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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA  

17 DE JUNHO DE 2009 

 

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 seguintes Reuniões Públicas: 

• Maio na sede da Tuna Musical de Santa Marinha; 

• Junho na sede do Clube Desportivo do Torrão. 

 

 

DESPORTO 

O Sporting Clube de Coimbrões solicitou apoio para a realização de um Torneio da Juventude, tendo 

o Executivo colaborado com a oferta de 7 troféus e 200 medalhas. 

 

Tendo o Sporting Clube de Coimbrões sido finalista do Campeonato Nacional Basquetebol Feminino 

solicitou a esta Junta de Freguesia apoio para a deslocação a Proença A Novas, o Executivo 

comparticipado com 250 € para ajuda do transporte.  

 

Jogos Juvenis de Gaia 

A Junta de Freguesia de Santa Marinha participou nos XXVIII Jogos Juvenis de Gaia com 124 Atletas, 

sendo a Freguesia com mais participantes. 

Colectivamente obtivemos as seguintes classificações: 

• Atletismo Feminino (11/12 anos) – 1.º lugar  

• Atletismo Masculino (11/12 anos) – 1.º lugar 

• Futebol 7 Masculino (12/13 anos) – 1.º lugar 

• Andebol à Roda do Círculo (8/10 anos) – 2.º lugar 

• Futebol 5 Masculino (9/11 anos) – 2.º lugar 
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• Ténis de Mesa Masculino (8/10 anos) – 2.º lugar 

• Atletismo Feminino (13/14 anos) – 3.º lugar 

• Atletismo Masculino (13/14 anos) – 3.º lugar  

• Basquetebol Feminino (13/14 anos) – 3.º lugar 

• Basquetebol Masculino (13/14 anos) – 3.º lugar 

• Voleibol Masculino (14/16 anos) – 3.º lugar 

• Andebol 7 Feminino (13/14 anos) – 4.º lugar 

• Futebol 5 Feminino (11/12 anos) – 4.º lugar 

• Voleibol Feminino (14/16 anos) – 5.º lugar 

 

Individualmente: 

• Atletismo Feminino (11/12 anos) – 1.º / 2.º e 3.º lugares 

• Atletismo Masculino (11/12 anos) – Dois 1.º lugares 

• Atletismo Feminino (13/14 anos) – 1.º lugar 

 

Prémios Fair Play: 

• Andebol de 7 Feminino (11/12 anos)  

• Andebol À Roda do Circulo  

 

A todos os Atletas e Técnicos o nosso muito obrigado por esta participação, que dignificou a 

Freguesia de Santa Marinha. 

 

A Junta de Freguesia está muito agradecida ao Porto Cruz na pessoa do Sr. Dr. Jorge Dias, Director 

Geral, pela comparticipação no equipamento que vestiu todos os participantes de Santa Marinha nos 

Jogos Juvenis. 

 

Estivemos presentes na 6.ª Gala da Associação de Futsal. 
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BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA 

Procedemos à limpeza do jardim da Igreja de Santa Marinha e do Estádio de Rei Ramiro. 

 

Procedemos à limpeza e pintura dos tanques da Barroca e Fervença. 

Recebemos uma reclamação do Sr. Constantino Correia Soares, morador na Rua Dr. Ribeiro 

Magalhães, reclamando e alertando para o facto das peixeiras lavarem os cestos do peixe dentro dos 

tanques onde lavam a roupa. 

Vamos solucionar este problema, embora se reconheça que este não é de fácil resolução. 

 

Recebemos um pedido do Centro Social do Candal-Marco para se proceder à poda das cameleiras 

existentes no jardim, após pedido à Secção de Jardins da Câmara as mesmas vão ser podadas. 

 

A pedido Sr. Miguel Botelho sobre a limpeza do terreno situado na Rua 28 de Janeiro junto à 

Cerâmica. 

Solicitamos ao seu proprietário a limpeza do mesmo o que já foi efectuado. 

 

Solicitamos ao Sr. Vereador Mário Fontemanha alteração aos horários dos balneários de Viterbo de 

Campos a pedido dos moradores, os mesmos foram aceites e já estão a funcionar nos novos horários. 

