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 INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE SANTA MARINHA 26 DE SETEMBRO DE 2007 

 

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 3 de Julho de 2007 na sede da Junta de Freguesia de 

Santa Marinha. 

Reunião Pública realizada no dia 7 de Agosto de 2007 na sede do Águias Sport de 

Gaia. 

Reunião Pública realizada no dia 4 de Setembro de 2007 na sede da Junta de 

Freguesia de Santa Marinha. 

 

DESPORTO 

A Junta de Freguesia apoiou diversas provas desportivas ao longo deste período, tais 

como: 

• Prova de Cicloturismo da URBICOOPE; 

• Prova de Cicloturismo do Sporting Clube Candalense; 

• Torneio Internacional de Basquetebol Feminino do Sporting Clube de Coimbrões; 

• Organização da festa Final dos Jogos Juvenis de Gaia, distribuindo a todas as 

Colectividades e Atletas participantes as respectivas lembranças.  

Dado que passou por esta Junta de Freguesia um projecto da Santa Casa de 

Misericórdia do Porto para edificação do espaço do Campo de Rei Ramiro, convocámos 

reuniões com as Direcções do Clube Desportivo do Torrão e o Clube Desportivo do Candal 

dando a conhecer a situação actual. 

Reunimos com o Presidente da Direcção do Centro Cultural e Recreativo do Lugar de 

Gaia dando-lhe conhecimento da situação actual e das diligências que esta Junta de 

Freguesia está a efectuar junto do Senhor Bispo do Porto sobre a sede da sua Instituição. 
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Recebemos na Junta de Freguesia a nova Direcção do Águias Sport de Gaia, que 

apresentou cumprimentos e deu a conhecer a grave situação financeira da Instituição. 

 

SALUBRIDADE 

A nossa Brigada de Rua continua a proceder a vários serviços de salubridade em toda 

a Freguesia, sendo de salientar as escolas que estão prestes a iniciar o seu ano lectivo. É 

também de realçar a capinagem do terreno circundante à Escola EB 2/3 de Santa Marinha, 

para que os Técnicos da Câmara pudessem proceder ao seu levantamento topográfico. 

 Foi pedido à Secção de Salubridade da Câmara a limpeza dos diversos contentores 

espalhados pela Freguesia. 

 Efectuámos pedido à Câmara para que proceda à colocação de dispensadores para 

dejectos caninos em diversos jardins espalhados pela Freguesia. 

Não podemos deixar de agradecer à Direcção da Salubridade da Câmara, na pessoa 

da Sr.ª Eng.ª Mercês Ferreira a prontidão com que tem efectuado os diversos serviços 

solicitados por esta Junta. 

 

BALNEÁRIOS 

Dado ter sido reduzido o horário de funcionamento dos balneários, solicitamos ao Sr. 

Vereador, Dr.º Mário Fontemanha autorização para serem distribuídas chaves pelos utentes 

que mais necessitam de utilizar os balneários da sua área de residência. 

 

CULTURA 

ENCONTRO DE COLECTIVIDADES 

 A Junta de Freguesia de Santa Marinha, realizou mais uma vez o Encontro de 

Colectividades que teve o seu início no dia 6 de Julho e se prolongou até ao dia 14 de Julho. 

 Nestes dias passaram pelo palco situado no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio 

“ZÉ DA MICHA” todas as Colectividades de Santa Marinha, assim como todos os artistas 

pertencentes à Freguesia. 

Para se iniciar este evento, mais uma vez as Colectividades se fizeram representar 

com todos os seus artistas e atletas no gigantesco desfile pela marginal de Gaia, dando 
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assim a conhecer a toda a comunidade, a cultura e o desporto que se desenvolve na 

Freguesia. 

O Executivo da Junta agradeceu a todas as Instituições o esforço que fizeram ao se 

fazerem representar nos stands que foram colocados no Centro Zé da Micha durante o 

evento, tendo também prestado homenagem a todos aqueles que fazem parte das 

Direcções, bem como Artistas e Atletas. 

 

FESTAS DA SENHORA DO PILAR 

Integrado nas Festas da Senhora do Pilar, a Junta de Freguesia realizou no Jardim do 

Morro, um vasto programa cultural que decorreu entre 11 e 15 de Agosto de 2007, com 

destaque para o dia 15 de Agosto, no qual se prestou homenagem a José Guimarães, ilustre 

poeta da Freguesia e recentemente falecido. 

Nesta iniciativa, estiveram presentes dezenas de artistas que ao longo da sua vida, 

cantaram e interpretaram canções de autoria de “Zé Guimarães”, tendo a Junta oferecido a 

todos uma lembrança alusiva ao acontecimento. 

No final, a Junta de Freguesia prestou uma singela homenagem a “Zé Guimarães”, 

tendo a viúva, D. Inês Guimarães recebido a respectiva lembrança. 

  

OBRAS E BENEFICIAÇÕES NA FREGUESIA 

Foram efectuadas pequenas obras em diversos locais da Freguesia, de salientar: 

• Demolição de um barraco existente na Travessa da Regueira, 

• Alcatroamento da Rua José Manuel Salgueiral; 

• Rebaixamento do terreno circundante ao Cemitério; 

• Colocação de ar condicionado nas Capelas Mortuárias do Cemitério; 

• Estão em fase de conclusão os 102 novos Ossários.   

