INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
SANTA MARINHA DE 15 DE DEZEMBRO 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 Reuniões Públicas dos
meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009, no Salão Nobre da Junta de Freguesia.

DESPORTO
Recebemos do Águias Sport de Gaia, o pedido para que o possa utilizar o espaço desportivo
do ZÉ DA MICHA aos sábados da parte de manhã.
A Tuna Musical de Santa Marinha solicitou a utilização do estaco desportivo do ZÉ DA
MICHA para o dia 17 de Outubro de 2009.
Recebemos do Clube Desportivo do Candal o convite para o Presidente da Junta de
Freguesia assistir o jogo entre o Clube Desportivo do Candal e o Sporting Clube de
Coimbrões no passado dia 26 de Setembro de 2009.

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA
A pedido do Sr. Director da Escola do Marco solicitamos à Câmara Municipal de Gaia a poda
das árvores existente dentro daquele estabelecimento de ensino, o que veio acontecer.
Ilhas das Cobras, pelo facto de em tempos ter ocorrido um incêndio neste local e de haver
perigo principalmente para as crianças que frequentam o local, solicitamos à Gaia Social que
se procede ao tapamento do espaço, o que já aconteceu.
Jardim do Cemitério, após solicitação à Câmara Municipal de Gaia para a feitura do Jardim
do Cemitério, recebemos a informação da Arq.ª Maria que a Câmara fornecia a mão-de-obra
e a Junta de Freguesia fornecia as plantas.
Após pedido de diversos orçamentos, incluindo o Parque Biológico de Gaia, o Executivo
deliberou adjudicar à empresa REGAFLOR pela quantia de 4.178 Euros.

OBRAS
A pedido da D. Cláudia Reis solicitamos à EDP a fixação de tampas na Avenida dos
Escultores em frente ao Arrábida Continente e também solicitamos para a Rua Machado dos
Santos junto à rotunda a fixação das tampas.
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Recebemos da D. Helena de Jesus Amaral, moradora na Travessa do Motor um pedido para
se efectuar a obra nos passeios da Escola do Marco, assim como a pavimentação do
espaço e a colocação de passadeiras.
As obras dos passeios e pavimentação ainda não foram acabadas, mas a colocação das
passadeiras já foram efectuadas.
A pedido de um casa de idosos carenciados da Rua de General Torres para que
colaborássemos na reparação de umas persianas, o que a Junta de Freguesia atendeu ao
pedido e já procedeu à referida reparação.
A pedido dos moradores da Rua Joaquim Pereira Brandão a Junta de freguesia mandou
asfaltar a travessa José Fontana, traseiras da Escola Teixeira Lopes.
A Junta de Freguesia informou a GAIANIMA, proprietária do quiosque que se encontra na
Rua do Agro, que o mesmo pode ser demolido.
Colaboramos com o Condomínio da praceta Alferes Pereira na pavimentação do espaço que
se encontrava danificado.
A Rua Consiglieri Pedroso foi levantada e construída de novo com patela e a nosso pedido
passou a zona pedonal.
A pedido de moradores da Rua Rio da Fonte a Junta de Freguesia entendeu mandar
alcatroar a referida rua.
Terminamos a obra da Rua Monte Xisto, sendo uma viela de muito movimento de pessoas
que se deslocam para as grandes superfícies existentes do lado contrário e pelo facto de
termos os restos dos paralelos que se retiraram da Rua Rio da Fonte, entendemos assim,
satisfazer a vontade ao povo que sempre solicitou esta obra.
Chaminé do Carvalhinho
Foi solicitado a esta Junta de Freguesia parecer sobre a demolição da chaminé histórica da
antiga Fábrica do Carvalhinho, o que nos pronunciamos desfavoravelmente.
Passadiço da praceta Diogo de Macedo para a Escola da Quinta das Chãs
Colocamos grelha no chão da entrada, pintamos todo o gradeamento da ponte, reparamos o
chão e podamos as árvores, atendendo assim á reclamação da D. Manuela Angelina Matos.
A pedido dos moradores solicitamos ao Sr. Comandante da Protecção Civil, Eng.º Salvador
Almeida para mandar intervir na Rua barão do Corvo e também na Rua marciano Azuaga
junto ao n.º 144, para em ambos os lados serem retiradas caleiras que se apresentavam em
situação de risco.
Reparamos os passeios da Rua Camilo Castelo Branco.
Solicitamos à Arq.ª Patrícia esclarecimentos sobre a obra do nosso munícipe, Sr. António
Martins, da qual fomos bem sucedidos.
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A D. Maria Marques solicitou a nossa ajuda para a resolução do seu problema sobre a
passagem para deficientes.

SANEAMENTO
A pedido da Junta de Freguesia foram colocadas grelhas na Rua Consiglieri Pedroso para
escoamento das águas pluviais.
Após visita ao local com a Direcção das Águas de Gaia à ilha da Rua Oliveira Mendes, vai
dentro de dias proceder às obras de ligação.
A nosso pedido foi colocado o saneamento na Travessa da Regueira.

