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 INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE SANTA MARINHA 23 DE ABRIL DE 2008 

 

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 
O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marinha realizou as Reuniões Públicas dos 
meses de Janeiro, Fevereiro e Março 2008, no Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  
 

DESPORTO 
Continuamos a ceder as instalações do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA 
MICHA” a todas as Colectividades que o solicitem e para melhorar as condições do ringue 
colocamos redes nas balizas. 
 
Participamos na Cerimonia dos 100 anos do F. C. de Gaia, onde foram apresentados 
projectos de 100 eventos. 
 
Colaboramos com a GAIANIMA na organização do 45º Campeonato Nacional de Fundo em 
remo organizado pela Federação Portuguesa de Remo. 
 
Colaboramos com a GAIANIMA e a Associação das Colectividades de Gaia, na Organização da 
V S. Silvestre de Gaia. 
 
Colaboramos com GAIANIMA, na realização da XIX Regata Internacional de Remo. 
 
Colaboramos com a Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro” na realização do 
Torneio de Natal. 
 
Participamos na 5ª Gala de Desporto da Associação de Futsal Popular de Gaia, que se 
realizou no Edifício da Assembleia Municipal. 
 
 

SALUBRIDADE E LIMPEZA 
A pedido da Escola da Quinta da Chás, solicitamos à Divisão de Salubridade da Câmara 
Municipal de Gaia, intervenção no sentido de eliminar o “Bicho do Pinheiro”. 
 
Colaboramos com a IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, na medição e estudo 
de ar em habitações de Santa Marinha. 
 
Solicitamos á Câmara Municipal de Gaia a Isenção de Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos que 
estavam a ser aplicados aos serviços desta autarquia, o que foi aceite. 
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Para dar cumprimento ao Protocolo de Delegação de Competências relativo à Manutenção de 
Jardins e Espaços Ajardinados, informamos o Município quais as nossas intervenções nos 
mesmos. 
 
Com o apoio da Câmara Municipal de Gaia foi colocado material num espaço situado na Rua 
latino Coelho, onde foi demolido um imóvel para que o mesmo possa servir de parque de 
estacionamento. 
 
Continuamos a proceder sempre que solicitados a limpezas em todas as Escolas da 
Freguesia. 
 
 

BALNEÁRIOS 
Tendo a Junta de Freguesia recebido dos utentes dos balneários do Lugar de Gaia e também 
do lugar de Coimbrões o pedido para que estes possam estar abertos ao sábado, assim 
estamos a tentar junto do Vereador Dr. Mário Fontemanha que proceda à devida modificação 
de horário. 
 
 

OBRAS 
Colocamos no Posto de Enfermagem do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA 
MICHA” duas janelas em alumínio, para melhor ventilação e arejamento do referido posto. 
 
Colaboramos com o Águias Sport de Gaia na recuperação e pintura da sua sede (Posto de 
Enfermagem). 
 
Rampeamos a entrada do Cemitério com corrimão para entrada de deficientes. 
 
Pintamos os Portões do Cemitério, que se encontravam já em adiantado estado de 
degradação. 
 
Intervimos junto da Gaia Social para que fosse colocada uma caleira na habitação da Rua S. 
Lourenço n.º 203, pelo facto de estar a provocar humidade nas habitações vizinhas. 
 
Recuperação da água do Fontanário do Rio da Fonte que se encontrava há cerca de 10 anos 
desactivada. 
 
A nosso pedido a Câmara Municipal de Gaia colocou a pavimentação na Rua Rio da Fonte. 
 
A pedido da Junta de Freguesia foi demolida a ilha da Rua das Cortinhas satisfazendo – se 
assim a vontade dos moradores, que se queixavam da abundância de falta de salubridade. 
 
Reparamos a titulo provisório os passeios da Rua Grémio de Prosperidade. 
 
A Convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia assistimos à apresentação da 
nova variante VL 2-4, que vai ligar a Rua da Bélgica à Rotunda Eng. Edgar Cardoso. 
 
Na Escola de Viterbo de Campos procedemos à pintura de salas de aulas. 
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A pedido de diversas Escolas colocamos diversas camionetas de terra preta nos referentes 
estabelecimentos de ensino. 
 
