INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
23 DE SETEMBRO 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:
• Agosto na sede dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões;
• Setembro na sede da Urbicoope.

DESPORTO
Recebemos um convite do Sr. Augusto Sousa para participar no Torneio de Futebol de 5 “Putos de
Gaia”, encaminhamos este pedido para as nossas equipas de futebol.
Colaboramos com a oferta de taças e medalhas para os participantes no Torneio Escolas Básicas
organizado pelo Sporting Clube de Coimbrões.
O Clube Desportivo do Candal solicitou a esta Junta de Freguesia a comparticipação financeira para
ajudar ao pagamento de furo artesiano, minimizando assim a despesa com água para as suas
instalações.
Cedemos a nossa instalação sonora para a Gala organizada no dia 11 de Junho de 2009 na sede do
Clube e autorizamos a romagem ao Cemitério de Santa Marinha.
O Executivo da Junta de Freguesia de Santa marinha felicitou o Clube Desportivo do Candal pela
subida à III Divisão da sua equipa sénior.
Torneio de Xadrez – colaboramos com a GAIA NIMA neste Torneio guardando o material no Centro
Cultural e Recreativo “Zé da Micha”
Colaboramos com o Clube Desportivo do Marco no pagamento do autocarro para a Festa de Final do
Ano Desportivo.

BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA
A Administração do Condomínio da Rua da Regueira N.º 16 a 48 solicitou a esta Junta de Freguesia
que se proceda à limpeza do espaço que se encontra em frente às habitações e que se coloque nesse
local os três contentores que se encontram à saída da garagem a estorvar a saída das mesmas.
Recebemos do Sr. Alberto Coelho uma reclamação relacionada com o espaço arrelvado em que
refere que andam animais no local.
Já informamos que o referido espaço é propriedade do Condomínio.
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A pedido dos moradores da Rua Bombeiros Voluntários de Coimbrões solicitamos à Divisão de
Salubridade a colocação de contentores em frente ao Pingo Doce.
A pedido da Fábrica de Molduras da Rua Dr. Ribeiro de Magalhães solicitamos à Divisão de
Salubridade a desratização do espaço envolvente da fábrica.
A Administração do Condomínio da Rua Monte Xisto solicitou-nos a desratização do local, a qual já foi
efectuada pelos serviços da Salubridade da Câmara.
O Sr. António Fernando Almeida morador na Avenida Infante D. Henrique solicitou-nos para que se
proceda à poda das árvores.
Solicitamos ao Sr. Vereador Dr. Mário Fontemanha para manter os balneários do jardim do Morro a
funcionar de 8 a 16 de Agosto das 21:30 às 24 horas durante a realização do Encontro de
Colectividades.
Fomos contactados pelo Sr. Cândido Gomes, morador na Rua dos Bombeiros Voluntários de
Coimbrões para se proceder à poda das árvores existentes no jardim em frente à sua habitação.
Procedemos ao tratamento de uma árvore na Rua Senhor de Matosinhos, solicitada pela D.
Brilhantina.
Enviamos comunicação à Sra. Eng.ª Mercês ferreira para intervir junto do proprietário do terreno
existente na Rua Caminho Velho, n.º 137 – 183, que de imediato procedeu à limpeza do mesmo.

OBRAS
Procedemos ao alcatroamento da Avenida dos Aliados a pedido dos moradores, uma das quais foi a
D. Maria de Lurdes.
Mandamos colocar um espelho na Rua Rei Ramiro, junto à casa do Sr. Conde Campo Belo.
Colocamos uma grelha no passadiço da Simopre Arrábida e pintamos todo o gradeamento do
passadiço.
Chapeamos o portão da Escola da Quinta dos Castelos.
Procedemos à reparação do gradeamento do Centro Social de Coimbrões.
Inauguramos o passadiço de Coimbrões, construído pela REFER.
Iniciaram as obras na Rua de Santa Barbara a realizar pela Câmara Municipal.
Reparamos o gradeamento da Praça de Sousa Caldas e também os bancos ali existentes.
Reparamos o passeio da Travessa da Fonte Lodosa.
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Vamos colocar paralelo na Viela do Monte Xisto.
Colocamos na Rua da África passagem para deficientes.
Reparamos o passeio da Rua Camilo Castelo Branco.
Empatelamos um espaço na Rua 28 de Janeiro.
Reparamos o passeio da Rua do Marco e solicitamos junto da EDP para que os passeios da Rua do
Marco fossem reparados o mais urgente possível.