 

 

OBRAS 

Procedemos à reparação da via na Rua Bairro João Félix colocando paralelos nos acessos às garagens. 

 

Colocamos dois corrimões nas escadas que mandamos construir em frente ao Quartel dos 

Bombeiros. 

 

Solicitamos à Protecção Civil a demolição de muro na Rua Leonor de Freitas dado que está a ameaçar 

ruir, fomos ao local com a Protecção Civil. 

 

Mandamos colocar um espelho junto à casa do Sr. Conde Campo Belo para facilitar a saída de 

viaturas da sua residência. 
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Colocamos passagem para deficientes no espaço da rua junto à Simopre Arrábida. 

 

Estão a ficar concluídas as obras no rés-do-chão da Junta de Freguesia. 

 

Esta a ser concluído o passadiço de Coimbrões. 

 

Colocamos dois mupis no Cemitério de Coimbrões para informação. 

 

 

SANEAMENTO 

Vão efectuar-se as ligações ao saneamento da Rua Consiglieri Pedroso, n.º 706 de diversas casas e 

também da Rua de Trás. 

 

 

EDP 

Mandamos colocar três pontos de luz no túnel que dá acesso ao Continente, pelo facto dos outros 

terem sido vandalizados. 

 

Continuamos a solicitar à EDP a substituição de lâmpadas que se encontram danificadas na Freguesia. 

 

 

DIVISÃO DE TRÂNSITO E TOPONÍMIA 

Solicitamos à Divisão de Trânsito alteração ao trânsito no Candal, passando algumas vias a sentidos 

únicos. 

 

Mudança de paragem na Rua Leote do Rego após deslocação ao local com o Dr. Luís Espírito Santo e 

o Eng.º do trânsito, Sr. Jorge Pereira, ficando acordado o local para a paragem assim como o coberto 

para os passageiros. 

 

Solicitamos à Divisão de Trânsito a colocação de sinal de rua sem saída para a Travessa da Regueira, 

local onde se está a construir o passadiço. 
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Mandamos colocar uma placa nova na Rua Sporting Clube Candalense pela mesma estar em mau 

estado. 

 

 

REMOÇÃO DE VIATURAS 

Continuamos a solicitar a remoção de viaturas que se encontram abandonadas na Freguesia. 

 

 

EDUCAÇÃO 

350 Alunos do 4.º Ano das Escolas de Santa Marinha visitaram o Centro Histórico de Guimarães, a 

Junta de Freguesia ofereceu: transporte, uma mochila com lanche, visita aos Paços dos Duques, um 

gelado para sobremesas após o almoço, uma viagem no comboio panorâmico na Penha e descida de 

teleférico a cada um dos alunos e acompanhantes. 

Este evento faz parte do Plano de Actividades. 

 

Colaboramos com a Escola da Serra do Pilar no pagamento da camioneta para o seu acampamento 

anual, que se realizou no Soajo. 

 

280 Alunos do 3.º Ano das Escolas de Santa Marinha, distribuídos por quatro dias visitaram o Centro 

Histórico de Santa Marinha, tendo a Junta de Freguesia oferecido uma mochila com lanche e o 

almoço no refeitório do Quartel da Serra do Pilar. 

A visita teve o seguinte itinerário: Convento Corpus Christi, C. C. R. da Beira-Rio ”Zé da Micha”, Igreja 

de Santa Marinha, Caves do Vinho do Porto, passeio pedonal pela Calçada da Serra até ao Mosteiro 

da Serra do Pilar e Quartel da Serra do Pilar. 

Este evento faz parte do Plano de Actividades. 

 

A Junta de Freguesia premiou 17 alunos residentes em Santa Marinha que frequentam as Escolas de 

Valadares e que se distinguiram no Quadro de Honra “Geração Fantástica”, oferecemos um estojo de 

canetas personalizadas a cada aluno. 
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CULTURA 

Cedemos as instalações do C. C. R. Beira-Rio “Zé da Micha” para a recolha de sangue. 