 

CULTURA 
Reconhecimento Publico 

Na homenagem prestado ao Sr. Vereador Firmino Pereira, digníssimo Responsável pelo 
Pelouro do Ensino, o Sr. Dr. Albino Almeida, Presidente da FEDAPAGAIA, reconheceu 
publicamente a Junta de Freguesia de Santa Marinha, como única Freguesia do Concelho, 
parceira do Projecto P. I. E. F. (Plano Integrado de Educação e Formação) que para além de 
outras valências acompanha os alunos com insucesso escolar. 
 
Reunimos com a Câmara Municipal de Gaia (Pelouro da Cultura), para apresentação dos 
nossos Programas: VII Encontro de Colectividades e Comemorações do 25 Abril. 
 
Participamos na tomada de Posse dos Novos Corpos Sociais da Tuna Musical de Santa 
Marinha. 
 
Colaboramos com a Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro” nos Festejos ao S. 
Gonçalo, tendo sido montado o nosso palco para as suas actividades culturais, bem como, 
também recebemos no Salão Nobre da Junta de Freguesia as imagens alusivas às 
festividades. 
 
Em sintonia com o Agrupamento de Escolas de Santa Marinha, estamos a colaborar no 
Programa “O Museu Vai à Escola”. 
 
Homenageamos com uma lembrança, os 63 alunos da Escola EB2/3 de Teixeira Lopes, que 
foram distinguidos com o Diploma de Alunos do “Quadro de Honra e Quadros de Geração 
Fantástica”. 
 
Em colaboração com o Centro Democrático d`Instrução Latino Coelho, realizamos um 
Programa Cultural incluído no “Dia Internacional da Mulher”. 
 
Colaboramos com o Centro Social Candal Marco, na comemoração do “Dia do Pai”. 
 
 

ACÇÃO SOCIAL 
O Gabinete da Acção Social desta Junta de Freguesia continua a fazer atendimento diário a 
todos os munícipes que aqui se dirigem, privilegiando as terças-feiras e as quintas-feiras 
como dias de atendimento fixo. 
 
Continuamos a efectuar o atendimento à população que procura Habitação Social, em 
colaboração com a Técnica da Gaia Social. 
 
Foram, realizadas visitas domiciliárias a agregados familiares para avaliação das condições de 
vida e necessidades específicas, principalmente à população idosa e crianças.  
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Esta Junta de Freguesia continua a dar continuidade ao trabalho em parceria com todas as 
Instituições Sociais, articulando no sentido de minorar os problemas e o tempo de resposta. 
 
Continuamos a ceder o autocarro e a carrinha a quem solicita, desde que o pedido seja 
acompanhado do respectivo projecto da actividade. 
 
Colaboração com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Gaia, na 
elaboração de relatórios sociais dos agregados familiares que por diversos motivos têm 
processo nesta Comissão. 
 
Ao nível RSI continuamos a acompanhar todos os processos distribuídos. 
 
Continuamos a dar todo o apoio à Liga dos Amigos do Centro de Saúde Barão do Corvo. 
 
No seguimento de denúncia efectuada para esta Junta de Freguesia, da situação de um 
agregado da Rua Vistosa, constatou-se que viviam numa situação extremamente precária, 
quer ao nível económico, saúde, social e mesmo habitacional.  
Foi necessária a rápida intervenção desta autarquia para minorar os problemas deste 
agregado. 
Assim foram efectuadas pequenas obras de beneficiação urgentes e accionadas a rede de 
parceiros tendo em vista o apoio rápido a esta situação de emergência. 
Continuamos a acompanhar o evoluir da situação em parceria com a Cruz Vermelha 
Portuguesa e a Associação dos Amigos do Centro de Saúde Barão do Corvo. 
 
Acompanhamento do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF). 
 
Acompanhamento de dois processos de Substituição de Multa por Trabalho a favor da 
comunidade. 
 
Organização de reunião com as Educadoras de Infância da rede publica e das IPSS da 
freguesia e a Equipa de Pedopsiquiatria que trabalha em parceria com esta autarquia, tendo 
como objectivo a prevenção e detecção precoce de problemas de comportamento e 
desenvolvimento das crianças em idade pré – escolar, bem como dar respostas especificas às 
necessidades sentidas pelas Educadoras.  
 