SANEAMENTO
Solicitamos às Águas de Gaia a ligação ao saneamento da Ilha do 106 da Rua Consiglieri pedroso,
onde existia um cheiro nauseabundo constante e que foi efectuado sem qualquer custo para os
residentes locais.
Nas mesmas circunstancias a nosso pedido as Águas de Gaia também procedeu à colocação do
colector e ligação na Travessa da Regueira do respectivo saneamento

EDP
Continuamos a solicitar à EDP a substituição de lâmpadas que se encontram danificadas na Freguesia.
Solicitamos à EDP a colocação de luz zona envolvente à URBICOOPE a pedido dos moradores do local.

DIVISÃO DE TRÂNSITO E TOPONÍMIA
Solicitamos à Divisão de Trânsito o corte do tráfego no dia 19 de Julho desde as 16:30 até às 17:30
horas na Avenida Diogo Leite para a passagem da Procissão da Festa de Santa Marinha.
Recebemos a informação do corte de trânsito na Rua Machado dos Santos durante
aproximadamente 60 dias, do qual demos informação aos moradores.
Solicitamos a colocação das placas toponímicas na Rua Artur Lobão Peixoto, pelo facto das mesmas
terem desaparecido.
Colocamos chapas a indicar os sanitários no jardim do Morro.
Colocamos placas indicativas na Travessa da Regueira assinalando o passadiço da REFER.
Solicitamos à Divisão de Trânsito placas de trânsito para a Rua Serpa Pinto.
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Solicitamos a colocação de placa para deficientes para a Rua Sporting Clube de Coimbrões, tendo a
mesma já sido colocada.
A pedido da Comissão de festas do Senhor da Vera Cruz do Candal solicitamos à Divisão de Trânsito a
interdição do trânsito excepto a moradores das Ruas Fernandes dos Anjos e Avenida Padre Alves
Correia.
Solicitamos à Divisão de Transito da Câmara Municipal alteração para sentidos únicos para a zona do
Candal.

REMOÇÃO DE VIATURAS
Continuamos a solicitar à Policia Municipal a remoção de viaturas abandonadas na Freguesia.

EDUCAÇÃO
A Junta de Freguesia continua a subsidiar os passes dos Alunos mais carenciados que frequentam a
Escola de Santa Marinha.
Continuamos a subsidiar o PIEF.
Colocamos dois bebedouros na Escola das Devesas.
Recebemos do Sr. Marco António Guimarães de Castro Azevedo, Carregosa – Oliveira de Azeméis
uma proposta para implementação de um berçário na Freguesia.
Para isso necessita de um espaço, foi transmitido que a Junta de Freguesia não tem espaço disponível
para esta valência.
Procedemos à limpeza de todas as Escolas da Freguesia.
Continuamos a ceder o transporte no nosso autocarro às Escolas que o solicitam.
Participamos com subsídios às Associações de Pais que o solicitam na área do ATL.
A pedido do Centro Social do Candal marco cedemos o Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “Zé
da Micha” para a Festa de Finalistas da Sala dos 5 Anos.
Cedemos o autocarro ao Centro Social do Candal Marco para a visita ao Instituto Português da
Juventude do Porto.
Recebemos a informação da Escola da Praia que não fizeram a Festa da Criança na Tuna Musical de
Santa marinha, pelo facto de não terem espaço, tendo a mesma se realizado no recreio da referida
Escola.
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CULTURA
Realizamos o Encontro de Colectividades no Jardim do Morro, que se realizou de 8 a 16 de Agosto,
em que para alem das Colectividades e Artistas de Santa marinha, também nos honrou com a sua
presença a Sua Alteza Real D. Duarte Pio de Bragança.
Realizamos o Passeio da terceira idade que contou com cerca de 1200 idosos.
O local escolhido foi o Monte de Santa tecla – Espanha com almoço em Vila Praia de Ancora.
Para este passeio a empresa Municipal Águas de Gaia ofereceu à Junta de Freguesia cerca de 800
bonés.
A Junta de Freguesia colaborou na realização das festas de Santa Marinha, Senhor dos Aflitos e
Senhor da Vera Cruz do Candal.
Alem de solicitar as licenças à Câmara Municipal de Gaia, colaboramos com a quantia de 2.500 Euros
para cada festa.
Solicitamos ainda a presença da Policia Municipal e da Policia de Segurança Publica.
A Associação de Colectividades de Vila Nova de Gaia solicitou a esta Junta de Freguesia autorização
para a realizar da tradicional feira de Coleccionismo na Beira-Rio junto ao Clube Fluvial Portuense.
Recebemos convite para estar presentes na Festa dos Bombos realizada pelos Mareantes do Rio
Douro, tendo estado presente o Presidente da Junta de Freguesia.
Fomos convidados pela Sociedade Musical 1.º d`Agosto para assistir à distribuição dos Diplomas
atribuídos aos Actores da Revista “Rua Direita”, que se evidenciou no FESTEATRO 2009, organizado
pela Associação das Colectividades de Vila Nova de Gaia.
Colaboramos com subsídio para a deslocação a Lisboa do cantor Ricardo, que foi finalista no
programa televisivo “Nasci para cantar” realizado pelo Herman José.
Mandamos restaurar todos os quadros de figuras históricas que se encontravam abandonados no
rés-do-chão.
A Igreja Cristã Envangelica das Costeiras solicitou a esta Junta de Freguesia a cedência do espaço
palco do Jardim do Candal, tendo o mesmo sido cedido.
Colaboramos com a Tuna Musical de Santa Marinha na realização das marchas de S. João, onde
obtivemos o terceiro lugar.

