede-se á remoção de diversas viaturas 
abandonadas na freguesia, tendo para o efeito, sido enviadas as respectivas matriculas  
 

Divisão de transito 



 
Após inquérito efectuado no local depois do parecer dos moradores, chegamos á 
conclusão que a rua Carvalho Araújo, tendo estacionamento de ambos os lados, 
justifica-se que esta via funcione só com o  sentido ascendente 
 

Plano de Remodelação de Arruamentos. 
 

Após pedido de informação dos serviços camarários, informamos que as vias a terem 
intervenção mais urgente serão, as seguintes; 
Rua de António Granjo 
Rua de Gonçalves da Silva 
Rua de Santa Barbara 
Rua de José Falcão. 
Após esta nossa solicitação, podemos informar que a rua António Granjo e José Falcão 
muito brevemente entrarão em obras de recuperação. 
 

 
Processos Judiciais 

 
DIVIGAIA – Processo civil a decorrer 
 
ANTERO FERREIRA- Processo Civil a decorrer 
 
Dra. ALZIRA FREITAS – Processo Civil a decorrer (julgados de Paz) 
 
Paulo Pereira – Processo Crime concluído com sentença favorável á J. F. Santa Marinha. 
 
 
 
 
Santa Marinha, 18 de Junho 2007 

 
 
 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, 
 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 
 