EDP
Recebemos reclamação do Sr. Pedro Gomes solicitando que a luz na Rua António Costa
Bernardes devia acender ás 19 horas e não às 22 horas como esta a acontecer.
Recebemos uma reclamação da D. Manuela Carvalho reclamando que na Rua Carlos
Guedes Amorim os candeeiros se apresentam sem luz.
Solicitamos ao Sr. Eng.º Claro Costa iluminação para as traseiras da Rua Almada negreiros
na Urbicoope, pelo facto de termos sido alertados pelos moradores quando a junta de
Freguesia realizou a reunião mensal pública do Executivo.
Continuamos a solicitar à EDP a substituição de lâmpadas que se encontram danificadas na
Freguesia.

DIVISÃO DE TRÂNSITO E POLICIA MUNICIPAL
Solicitamos à Divisão de Trânsito a colocação de sinal STOP na saída da rua do Motor para
a Rua Fernandes dos Anjos.
A pedido dos Seguranças que trabalham no Complexo ZÉ DA MICHA solicitamos a devida
autorização para a entrada na zona controlada das suas viaturas.
Recebemos diversas reclamações do Sr. António Aguiar pelo facto de na Rua Mário Lapa
circularem veículos de grandes dimensões e provocar estragos nos telhados e caleiras.
Assim, solicitamos à Divisão de Trânsito no sentido de ser colocados sinais de proibição a
veículos pesados.
Pedimos a intervenção da Divisão de Trânsito no sentido de ser retirado o sinal que estava a
indicar o Parque de Estacionamento da Travessa General Torres.
Solicitamos à Directora da Divisão de Trânsito para intercede-se junto da STCP para que o
autocarro com a carreira 903 que sobe a Rua Rio da Fonte fosse desviado para a Rua das
Cortinhas enquanto a rua estava em obras.
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Solicitamos à Directora da Divisão do Trânsito a colocação de estacionamento proibido
excepto aos moradores da Rua Dr. António R. Barroca, transversal da Rua 1.º de Maio.
Este pedido foi também solicitado ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de gaia pelo
munícipe, Sr. Manuel Pinto da Silva.
Enviamos pedido à Divisão de Trânsito / Toponímia para mandar colocar placas com a
indicação da praceta Diogo de Macedo, devido aos que lá existem estarem irreconhecíveis.
Solicitamos à Eng.ª Teresa Moas, Directora da Divisão de Trânsito para mandar colocar o
sinal de trânsito proibido na Rua Consiglieri Pedroso, pelo facto da mesma passar a
pedonal.
Enviamos um pedido ao Sr. Comandante da Policia Municipal para que fosse removida uma
viatura de marca RENAULT CLIO com a matrícula 08-08-BH que se encontrava abandonada
junto ao n.º 37 da Rua Mouzinho de Albuquerque.

EDUCAÇÃO
Recebemos da Escola profissional de Gaia uma comunicação a desejar felicidades ao
Executivo desta Junta de freguesia para o mandato que agora se iniciou.
Para efeito da Sra. Professora Mário do Rosário se candidatar ao Prémio Carreira, o
Presidente da Junta de Freguesia efectuou o seu depoimento sobre as qualidades da Sra.
Professora tanto humanas como profissionais.
A pedido do Centro Social Candal marco sobre o assunto do projecto para a Escola da
Régia estar a apresentar problemas, o presidente da Junta de Freguesia solicitou uma
reunião com o Director da GAIURB, a Direcção do Centro Social e o arquitecto do projecto.
O problema foi esclarecido e o projecto avança para sua aprovação.

CULTURA
Em virtude de se ter realizado uma Prova de Downill na Zona Histórica de Santa marinha e
as inscrições dos Atletas não federados ter que revestir a favor de uma Instituição
entendemos que deveria ser para o Centro de Convívio da Serra do Pilar, pelo que demos
essa informação à Organização da Prova.
A pedido do Sr. Luís Amaral foi cedida uma fotografia que identificava as ruínas do Castelo
do Lugar de Gaia.
Visita do Bispo do Porto, D. Manuel Clemente à Paróquia de Coimbrões
A pedido do Padre António Baptista da paróquia de Coimbrões a Junta de Freguesia
colaborou em tudo o que foi solicitada para uma boa recepção ao Sr. Bispo do Porto.
Colocamos duas lonas em lugares visíveis dando as boas vindas ao Sr. Bispo e oferecemos
uma salva de prata na sessão solene, alusiva à visita ao Lugar de Coimbrões.
Procedemos à colocação do som para a Sessão Solene e alcatifa no Pavilhão do Sporting
Clube de Coimbrões para a Missa Solene.
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CEMITÉRIO
Dia dos Fiéis e de Todos os Santos
Para celebração das Missas dos dias 1 e 2 de Novembro de 2009 foram convidados os
Padres de Santa Marinha, tendo só estado disponível o Sr. Padre António Baptista que
celebrou as duas Missas.
Solicitamos ao Vereador Firmino pereira a montagem do palco no Cemitério para a
celebração das Missas.
Solicitamos aos Senhores Comandantes da Policia de Segurança Pública e da Policia
Municipal respectivamente agentes para fiscalização de vendedores ambulantes nas
entradas do Cemitério.
Solicitamos à Eng.º Mercês, directora da Salubridades para que manda-se efectuar a
limpeza nos terrenos anexos ao Cemitério.

