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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA  

24 DE SETEMBRO 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 Julho, Agosto e Setembro de 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. 
 
Colaboramos na organização do VII Passeio de Cicloturismo organizado pela 
Cooperativa da Quinta da Bela Vista – URBICOOPE, realizado no dia 13 de Agosto de 
2008 com a oferta de taças para os participantes. 
 
Recebemos no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” os 
Cicloturistas que participaram na Rota do Vinho do Porto, que teve início em Vila Real 
e terminou em Santa Marinha – Vila Nova de Gaia. 
 
Comparticipamos como de costume com uma pequena verba para a realização do 
Convivo de Cicloturismo do Sporting Clube Candalense realizado em Julho de 2008. 
 
Intervimos junto dos Senhores Vereadores Dr. Guilherme Aguiar e Firmino Pereira no 
sentido da demolição do Ringue do Sporting Clube de Coimbrões. 
 
Participamos no 104.º Aniversário do Clube Desportivo do Candal, principalmente na 
sua Sessão Solene onde o Presidente da Junta de Freguesia foi distinguido com o 
galardão de personalidade do ano. 
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Participamos no 50.º Aniversário do Clube Desportivo do Torrão, quer na sua Sessão 
Solene, bem como em outras actividades relacionadas com as comemorações do seu 
aniversário. 
 
Foi colocado um piso em borracha no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA 
MICHA” oferecido pela Câmara Municipal de Gaia a nosso pedido, tendo a Junta de 
Freguesia colaborado na colocação de rede para vedação do recinto. 

(Esta obra está inserida no Plano de Actividades de 2008) 
     
 
 

SALUBRIDADE E LIMPEZA 
A nossa Brigada de Rua continua a proceder às limpezas de espaços públicos da 
Freguesia, assim como em todas as Escolas. 
 
Recebemos no dia 27 de Maio de 2008 uma reclamação do Sr. Fernando Camargo, 
solicitando melhor limpeza na Rua António Gustavo Moreira, à qual demos a 
informação solicitada. 
 
A pedido de Munícipes solicitamos à Divisão de Salubridade a colocação de ecopontos 
nos seguintes locais: Avenida dos Aliados em Coimbrões, Rua Latino Coelho, em frente 
à Igreja de Coimbrões. 
 
A pedido do Sr. António Peixoto morador na Rua das Matas intervimos junto do Sr. 
Álvaro Guisanda proprietário do terreno para que procedesse à sua limpeza. 
 
A pedido da D. Irinia Fernandes da Rua Senhor de Matosinhos pedimos à Sr. Directora 
dos Serviços Municipais que coloca-se dois contentores junto ao Café Amizade para 
melhor servir os moradores locais. 
 
Solicitamos à Divisão de Salubridade que interviesse junto dos proprietários dos 
terrenos situados na Rua Barão do Corvo e Rua Particular das Regadas, para que 
ambos procedam às limpezas dos seus terrenos atrás indicados. 
 
Pedimos às Brigadas da Câmara Municipal para que interviessem no terreno 
propriedade do Município, situado na Rua Guilherme Gomes Fernandes, dado que o 
capim ali existente já apresentava grandes dimensões e perigo de incêndio. 
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BALNEÁRIOS E LAVADOUROS 
Estão concluídas as obras por nós solicitados à Câmara Municipal, para os balneários e 
lavadouros da Fervença. 
 
A pedido dos moradores do Lugar de Gaia, solicitamos ao Sr. Vereador Mário 
Fontemanha que altera-se os horários de funcionamento dos balneários ali existentes 
para os seguintes dias: terças e quartas podem estar encerrados, segundas / quintas e 
sextas devem praticar o horário normal, sábados só de tarde e domingos só de manhã.  

 
 
 

OBRAS 
Sobre o pedido efectuado pelo Sr. Deputado do bloco de Esquerda em 23 de Abril de 
2008, sobre o destino que irá ser dado ao Mercado da Beira Rio e após pedido de 
esclarecimento por nós solicitado à Câmara Municipal, cumpre-me informar todos os 
partidos políticos com assento na Assembleia de Freguesia que a informação dada é 
que até ao momento não há qualquer decisão tomada acerca do mesmo, em 
conformidade com documento anexo. 
 