 

CEMITÉRIO 

Plantação de árvores no Cemitério, substituindo assim as que se encontravam em 

estado degradado. 
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ACÇÃO SOCIAL 

Durante o período a que se reporta esta Informação do Presidente a nossa Assistente 

Social continuou a fazer o atendimento e acompanhamento dos utentes que recorreram a 

este serviço com problemas que impossibilitam a sua inserção social. 

Atendimento e recepção de pedido de habitação e posterior encaminhamento dos 

processos para a sede da Empresa Municipal de Habitação Gaia Social. 

Colaborámos com todas as Instituições prestadoras de serviços à Terceira Idade e 

Crianças (Centros de Convívio, Escolas, Jardins de Infância, etc.). 

Participação em reuniões no âmbito da Rede Social. 

Preparação e participação nas Reuniões de Trabalho tendo em conta a continuação do 

Programa PIEF (Plano Integrado de Educação e Formação), programa este destinado a 

jovens em absentismo escolar prolongado e/ou insucesso repetido, 

Visitas domiciliárias a utentes, para avaliação e resolução de situações graves e 

urgentes (na sua maioria idosos que não conseguem deslocar-se ao Gabinete da Acção 

Social para serem atendidas). 

Acompanhamento de dois processos de substituição de multa por trabalho a favor da 

comunidade. 

Reunião com a Direcção da Escola Mística e Espiritualista de Oliveira do Douro que nos 

informou da vontade de continuar a colaborar com esta Junta na atribuição dos Cabazes de 

Natal para o ano de 2007. 

Resolução de um caso de habitação e salubridade de um idoso que residia na Rua da 

África e que já se arrastava há vários anos. 

Intervenção junto das Instituições competentes para resolução do problema dos 

moradores do prédio da Rua Marciano de Azuaga, 92. 

 

SAÚDE 

Continuamos com os três Postos de Enfermagem em funcionamento regular. 

Iniciou-se no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”, com a 

colaboração do Sr. Dr. José António Teixeira, uma consulta de apoio e informação ao 

diabético, a funcionar todas as quartas-feiras das 17 às 19 horas. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

Participamos à Câmara Municipal de Gaia e às Força Policiais a grave situação que se 

estava a viver junto dos Tanques e Lavadouros da Fervença. 

Solicitamos a Policia Municipal a remoção de viaturas que se encontram abandonadas 

em diversas artérias da Freguesia, bem como, a sua colaboração no sentido de se evitar que 

as peixeiras continuem a lavar as suas canastras nos tanques existentes na Rua Dr. Ribeiro 

de Magalhães, local onde normalmente é lavada a roupa. 

Foi pedido ao Sr. Bispo do Porto marcação de audiência para se debater o problema 

existente com o Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia. 

Sobre a notícia vinda a publico no Jornal de Noticias da Rua do Agro informamos que 

junto às habitações está tudo capinado, no espaço em frente à Rua do Agro, por motivo de 

prevenção, não foi capinado 

A 9 de Agosto recebemos um e-mail do Sr. Carlos Mesquita, morador na Quinta da 

Bela Vista agradecendo o empenho desta Junta de Freguesia na resolução do problema 

existente neste local, que se prendia com a falta de sossego. 

Interviemos junto da GAIURB para que se mantenha o passadiço pedonal por detrás 

da Capela do Senhor de Matosinhos, e não como pretendiam um jardim. 

Solicitamos reunião à GAIURB sobre PDM para esclarecimento de alguns problemas 

existentes na Freguesia. 

Estivemos com a Policia de Segurança Publica, Delegação de Saúde e Ministério 

Publico para a resolução do caso da Rua Marciano Azuaga. 

Foi pedido ao Sr. Vereador Firmino Pereira e ao Sr. Dr. Guilherme de Aguiar marcação 

de uma audiência para se tratar do problema existente com a Columbófila de Mafamude, 

situada na Praceta Salvador Caetano. 

Estamos a estudar propostas de diversas empresas para a implementação do Sistema 

de Gestão de Qualidade nesta Junta de Freguesia. 

 

DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA FREGUESIA 

Estamos em negociações com empresa especializada em delimitações, para que de 

uma vez por todas sejam conhecidos os limites reais da nossa Freguesia. 
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PROTOCOLOS 

Foram assinados os seguintes Protocolos: 

• Protocolo de Delegação de Competências entre a Junta de Freguesia de Santa 

Marinha e o Município de Vila Nova de Gaia, em 25 de Julho de 2007 referente 

a “Taxas e Outros Receitas do Município – Rampas”; 

• Protocolo de Acordo celebrado em 27 de Julho de 2007, entre a Junta de 

Freguesia de Santa Marinha e a Empresa Municipal Gaianima, destinado ao 

apoio a conceder ao Dinamizador dos XXVI Jogos Juvenis de Gaia. 

 

PROCESSOS DISCIPLINARES 

DIVIGAIA – Processo civil a decorrer 

ANTERO FERREIRA – Processo Civil a decorrer 

Dra. ALZIRA FREITAS – Processo Civil a decorrer (julgados de Paz) 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE AGOSTO DE 2007 

A situação financeira segue em documento anexo a esta Informação Escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, ___ de Setembro de 2007 

 

 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