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMÍLIA
Durante os três meses a que se reporta esta informação, o Gabinete de Acção Social
atendeu todos os munícipes, para a resolução dos inúmeros problemas que os trouxeram a
esta Junta de Freguesia., assim tivemos que articular com as mais diversas instituições da
Freguesia.
Durante este período de tempo executou-se todo o trabalho de organização para o Almoço
da Terceira Idade que vai ser oferecido pela Junta de Freguesia, também para o Almoço da
Terceira Idade do Restaurante Tromba Rija.
Fizeram-se todos os contactos com os agrupamentos, escolas e IPSS para se saber o nº de
crianças que frequentam as nossas escolas e infantários, assim adquiriram-se todos os
brinquedos de Natal que se vão oferecer às crianças da freguesia, já foram encaminhados
para as escolas.
Realizaram-se as inscrições para o Cabaz de Natal, que irão ser atribuídos em colaboração
com a Escola Mística Espiritualista Aliança de Oliveira do Douro num total de 200.

DIVERSOS
Recebemos reclamação da D. Paula Rodrigues que se pronuncia sobre a falta de civismo
das pessoas que a qualquer hora do dia passeiam os seus cães junto à Rua Dr. Narciso
Rodrigues e a Rua do Monte Xisto e não serem portadores de sacos para apanharem os
dejectos que os seus cães deixam na via publica.
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Recebemos uma reclamação da D. Isabel da Rua da Bélgica, que pretende que se elimine a
agua que por vezes empossa junto à campa de um seu familiar sepultado no Cemitério.
A D. Isabel Monteiro reclamou sobre o barulho incomodativo que em alguns dias se faz
sentir no Centro Democrático de Instrução Latino Coelho, após ter falado com elementos da
Direcção o assunto foi solucionado.
Recebemos as felicitações da Direcção do Sporting Clube Candalense sobre a vitória nas
Eleições Autárquicas.
A Direcção do Montepio Vilanovense de Socorros Mútuos, na pessoa do Seu Presidente da
Direcção foi recebida nesta Junta de Freguesia no dia 28 de Setembro de 2009 para
discussão sobre o imóvel existente na Rua Calheiros Lobo. Após abordagem de alguns
pontos ficou decidido que o espaço irá ser cedido pela Junta de Freguesia e a Câmara
Municipal de Gaia ais Escuteiros de Coimbrões para instalar a sua sede.
Foi enviado por email um pedido do Sr. Da Silva Philippe, residente em França para ver se
podíamos localizar em gaia onde estava inumado o seu Pai.
Após verificação no nosso Cemitério informamos que o corpo do seu Pai se encontrava ali
sepultado.
Recebemos do Sr. Jorge Sequeira uma comunicação dirigida à Junta de Freguesia, mas
direccionada à D. Fernanda, funcionária do Cemitério, em que o mesmo elegia a forma
exemplar como foi atendido pela referida funcionária.
O Sr. Manuel Machado enviou um email a agradecer a amabilidade com que foi atendido
pelo Presidente da Junta de Freguesia sobre as partes mais importantes e históricas da
Freguesia, as quais pretende visitar.
A D. Cristina de Jesus Costa enviou uma reclamação sobre o passadiço pedonal do
Continente.
Recebemos uma reclamação da D. Maria Laura, que se refere à falta de luz numa Capela
Mortuária, tendo o assunto em questão já sido resolvido.
Recebemos do Sr. Jorge Abreu uma reclamação pela forma como os automobilistas
procedem na Rua Rei Ramiro, na parte nova pelo facto de os mesmos estacionarem as suas
viaturas em cima dos passeios.
Atendemos nesta Junta de freguesia o Sr. Martinho Ribeiro sobre um assunto de Cemitério
relacionado com uma remissão.
O Sr. Miguel Silva da rua Rio da fonte enviou um email reclamando o começo das obras, o
qual foi esclarecido o porque das obras ainda não terem começado no dia previsto de
acordo com o edital afixado.
Enviamos os nossos agradecimentos ao Ex.mo Sr. Mário Lacerda pelo facto do mesmo nos
ter cedido vinte metros quadrados na rua de Santa barbara, proporcionando assim a
construção do passeio com bastante dimensão e o recuo do muro ali existente.
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PROCESSOS JUDICIAIS
O Executivo da Junta de Freguesia informa que existe um Processo Judicial a decorrer com
o antigo funcionário Antero Pinto.

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

Vila Nova de Gaia, 4 de Dezembro de 2009

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

(Joaquim de Magalhães Leite)
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