Recebemos da Câmara Municipal um pedido de parecer para o alinhamento do 
Caminho Velho, tendo sido requerido pelo Sr. Marcilio Filipe da Silva Henrique ao que 
foi respondido que a Junta de Freguesia não vê qualquer inconveniente, pelo que está 
de acordo com este alinhamento. 
 
Recebemos do Sr. António Rocha, Administrador do Condomínio do Prédio situado na 
Praça Manuel Silva Reis, n.º 187 a solicitação para que a Junta de Freguesia proceda à 
substituição da tampa da sarjeta situada junto ao prédio, foi informado que o espaço 
pertence à Junta de Canidelo. 
 
O Executivo deu cumprimento a mais uma obra que faz parte do Plano de Actividades 
de 2008 ao proceder à demolição da Casa do antigo guarda do Cemitério. 

(Esta obra está inserida no Plano de Actividades de 2008) 
 

Solicitamos à Portugal Telecom na pessoa do Sr. Eng.ª Oliveira Marques a retirada de 
um poste de madeira que estava situado junto à Capela Mortuária do Cemitério de 
Santa Marinha e que estava a provocar estragos na referida capela. 
 
Foi solicitado ao Sr. Vereador Mário Fontemanha, para que me acompanhasse numa 
visita à Freguesia para tratar dos seguintes assuntos: 
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1. Visita à Rua Barão do Corvo para verificar o capim existente por detrás 
de algumas habitações; 

2. Visita à Rua das Cortinhas, local onde se efectuou uma demolição e onde nada 
ficou em bom estado; 

3. Demolição do edifício que se encontra por detrás da Escola EB 2/3 de Santa 
Marinha e que serve de esconderijo aos alunos quando saem da Escola. Ficou 
acordado que iria ser demolida até ao dia 15 de Setembro, lembro que este local 
é onde se vai construir o pavilhão para a Escola; 

4. Habitação da Rua Viterbo de Campos obra inacabada; 
5. Problema dos balneários, horários a serem revistos. 

 
Recebemos o pedido da Administração do Condomínio sito na Rua das Cortinhas para 
a colocação de bolas de ferro no passeio, este pedido foi encaminhado para a Câmara 
Municipal. 
 
Assistimos a convite da Câmara Municipal ao lançamento da 1.ª Pedra do Centro 
Cultural de Gaia. 
 
Recebemos do Sr. João de Jesus Moreira, morador na Rua Fernandes dos Anjos uma 
reclamação de que após as obras realizadas na mesma rua, os canos que se 
encontravam à sua porta não davam escoamento às águas. Este assunto já foi 
resolvido. 
 
Colocamos gradeamento no muro do Cemitério para evitar que continuem a haver 
assaltos ao mesmo. 
Esta obra foi executada após termos recebidos diversos orçamentos, tendo sido 
adjudicada à firma JOMARO - Serralharia Civil pelo valor de 4.280,38 Euros. 

(Esta obra não está inserida no Plano de Actividades de 2008) 
 
Procedemos à recuperação do passeio na Rua Camilo Castelo Branco em frente à casa 
do Sr. Dr. Cruz. 
 
Reparamos os passeios da Rua Barão do Corvo. 
 
Intervimos junto da Câmara Municipal para que fosse pavimentada a Rua e Travessa 
do Motor no Candal. 
 
Colocamos quatro bancos no jardim do Largo Eça de Queirós e também plantamos 
uma árvore para produzir sombra, oferta do Parque Biológico. 
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Solicitamos ao Sr. Vereador Firmino Pereira para que mande recuar o terreno sito na 
Rua António Granjo onde se procedeu à demolição de edifício, e para que isso seja 
mais rápido indicamos o nome do proprietário do terreno. 
 
