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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA  
24 DE DEZEMBRO 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 Outubro, Novembro e Dezembro de 2008, no Salão Nobre da Junta de 
Freguesia. 
 
 

DESPORTO 
Procedeu-se à inauguração do piso sintético do Centro Cultural e Recreativo da Beira-
Rio “Zé da Micha” em 4 de Outubro de 2008. 
(Esta obras faz parte do Plano de Actividades) 
 
Continuamos a ceder as instalações do Complexo Zé da Micha a todas as 
Colectividades que o solicitam, de salientar o Torneio da Malha organizado pela Tuna 
Musical de Santa Marinha e também a organização do Torneio de Futebol de Solteiros 
e Casados do Clube Desportivo do Marco. 
 
Recebemos do Clube Desportivo do Marco o pedido de colaboração para a aquisição 
de equipamentos para a Secção de Atletismo, tendo esta Junta de Freguesia acedendo 
a este pedido. 
 
O Clube Desportivo do Marco solicitou a utilização do Complexo Zé da Micha todos os 
sábados das 9 às 10:30 horas. 
 
Colaboramos com o Clube Desportivo do Candal na deslocação da equipa de Juvenis a 
Vilar Formoso. 
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SALUBRIDADE E LIMPEZA 

A nossa Brigada de Rua continua a proceder às limpezas dos espaços públicos da 
Freguesia. 
 
Recebemos da D. Isabel Silva o pedido para se proceder à desratização e limpeza dos 
contentores existentes na Rua Machado dos Santos, em frente ao Restaurante O 
ANTÓNIO. 
 
A pedido da D. Maria de Lurdes mandamos colocar um ecoponto na Avenida dos 
Aliados. 
 
Recebemos da Escola Teixeira Lopes a informação que se irá dar início à criação da 
Horta Biológica dentro da Escola. 
 
Solicitamos ao Parque Biológico a cedência de 15 floreiras para ornamentar o palco 
onde se celebraram as Missas de Fieis nos dias 1 e 2 de Novembro. 
   
A Junta de Freguesia colaborou na campanha de sensibilização Ambiental com cerca 
de 250 Alunos do 1.º Ciclo de diversas Escolas da Freguesia. 
 
 

OBRAS 
Assistimos à inauguração da via VL2/4 em Coimbrões. 
 
Encontra-se em fase de acabamento a Rua Valente Perfeito. 
 
Já estão concluídas as obras da Rua Leonor de Freitas. 
 
Esta a decorrer o alargamento da Rua José Falcão com a demolição do muro. 
 
Por nossa solicitação foi colocado um espelho na Rua Barão do Corvo, à saída da Rua 
Felizardo Lima para facilitar a visibilidade aos automobilistas. 
 
Procedemos à colocação de betão em diversos buracos da Rua Zeferino Costa e Rua 
Rei Ramiro. 
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Assistimos à colocação da primeira pedra para a construção das habitações Sociais da 
Rua de General Torres. 
 
Mandamos colocar uma barra de protecção no Jardim de Infância TOCA DO MENINO 
para maior segurança das crianças. 
 
A pedido da Administração do Condomínio da Avenida Infante D. Henrique mandamos 
tapar uma vala que se encontrava aberta há diversos meses. 
 
A pedido da Escola do Marco mandamos desentupir os canos das casas de banho do 
pavilhão do Jardim de Infância. 
 
Colocamos rede de protecção na Escola da Quinta dos Castelos para que as bolas não 
saltem para o quintal dos vizinhos. 
 
Recuperação da Fonte Nova na Rua rei Ramiro. 
 
Colocação de rampa de acesso a deficientes no inicio da Rua General Torres a pedido 
de morador com deficiência do local. 
 
Reparação do pavimento junto à Capela da Nossa Senhora da Bonança no Lugar de 
Gaia. 
 
Reparação da calçada da Rua dos Santos Mártires. 
 
 

EDP 
A pedido da Administração do Condomínio da Avenida Infante D. Henrique, Sr. Manuel 
Graça mandamos ligar quatro postes de iluminação que não estavam activados. 
 