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMILIA
No período a que se reporta esta informação o Gabinete de Acção Social desta Junta de Freguesia,
efectuou o atendimento a todos aqueles que se dirigiram a este serviço, procurando resolver ou pelo
menos atenuar os problemas para o qual foi solicitado.
Os problemas apresentados são muitos e variados, desde económicos, habitacionais, colocação de
crianças em creches e infantário, pedidos de informação sobre lares, apoio domiciliário,
complemento social de idoso, pensões, emprego, formação, etc.
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A todos foi prestada a devida atenção.
Durante este período deu-se como sempre muita atenção ás crianças e jovens de todas as Escolas
dos dois Agrupamentos de Santa Marinha, tentando que todos tenham os meios necessários a uma
boa “caminhada” ao nível escolar.
Esta Autarquia continua a ser parceira do PIEF tentando colmatar dificuldades que vão aparecendo
no decorrer do programa, pois devido ao publico a que se destina este programa, jovens em
abandono/absentismo escolar ou reprovação repetida, o que implica um apoio permanente da
equipa aos seus e suas famílias.
Continuamos a colaborar com todas as IPSS (Instituições particulares de Solidariedade Social Sem Fins
Lucrativo), Segurança Social (Serviço Local de Acção Social, RSI), IRS (Instituto de Reinserção Social),
comissão de protecção de Crianças e Jovens em risco, Instituições Culturais e Desportivas,
Conferencias Vicentinas, etc.
Foi concretizada mais uma iniciativa da Junta de Freguesia o PASSEIO DA TERCEIRA IDADE que se
realizou no dia 10 de Julho com uma enorme adesão, ainda que este passeio fosse longe não
desmobilizou ninguém.
Esta iniciativa tem como principal objectivo cortar com as rotinas dos idosos, proporcionando-lhes
um dia de descontracção, de convívio e de grande alegria.
Todo o passeio se realizou como estava programado contando com a colaboração dos Agrupamentos
de Escuteiros de Santa Marinha e também dos Técnicos das Instituições (Assistentes Sociais,
Animadores, Monitores e Voluntárias da Associação de Amigos do Centro de Saúde Barão do Corvo)
que sempre se disponibilizam para apoiar como guias o passeio, proporcionando aos idosos a
atenção que estes merecem bem como incutir-lhes uma maior confiança.
Assim o passeio decorreu sem que houvesse o mínimo contratempo.