A D. Paula Maria, moradora na Rua Latino Coelho solicitou ajuda a esta Junta de 
Freguesia para a resolução rápida de um pedido de licença para obras de restauro, a 
qual foi atendida e bem sucedida. 
 
Recebi do Sr. José de Sousa uma comunicação, pedindo esclarecimento sobre a obra 
da Igreja e seus muros. Após pedido desta Junta de Freguesia à GAIURB, deslocou-se 
ao local o Sr. Arq. Eusébio da GAIURB e prestou esclarecimentos que foram 
transmitidos ao Munícipe. 
 
A Câmara Municipal procedeu à demolição do prédio onde se verificou o incêndio da 
Calçada da Serra. 
 
Procedemos à pintura de todos os portões do Cemitério. 

(Esta obra não está inserida no Plano de Actividades de 2008) 
 
Solicitamos ao Sr. Vereador Firmino Pereira, a sua intervenção rápida na demolição das 
casas da Rua 1.º de Maio, que são pertença do Centro de Convívio da Serra do Pilar e 
onde se irá construir um Lar da 3.ª Idade, dado que a Instituição viu aprovado o 
Projecto ao Programa PARES. 
 
Quanto ao passadiço aéreo que vai substituir a passagem de nível da Rua das Luzes, 
após diversas conversas tidas com o Sr. Dr. Armando de Oliveira da REFER fomos 
informados que a obra foi adjudicada a uma empresa, com preço base no valor de 
220.000 Euros e que o prazo de execução é de 150 dias e cujos os trabalhos irão 
começar no inicio de Janeiro. 
(As notícias sobre esta obra estão no site da REFER) 
 
Foram colocadas na Rua Rei Ramiro cinco tampas em ferro de saneamento e uma na 
Rua José Falcão pelo facto das que ali existiam terem sido furtadas. 
 
 
 

SANEAMENTO 
Informo a Assembleia que o saneamento na Rua Vistosa está concluído graças à nossa 
intervenção junto da empresa construtora da Escola de Saúde, que assumiu a 
construção de todo o ramal do mesmo sem despesas para os moradores. 
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Pedimos a intervenção da Sr.ª Eng.ª Eunice para que mande efectuar as ligações do 
saneamento e águas residuais dos moradores da Rua de Trás no Candal, para que este 
processo seja resolvido o mais rápido possível a Junta de Freguesia também indicou os 
nomes dos proprietários dos imóveis. 

 
 
 

TRÂNSITO 
Foi colocada uma passadeira na Avenida Diogo Leite junto à Ponte Luís I conforme 
nosso pedido. 
 
Pedimos à Divisão de Trânsito para colocar na Travessa José Mariani, entrada da Rua 
José Fontana um sinal a alertar que ali a via já tem dois sentidos, acabando assim com 
os inúmeros acidentes que ali se verificavam todos os dias. 
 
Recebemos uma informação do Sr. Mário Reis pedindo-nos para se colocar um sinal na 
Rua Camilo Castelo Branco junto à Rádio Popular, pelo facto de ter sido furtado o que 
lá existia. 
 
Requeremos à Divisão de Transito para que proceda á colocação de um espelho na Rua 
Barão do Corvo, final com a Rua Felizardo Lima, para assim dar visibilidade às viaturas 
que descem a rua. 
 
 
 

REMOÇÃO DE VIATURAS 
Solicitamos ao Sr. Comandante da Policia Municipal, Dr. Telmo Moreira a remoção das 
seguintes viaturas: 

 IVECO sem matricula que se encontra abandonada na Rua Oliveira Barros; 
 MITSUBISHI carrinha de caixa aberta com a matrícula 11-38-AB que se encontra 

estacionada há mais de seis meses na Rua Tenente Valadim, junto ao n.º 202; 
 OPEL CORSA 1.2 com a matricula 82-49-EU que se encontra abandonada junto 

da Sociedade Musical 1.º de Agosto; 
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TOPONÍMICA 

A GAIURB, EM solicitou-nos propormos um nome para ser atribuído a um arruamento, 
que actualmente tem o nome de Rua do Caramujo, assim esta Junta de Freguesia 
indicou o nome de José Manuel Sarmento de Beires, pioneiro da Aviação Portuguesa e 
que morou na Rua José Fontana.  
Tendo já sido homenageado pela Câmara Municipal de Gaia em 1981. 
 