 

Solicitamos à Policia o acompanhamento da Vigília de Pentecosta que saiu da Igreja do Candal com 

chegada á Sé Catedral do Porto. 

 

Acompanhamos o cortejo litúrgico da Misericórdia de Gaia que saiu da Rua Teixeira Lopes com 

chegada à Igreja de Santa Marinha, tendo solicitado também à polícia apoio para a procissão. 

 

Colaboramos com o Regimento de Artilharia N.º 5 nas Comemorações dos seus 200 anos. 

 

No C. C. R. Beira-Rio “Zé da Micha” foi oferecido um concerto de música pela Banda da Policia de 

Segurança Publica a todos os idosos que frequentam os Centros de Convívio de Santa Marinha. 

 

Estivemos presentes no 103.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões assistindo á 

inauguração de uma ambulância que tem como padrinhos o Presidente da Junta de freguesia, Sr. 

Joaquim Leite e sua esposa. 

 

 

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMILIA 

Este Gabinete continua a atender todos os cidadãos da Freguesia que aqui se deslocam. Aos seus 

problemas é sempre dado o encaminhamento mais adequado, tentando assim minorar ou resolve-

los. 

 

Numa perspectiva de dar um apoio eficaz aos que por vários motivos não conseguem deslocar-se a 

este serviço, principalmente idosos e acamados, realizam-se sempre que se justifique visitas 

domiciliárias. 

 

Tendo em conta o problema habitacional da Freguesia, e a quantidade de pedidos que vão chegando, 

continuamos a fazer o atendimento de quinze em quinze dias em colaboração com a Empresa 

Municipal da Habitação, Gaia Social, que desloca uma técnica a esta Junta de Freguesia para assim se 
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fazer um atendimento mais personalizado e eficaz, tentando no imediato dar respostas a questões 

que vão surgindo. 

 

A equipa de pedopsiquiatras que se encontra a colaborar com esta Junta de Freguesia, continua a 

realizar reuniões técnicas com o grupo de Educadoras de Infância das IPSS e Agrupamentos de 

Escolas, que aderiram a esta iniciativa. 

 

A Junta de Freguesia continua a sua parceria com o agrupamento de Escolas de Santa Marinha em 

todos os projectos principalmente o PIEF (Plano Integrado de Educação Formação). 

 

Esta autarquia continua a colaboração no acompanhamento de processos de substituição de multa 

por trabalho a favor da comunidade. 

 

Continuamos a acompanhar todos processos que nos estão distribuídos no âmbito do RSI. 

 

Esta Junta de Freguesia continua a dar continuidade à parceria com todas as instituições da 

Freguesia, articulando em rede. 

 

Continuamos a colaborar com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Vila Nova 

de Gaia sempre que solicitados. 

 

Colaboração com Associação de Amigos do Centro de Saúde Barão do Corvo. 

 

 

DIVERSOS 

Recebemos uma reclamação anónima com uma foto de um tractor, dizendo que o mesmo andava a 

colocar “água choca” nos locais de águas pluviais, no local verificamos que o dito tractor é da obra 

que se está a fazer junto à Escola Teixeira Lopes e destina-se a tirar da mina água limpa. 

Recebemos reclamação da D. Carla Manuela Gonçalves Ferraz Nunes Santos sobre assunto do 

Cemitério, o qual já foi solucionado. 

 

Respondemos à D. Maria Irene sobre informação do C. C. R. Beira-Rio “Zé da Micha”. 
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O Sr. Carlos Salgado solicitou à Junta de Freguesia informações para saber quem andou a fazer o 

jardim junto às piscinas, pelo facto da terra estar escorregadia e sujar o espaço. 

 

Cedemos o C. C. R. Beira-Rio “Zé da Micha” para o Bloco de Esquerda apresentar os candidatos a Vila 

Nova de Gaia. 

 

Cedemos o Jardim do Candal e o Palco Francisco Silva para o partido Socialista fazer a apresentação 

da sua candidata à Junta de Freguesia. 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Informamos a Assembleia de Freguesia que não há dívidas a qualquer fornecedor ou Instituição, 

conforme documentos em anexo. 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 15 de Junho de 2009 

 

 

 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