Colaboramos com a Tuna Musical de Santa Marinha, na realização de um espectáculo 
dirigidos aos utentes dos Centros de Convívio e incluídos do Dia Internacional da Mulher. 
 
Numa realização dos S. T. C. P. levamos cerca de 30 idosos do Centro de Convívio da Cruz 
Vermelha, a fazer uma viagem e visita ao Museu do Carro Eléctrico. 
 
 

POSTOS DE ENFERMAGEM 
Continuamos com os nossos Postos de Enfermagem em actividade no apoio de primeiros 
socorros., tendo o Sr. Dr. António Teixeira disponibilizado os seus serviços para prestar apoio 
aos Diabéticos no Posto de Enfermagem situado no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio 
“ZÉ DA MICHA”. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
No nosso Salão Nobre, foi realizada a Assembleia da Liga dos Amigos do Centro de Saúde de 
Barão do Corvo, para discussão do Relatório de Actividades e Contas do ano 2007. 
 
Solicitamos à EDP a reposição de luz em diversos pontos da Freguesia: Rua Visconde das 
Devesas, Bairro João Félix, Praça Manuel da Silva Reis e Rua José Falcão. 
 
A pedido do Sr. Padre Arlindo Sr. Dr. André Teixeira solicitamos á Câmara Municipal de Gaia 
a suspensão temporária da maquina regularizadora do transito, que se situa na entrada da 
subida para o Mosteiro da Serra do Pilar. 
 
Pedimos a colocação de um sinal de STOP na Rua de Emídio Pinto, junto à Rua Augusto 
Nogueira. 
 
Participamos na Cerimónia de Juramento de Bandeira do Regimento da Serra do Pilar. 
 
Reunimos com o Sr. Vereador Firmino Pereira, para solicitar a sua intervenção para o 
andamento de obras na Freguesia. 
 
Continuamos a solicitar à Policia Municipal a remoção de viaturas que se encontram 
abandonadas na Freguesia. 
 
Respondemos ao Sr. Manuel Tavares Bastos sobre questões por ele colocadas sobre a 
Toponímia da Freguesia. 
 
A pedido da ISPGAYA, solicitamos ao Sr. Vereador Firmino Pereira, dois lugares de 
estacionamento junto desta instituição na Avenida dos Descobridores. 
 
Reunimos na GAIURB, com o Sr. Eng. Mota e Silva, com o objectivo de desbloquear algumas 
situações dos nossos Munícipes. 
 
Solicitamos ao Parque Biológico árvores para serem colocadas no Jardim do Candal, Rua 
Hermengarda Seabra, Rua António Bernardes, Praceta Júlio Duarte e Largo Eça de Queirós. 
 
Colaboramos com a AMI, na recolha de óleos alimentares usados. 
 
 

ESCARPA DA SERRA DO PILAR 
Após a informação do laboratório de Engenharia Civil à Câmara Municipal de Gaia dando 
conta da situação de perigo existente na escarpa da Serra do Pilar, o Sr. Vice-Presidente, Dr. 
Marco António Costa solicitou a nossa presença na Câmara para nos dar conta da situação. 
De imediato convocamos uma reunião na Junta de Freguesia com Associação de Moradores 
da Escarpa da Serra do Pilar e o responsável pela Protecção Civil, Dr. José Guilherme Aguiar, 
dando conta da situação existente. 
Posteriormente a estas reuniões também foi solicitado pelas Forças Politicas da Oposição, 
uma Assembleia de Freguesia Extraordinária, cuja Ponto Único da Ordem de Trabalhos era o 
problema dos moradores da Escarpa. 
 



 

Rua Cândido dos Reis, 545  4400-075 Vila Nova de Gaia  Tel.: 22 374 67 20 - Fax: 22 374 67 29  www.jf-santamarinha.pt 6

PROCESSOS JUDICIAIS 
A funcionária Filomena Amorim recorreu da sentença do seu Processo Disciplinar. 
 
Antero Ferreira – Processo Cível a decorrer. 
 
DIVIGAIA – Processo Cível a decorrer. 
 
Dra. Alzira Freitas – Processo Cível a decorrer nos Julgados de Paz. 
 
 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

A situação financeira será entregue a quando da discussão do documento. 
 

 
 
 
 
 
 
Vila Nova de Gaia, 10 de Abril de 2008 
 
 
 
 

 
O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