A Secção de Toponímia da Câmara Municipal solicitou a esta Junta de Freguesia para 
se pronunciar sobre o nome a dar a uma via transversal da Rua Henrique de Cernache, 
tendo sido proposto o nome de José Domingos Gonçalves de Oliveira (O GUIZANDA). 
 
Foi também proposto por esta Junta de Freguesia a atribuição de dois nomes a 
arruamentos no empreendimento da Praça da Índia: José Maria de Sá Lemos e 
Professor Manuel Pires Veloso. 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
Foi enviado a todas as Escolas de Santa Marinha um inquérito para que as mesmas se 
pronunciassem se continuam a estar de acordo com a visita ao Centro Histórico da 
Freguesia para os alunos do 3.º Ano e com a visita ao Centro Histórico de Guimarães 
para os alunos do 4.º Ano e se estão de acordo com as actividades nelas desenvolvidas. 
 
A Junta de Freguesia realizou uma reunião com o Coordenador da Escola de Santa 
Marinha, Dr. Henrique e com o Dr. Luís Espírito Santo da Empresa dos Autocarros 
Espírito Santo para se acertar o molde em que o transporte irá ser assegurado para a 
Escola. 
O trajecto será o seguinte: saída da Beira-Rio às 8 horas, Escola da Quinta das Chãs 
junto ao Arrábida às 8:10 horas, Escola do Marco e chegada à Escola ás 8:30 horas. 
 
Colaboramos na Festas de Encerramento das Escolas, colocando á sua disposição o 
nosso palco e som. 
 
Colaboramos com a escola da Quinta dos castelos na ida dos Alunos ao Parque 
Biológico e oferecemos um desdobrável do evento a cada Aluno. 
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CULTURA 
Recebemos do Sporting Clube Candalense o convite para estar presente na Sessão 
Solene do seu aniversário. 
Felicitamos esta Instituição por ter sido distinguida pelos organizadores do FESTEATRO 
com o 1.º prémio e ainda pelo facto de três dos seus actores serem distinguidos com 
Menções Honrosas. 
Ainda felicitamos o Sporting Clube Candalense pelas actuações que têm realizado no 
Jardim do Candal. 
O Executivo da Junta de Freguesia decidiu patrocinar um passeio de Barco a todos os 
elementos que fazem parte do Sporting Clube Candalense, artistas e Atletas como 
forma de agradecimento do serviço prestado á cultura e desporto.  
 
 
 
Fomos convidados e estivemos presentes na Sessão Solene de Encerramento do 26.º 
Aniversário do Centro Cultural e recreativo do Lugar de Gaia. 
 
A pedido da D. Conceição Alves cedemos o nosso Salão Nobre para a apresentação do 
seu livro de Poemas que se intitula”O NOVO DESPERTAR”. 
 
Realizou-se no Jardim do Candal com o patrocínio da Junta de Freguesia um Encontro 
dos Pólos da Terceira Idade da Freguesia, onde participaram cerca de 150 idosos na 
sua tradicional sardinhada. 
 
Apoiamos as festas realizadas na Freguesia: Santa Marinha, Senhor dos Aflitos e 
Senhora da Vera Cruz. 
Não deixamos passar em claro a Festa da Nossa Senhora do Pilar onde realizamos três 
dias de espectáculos, às Instituições que connosco colaboraram, o Sporting Clube 
Candalense e Tuna Musical de Santa Marinha o nosso muito obrigado. 
 
A Cruz Vermelha continua a desenvolver um trabalho exemplar na nossa Freguesia, 
tendo as nossas crianças sempre em acção. 
 