Após diversos pedidos da nossa Munícipe, Soraia Aguiar e depois de muita insistência 
da Junta de Freguesia com a EDP os novos postes de luz no Alto das Oliveiras foram 
ligados.  
Recebemos da referida Munícipe uma email com altíssimo agradecimento. 
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Também pedimos a ligação da luz em poste situado no Largo do Monte e na Rua da 
África junto ao n.º 22 e n.º 1, este nosso pedido foi uma solicitação do Sr. Jorge 
Guimarães e outros moradores dos locais. 
 
 

CEMITERIO – OBRAS 
Construção de novos quartos de banho. 
 
Construção de 23 novos jazigos. 
 
Construção de Ossário Comum. 
(Esta obra está contemplada no Plano de Actividades) 
 
Construção do passadiço da VL 2/4 até à entrada do Cemitério, pintura de todas as 
grades envolventes à zona nova e colocação de portão. 
Colocação de dois porta baldes e vassouras. 
 
Colocação de perfil em alumínio e tela isolante para evitar a entrada de humidade nos 
Ossários. 
 
Foi cumprida a promessa feita há dezenas de anos ao Povo da Barrosa. Depois das 
obras necessárias efectuadas na Capela do Cemitério procedeu-se à transladação dos 
restos mortais de Ermelinda Vieira, conhecida por Santinha da Barrosa. 
 
 

DIVISÃO DE TRANSITO 
Pedimos a esta Divisão a colocação na via VL 2/4 de cobertos nas paragens dos 
autocarros para protecção dos passageiros. 
 
Solicitamos a colocação de um coberto para junto da Escola EB 2/3 de Santa Marinha 
para protecção das crianças da Escola. 
 
Foram entregues 15 sinais de trânsito ao Sr. Comandante do Regimento de Artilharia 
N.º 5 da Serra do Pilar pedido desta Junta de Freguesia à Divisão de Trânsito. 
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REMOÇÃO DE VIATURAS 

Solicitamos ao Sr. Comandante da Policia Municipal a remoção das seguintes viaturas: 

• Fiat Ducato com matricula 50-80-GO que se encontrava abandonada junto à 
Escola EB 2/3 de Santa Marinha; 

• Opel Corsa vermelho com a matricula XQ-12-32 que se encontrava no Bairro 
João Félix, servindo de armazém de sucata; 

• Fiat com a matriculaSL-34-66 que se encontrava à entrada da Escarpa da Serra 
do Pilar – Rua 1. 

 
 

EDUCAÇÃO 
Esta Junta de Freguesia a pedido do Sr. Dr. Filinto Lima, Director da Escola EB 2/3 da 
Teixeira Lopes, ofereceu um prato decorativo e uma imagem de Santa Marinha para 
ser ao Director de uma Escola francesa em Bordéus. 
 
Oferecemos livros da Colecção Rei Ramiro ao Solar Condes de Resende, conforme seu 
pedido. 
 
Recebemos na Junta de Freguesia as meninas Sara Neves, Karina Nogueira e Vera Silva, 
alunas da Escola Superior de Educação Jean Piaget do Curso de Educação de Infância a 
solicitarem informações sobre os espaços lúdicos, parques infantis ou de lazer 
existentes em Santa Marinha. 
 
Para festejarem o S. Martinho oferecemos castanhas, groselha e carvão às Escolas da 
Serra do Pilar, da Praia e Viterbo de Campos. 
 
 

CULTURA 
A Junta de Freguesia ofereceu no dia 14 de Setembro a todos os actores, artistas e 
atletas do Sporting Clube Candalense uma viagem de barco às cinco pontes do Rio 
Douro, como forma de agradecimento dos serviços prestados na área da cultura, 
recreio e desporto. 
 
Colaboramos com a Tuna Musical de Santa Marinha na organização do Encontro de 
Teatro TEAMA, oferecendo pratos alusivos ao acontecimento. 
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Estivemos presentes na inauguração da Igreja do Candal, assim como nas procissões 
das festas efectuadas na Freguesia. 
 
Fomos convidados e colaboramos nas desfolhadas de URBICOOPE e nas Escolas do 
Marco e Praia. 
 
Cedemos o Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” para a realização 
do Festival de Cargotopia, que contou com uma centena de participantes. 
 
Colaboramos na organização da CHAMA DA SOLIDARIEDADE, que teve grande 
dimensão a nível nacional na área social. 
 
Participamos na visita a Santa Marinha de um grupo de antigos militares que estiveram 
na Guiné, oferecendo-lhes galhardetes desta Junta de Freguesia. 
 