DIVERSOS
Recebemos um email da D. Paula Rodrigues pedindo que a Junta de Freguesia possa fornecer aos
jovens a possibilidade de formação na área dos computadores, informamos que a Junta de Freguesia
irá dispor para os jovens de uma sala de multimédia.
Recebemos do Sr. Dr. Manuel Albano dois exemplares do livro Guias para a Administração Publica.
O Sr. Eduardo Morais enviou um email mostrando o seu desagrado pelo facto das Igrejas do Candal e
Coimbrões não estarem na nossa pagina da Internet.
Recebemos do Sr. Manuel Cruz do Jornal dos Carvalhos o pedido de publicidade para o seu jornal.
O Sr. Pedro Ferreira solicitou à Junta de Freguesia informação sobre o Mercado da Beira-Rio,
respondemos que para já não existe qualquer projecto definitivo para o espaço.
Recebemos um email da D. Sónia Paiva reclamando a falta de civismo existente na Rua Conselheiro
Veloso da Cruz, no que respeita ao estacionamento selvagem ali existente.
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

Solicitou-nos a D. Alexandra Sequeira informação sobre um familiar que esta sepultado no Cemitério,
mas que não sabe a data do seu falecimento, pretende que a Junta de Freguesia colabore para se
tentar saber a data do falecimento.
Recebemos da D. Graça Nunes da Ponte da Secção de Turismo de Vila Nova de Gaia o pedido do
nosso autocarro para os dias 26 e 27 de Setembro de 2009, foi comunicado que o nosso autocarro
não está disponível ao fim de semana.
Solicitamos à GAIURB isenção do pagamento da taxa do suporte publicitário do Centro Cultural e
Recreativo da Beira-Rio “Zé da Micha”.
Recebemos do Sr. José Candeias da Rua Augusto Lino dos Santos o pedido para reparar uma caixa
que se encontrava partida e que de pronto foi reparada.
Estando a decorrer obras de saneamento das Ilhas da Rua do Motor foi necessário a Junta de
Freguesia pedir autorização aos proprietários para a passagem do colector pelo seu espaço, o que foi
autorizado pelos mesmos.
A Dr. Maria José Espinar moradora na Rua General Torres manifestou o seu desagrado pelo facto do
trânsito na zona envolvente estar congestionada.
Colaboramos com o nosso munícipe, Sr. Eduardo Santos Pereira na resolução do problema com as
Águas de Gaia.
Recebemos comunicação da Sra. Governadora Civil do Porto dando conhecimento da conclusão das
obras na Escarpa da Serra do Pilar.
O Sr. José Augusto Lopes, manifestou o seu desagrado pelo facto da Travessa General Torres e a zona
envolvente estar condicionada ao trânsito.
Um grupo de Munícipes das Devesas enviou um abaixo-assinado a esta Junta de Freguesia e à CP.
Depois de a Junta de freguesia ter questionado a CP, esta apresentou uma versão da passagem dos
comboios que não agradou os contestatários.
Recebemos uma reclamação do Sr. Rui Manuel Azevedo Novo, morador na Rua Alexandre Herculano
N.º 100, queixando-se que os moradores do Edifício Eça de Queirós lhe atiram com sacos do lixo para
a sua habitação.
Enviamos um fax ao Sr. Vereador Firmino pereira pedindo a demolição das casas da Rua 1.º de Maio
para ali ser construído um lar da terceira idade. E também pedindo o começo da obra em Coimbrões,
o que aconteceu.
A pedido do Sr. Eduardo Oliveira Fontes solicitamos às águas de Gaia a ligação do ramal à sua
residência na Rua das lavouras n.º 144, dado que ainda não tinham água da companhia.
Recebemos da Câmara Municipal um oficio para que esta Junta de Freguesia se pronuncie sobre a
iluminação necessária para Santa Marinha ano 2010.
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Recebemos da Coordenadora da Escola da Serra do Pilar um pedido para se podar um salgueiro
podão.
Recebemos da Associação Nacional de combate à pobreza a informação que a mesma vai abrir no dia
1 de Outubro de 2009.

PROCESSOS JUDICIAIS
O Executivo da Junta de Freguesia informa que não existe qualquer Processo Judicial a decorrer em
tribunal, tendo a sentença da D. Filomena Amorim e da Dra. Alzira Freitas sido a favor da Junta de
Freguesia de Santa Marinha.

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

Vila Nova de Gaia, 18 de Setembro de 2009

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

(Joaquim de Magalhães Leite)
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