Chama da Solidariedade, a pedido desta organização a Junta de Freguesia esta a 
colaborar nesta iniciativa, tendo para o efeito solicitado ao Douro Cais a cedência do 
palco Super Bock para receber a Chama da Solidariedade em Santa Marinha. 
 
A pedido dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões a Junta de Freguesia atribuiu um 
subsídio para a compra de um veículo de duas rodas, que se destina ao patrulhamento 
da frente de rio. 
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Marchas de S. João 
É de salientar a brilhante actuação da Tuna Musical de Santa Marinha nas Marchas de 
S. João, onde Santa Marinha obteve um honroso 2.º Lugar. 
Cumpre-me aqui nesta informação agradecer a todos aqueles que se empenharam de 
uma forma digna e exemplar dignificando assim a sua Instituição, mas também a sua 
Freguesia, Santa Marinha. 
 
Encontro de Colectividades 
Correu da melhor forma este evento, resta-nos aqui agradecer o empenho de todos os 
Presidentes e Directores das Instituições participantes, bem como a todos aqueles que 
particularmente colaboraram connosco. 

(Esta obra está inserida no Plano de Actividades de 2008) 
 
 
 

GABINETE DO CIDADÃO E DA FAMILIA 
Durante os três meses a que se reporta esta informação, foram atendidos todos os 
cidadãos que se deslocaram a este serviço, tendo-se efectuado um atendimento 
individualizado, procurando resolver ou minorar os problemas apresentados.  
 
Continuamos a privilegiar as visitas domiciliárias a utentes idosos e acamados para que 
estes não tenham que se deslocar a este serviço. Este serviço tem como finalidade a 
resolução dos problemas e uma melhoria na sua qualidade de vida activando muitas 
vezes a rede de parceiros.   
 
O atendimento das situações habitacionais continua a ser feito de quinze em quinze 
dias nesta autarquia em colaboração com a Empresa Municipal de Habitação Gaia 
Social, que desloca uma técnica para que o atendimento seja mais personalizado e se 
possa responder imediatamente a questões que vão surgindo.  
 
Foram efectuadas diversas reuniões com os parceiros da Comissão Social de Freguesia 
tendo em vista a elaboração de duas candidaturas ao Plano Operacional de Respostas 
Integradas, esperamos ainda a sua aprovação. Assim a APDES e ABRAÇO foram as duas 
Instituições que concorreram, tendo a Junta de Freguesia assumido a sua parceria. 
 
Colaboração técnica com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Nova 
de Gaia. 
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Continuou-se com as reuniões mensais de Educadoras de Infância da Rede 
Publica e das IPSS que aderiram a esta nossa iniciativa e a equipa de pedopsiquiatras 
do CAT que trabalha em parceria com a Junta de Freguesia, tendo como objectivo a 
prevenção precoce de problemas de comportamento e desenvolvimento de crianças 
em idade pré -  escolar  
 
Acompanhamento de dois processos de substituição de multa por trabalho a favor da 
comunidade. 
Participação nas reuniões de trabalho tendo em vista a continuação do PIEF (Plano 
Integrado de Educação Formação). 
 
Ao nível do RSI continuamos a acompanhar os processos que nos estão distribuídos. 
 
Continuamos como parceiros da Associação dos Amigos do Centro de saúde Barão do 
Corvo, participando em todas as actividades. 
 

 
 

PROJECTOS 
Estamos acompanhar os projectos das nossas Instituições que se encontram bem 
encaminhadas, como sendo o Centro Social Candal Marco com a ocupação da Escola 
da Régia e do Centro de Convívio da Serra do Pilar com o Lar para a Terceira Idade. 
 