Contribuímos para a aquisição de equipamentos para os elementos que compõem o 
Grupo de Bombos da Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro” a pedido 
desta instituição. 
 
 

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMILIA 
O Gabinete da Acção Social desta Junta de Freguesia fez o atendimento e 
encaminhamento de todas as situações apresentadas nesta Junta de Freguesa. 
 
Foram também realizadas visitas domiciliarias a agregados familiares para avaliação 
das condições de vida e necessidades específicas, principalmente à população idosas e 
crianças. 
 
Esta Junta de Freguesia continua a dar continuidade à parceria com todas as 
Instituições Sociais. 
 
Colaboração com a Comissão de protecção de Crianças e Jovens de Vila Nova de Gaia. 
 
Ao nível do RSI continuamos a acompanhar todos os processos que nos estão 
distribuídos. 
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Continuamos a dar apoio à Liga dos Amigos do Centro de Saúde Barão do Corvo. 
 
Continuamos a parceria com o Agrupamento de Escolas de Santa Marinha no âmbito 
do PIEF. 
 
Continuamos as reuniões com a equipa de Pedopsiquiatras e Educadores de Infância 
dos dois Agrupamentos e IPSS da Freguesia. 
 
Vai proceder-se à distribuição dos brinquedos de Natal para todas as crianças das 
Escolas e Infantários. 
 
Efectuaram-se diversas reuniões com a Escola Mística Espiritualista de Oliveira do 
Douro, sendo esta instituição que ajudará na oferta dos cabazes de Natal que irão ser 
distribuídos para cerca de 200 idosos carenciados da Freguesia. 
Efectuamos a recolha de documentação necessária para o estudo da situação 
económica e familiar tendo em vista a atribuição dos cabazes de Natal. 
 
Fizemos a divulgação em toda a Freguesia da data e local da realização do Almoço de 
Natal da Terceira Idade.  
Realizamos as inscrições para o referido evento, nos diversos locais da Freguesia, onde 
existem instituições sociais evitando assim grandes deslocações dos idosos. 
 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Recebemos do Sr. Manuel Soares Gouveia, morador na Rua José Almada Negreiros o 
pedido de esclarecimento se esta Rua é pertença de Canidelo ou de Santa Marinha. 
Após reunião com Arquitectos da GAIURB chegou-se à conclusão que a rua pertence a 
Santa Marinha, pelo que procedemos à informação solicitada enviando planta 
topográfica da localização cedida pela GAIURB. 
 
Continuamos a legalizar o património da Junta de Freguesia, assim no passado dia 18 
de Novembro de 2008 no Cartório Notarial de Rio Tinto procedeu-se ao registo de 
propriedade da Escola de José Mariani. 
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Recebemos carta do Sr. Manuel Barbosa da Costa, morador na Rua Campo Alegre, n.º 
670 – 7.º Esq. No Porto o pedido de esclarecimento sobre o Cemitério de Santa 
Marinha, respondemos dando os esclarecimentos solicitados. 
 
Procedemos ao pagamento de custas de Tribunal referente ao processo Divigaia. 
 
Recebemos da Senhora Governadora Civil do Porto a informação de que iria proceder 
ao encerramento do Barcas Café situado na Avenida Ramos Pinto. 
 
Recebemos convite da STCP para estarmos presentes na apresentação do produto 
turístico Vitage City Tour, que se realizou na Rua Ferreira Borges no Porto. 
 
Reunimos com o Sr. Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5 da Serra do Pilar no 
sentido de este continuar a ceder ao Águias Sport de Gaia o pavilhão situado junto à 
parada do Quartel. 
Aproveitamos para falar também da reparação do campo de futebol e colocação de 
relvado no mesmo. 
 
Colaboramos com a Associação de Lares Familiares para Crianças e Jovens na ajuda do 
casamento de um casal de jovens residentes nessa Instituição. 
 
Cedemos o nosso palco à Junta de Freguesia de Avintes para a realização da Festa da 
Broa. 
 

 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Informamos a Assembleia de Freguesia que não há dívidas a qualquer fornecedor ou 
Instituição, conforme documentos em anexo. 
 
 
Vila Nova de Gaia, 2 de Dezembro de 2008 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