O Executivo da Junta de Freguesia solicitou novamente à Câmara Municipal uma visita 
ao nosso edifício sede, tendo nos honrado com a sua presença o Sr. Vice-Presidente, 
Dr. Marco António, que depois de ouvir as nossas pretensões e preocupações, uma 
delas seria o realojamento do casal de idosos que se encontravam a viver na cave do 
edifico sem condições e em risco há cerca de 20 anos. 
Tendo esse caso sido prontamente resolvido com o realojamento de comum acordo do 
referido casal em Canidelo. 
O outro problema é a requalificação das salas existentes no edifício em mau estado, 
depois de nos ouvir pediu orçamentos sobre as propostas que apresentamos para o 
local, orçamentos esses já entregues e que já foram apreciados em reunião de Câmara 
a 30 de Julho de 2008, tendo sido aprovado estando agora para despacho do Sr. 
Presidente da Câmara.  
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POSTOS DE ENFERMAGEM 

Continuamos a receber mensalmente os relatórios de todos os serviços prestados nos 
Postos de Enfermagem desta Junta de Freguesia. 
 
 
 

OUTRA INFORMAÇÕES 
Recebemos do Sr. Joaquim Teixeira, morador na Rua do Motor um pedido para a 
colocação de Ecopontos no local onde antes estavam, pelo facto de estarem a estorvar 
o estacionamento. 
 
Requeremos à Câmara Municipal a isenção de tarifa de resíduos sólidos. Primeiro este 
nosso pedido foi aceite e isentaram-nos do pagamento da referida taxa, mais tarde o 
pedido foi a reunião de Câmara e foi rejeitado com 5 votos do PSD, 3 do PS, 1 do PP e 
abstenção da CDU.  
 
Recebemos um requerimento da Sra. Deputada Municipal Dr.ª Ilda Figueiredo dando 
conhecimento de uma reclamação feita à Câmara Municipal de uma obra que se está a 
desenvolver na Rua Viterbo Campos. 
 
A Junta de Freguesia já tinha conhecimento deste problema e deslocou-se à GAIURG 
com o proprietário lesado apresentando a sua reclamação ao Sr. Eng.º Mota e Silva. 
 
Como é do conhecimento da Assembleia de Freguesia a Casa do professor já se 
encontra a laborar numa sala no edifício da Junta de Freguesia. 
 
Recebemos da Comissão Executiva dos Combatentes da Guerra do Ultramar a listagem 
dos Soldados falecidos nessa guerra, para se proceder à sua afixação, dado que se irá 
realizar o Encontro Nacional de Combatentes e os familiares poderiam querer estar 
presentes.  
 
Recebemos os agradecimentos da Cruz Vermelha – Pólo do Porto sediado em Santa 
Marinha pelo empenho que temos tido junto da Câmara Municipal para que seja 
passada a licença de utilização. 
 
Respondemos ao Sr. Custodio Almeida, residente em Lamego dando informação sobre 
a Escola de Saúde que está a ser construída em Santa Marinha. 
 
Recebemos da Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro” pedido de 
colaboração para compra de fardamento, foram informados que gostaríamos de 
estudar o orçamento e que o mesmo nos devia ser enviado. 
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Alertamos os órgãos sociais da Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro” 
repudiando a sua atitude pelo facto de ser a única Colectividade que não se fez 
representar com o seu stand no Encontro de Colectividades e ainda pela sua chegada 
tardia ao Complexo Zé da Micha quando da inauguração dos stands. 
 

 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 
Informamos a Assembleia de Freguesia que não há dívidas a qualquer fornecedor ou 
Instituição, conforme documentos em anexo. 
 
 
 

PROCESSOS JUDICIAIS 
Continuam a decorrer os Processos Judiciais da funcionária D. Filomena Amorim. 
Antero Ferreira – Processo Cível a decorrer. 
Dra. Alzira Freitas – Processo Cível a decorrer nos Julgados de Paz. 
 
DIVIGAIA – foi concluído o processo tendo a Junta de freguesia pago aquilo que tinha 
acordado que eram 7.500 € mais IVA á taxa de 20%, o que totalizou a quantia de 9.000 
€ e não os 23.710,75 € conforme pretendia o construtor. 
 
 
 
 
Vila Nova de Gaia, 12 de Setembro de 2008 
 
 
 
 

 
O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 
 
 
 


