INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE ENVIADA À ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE SANTA MARINHA DE 29 DE JUNHO A 14 DE
SETEMBRO DE 2010
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 2010 no Salão Nobre da
Junta de Freguesia.

DESPORTO

O Executivo desta Junta de Freguesia felicita os seus Clubes de Futebol,
Sporting Clube Coimbrões, Clube Desportivo do Candal, Clube Desportivo do
Torrão, pelos excelentes resultados obtidos, desejando felicidades a todos para
a época desportiva que se avizinha.

A Sociedade Columbófila de Coimbrões distribuiu os prémios da campanha
2010, para a qual fomos convidados e estivemos presente.

O Águias Sport de Gaia solicitou à Junta de Freguesia intervenção junto da
Câmara Municipal no sentido de minimizar a despesa do lugar de
estacionamento que lhe está distribuído.
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

1

O Sporting Clube de Coimbrões enviou a esta Junta de Freguesia o seu
Relatório e Contas do ano de 2009.

Da Urbicoope recebemos os agradecimentos pelas lembranças que esta Junta
de Freguesia ofereceu aos participantes do 9.º Convívio de Cicloturismo
organizado por essa Cooperativa.

Recebemos da Casa Pia Atlético Clube os agradecimentos pela forma
acolhedora com que esta Junta de Freguesia recebeu toda a Comitiva da Casa
Pia, a quando da sua deslocação ao pavilhão do Sporting Clube de Coimbrões.

Do Sporting Clube de Coimbrões recebemos o pedido para ser concedida uma
entrevista para o Livro “A Caminho do Centenário”.

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA

Os nossos Colaboradores da Brigada de Rua além das limpezas de jardins,
tanques públicos, também estão a efectuar a limpeza em todas as Escolas da
Freguesia, preparando as mesmas para o início do novo ano lectivo.

Recebemos do Sr. Artur Vieira Queirós, morador no Bairro João Félix uma
reclamação referente às árvores ali existentes, dado que as mesmas já estão a
entrar pela habitação e apresentam perigo de derrocada.
Foi solicitado em 28 de Junho de 2010 à Sra. Vereadora do Urbanismo e
Ambiente o abate das árvores do Bairro João feliz, pelo facto das mesmas se
encontrarem em situação de risco, sendo repostas árvores de substituição
quando a Rua for reabilitada.
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A D. Cristina Garrido, moradora na Rua Dr. Narciso Rodrigues, n.º 16 solicitou
à Junta de Freguesia ajuda para a limpeza do jardim no espaço envolvente à
sua habitação.
Informamos que a Junta de Freguesia não podia efectuar esse serviço, uma
vez que o jardim se encontra em terreno privado, pelo que sugerimos uma
empresa para esse trabalho.

Solicita-nos o Sr. Lindoro Barbosa, morador na Rua Guilherme Gomes
Fernandes, a intervenção no sentido de demover um indivíduo devidamente
identificado das atitudes que todas as noites leva por diante, tais como:
despejar os seus dejectos na porta, partir garrafas, colocar os vidros no meio
da rua e etc.
Esta situação já foi comunicada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Gaia, ao Sr. César Oliveira, Presidente da SRU a quem solicitamos o
emparedamento do local onde o indivíduo dorme e também já levamos ao local
a Polícia de Segurança Pública.

Recebemos do Sr. António Lopes Alves, morador na Praça Sousa Caldas, n.º
15 - 2.º o pedido de poda das árvores situadas nessa Praça.
Este pedido foi enviado à Câmara Municipal de Gaia.

OBRAS

Colocamos o corrimão na Travessa e Calçada de S. Lourenço para benefício
de todos os idosos residentes no lugar do Castelo.

Reconstrução do espaço oratório de S. Lourenço. Foi oferecido um painel de
azulejo pintado à mão por Ana Ribeiro, artista de artes plásticas, a quem a
Junta de Freguesia muito agradece.
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Procedemos à reparação do espaço envolvente à entrada para o parque do
Campo de Jogos de Rei Ramiro (Campo Pelado).

Solicitamos ao Sr. Vereador Firmino Pereira a reconstrução da Rua Zeferino
Costa que se encontra com problemas no pavimento.

Colocamos um banco junto à Rua Rio da Fonte a pedido dos moradores locais.
Reparamos os passeios da Rua Padre Romero Vila, a pedido do Sr. António
Teixeira.

Reparamos os passeios da Praceta Petit Quevilly, reclamação efectuada pelo
Sr. Marco Fonseca e D. Virgínia Falcão.

Solicitamos às Águas de Gaia a reparação das tampas de saneamento a
pedido do Sr. Abílio Magalhães Costa, que agradeceu após o serviço
efectuado.
Foi solicitado às Águas de Gaia a reparação de um ramal de águas pluviais
que corriam a céu aberto na Rua Camilo Castelo Branco e Rua 28 de Janeiro,
que de pronto foi solucionado pelos serviços.

A pedido de diversos moradores vamos proceder a obras nas Escadas do
Pedrosa.
SANEAMENTO E ÁGUAS DE GAIA

Vamos solicitar à Administração das Águas de Gaia para que o saneamento da
Rua Vistosa possa ser concluído, dado que está a causar grande problema de
salubridade na zona envolvente à Escola de Saúde.

DIVISÃO DE TRÂNSITO E POLICIA MUNICIPAL
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Solicitamos à Divisão de Trânsito para proceder à colocação da placa
toponímica com os dizeres Travessa José Fontana, pelo facto da mesma ter
desaparecido.
Também sugerimos que na Rua Mário Lapa seja colocada postura de trânsito
proibido a veículos de altura superior a 2 metros.

A pedido do Sr. Carlos Manuel Quitério Afonso foi solicitado à NOVIS a
remoção da caixa situada na Rua Consiglieri Pedroso que está a obstruir a
passagem de um veículo de caixa aberta, propriedade do munícipe acima
referido.
Foi solicitado à Exma. Sra. Directora Municipal, Eng.ª Teresa Barbosa um lugar
de estacionamento para deficiente, respondendo assim a um pedido do Sr.
António Alberto Cavalheiro, morador na Rua Leote do Rego, n.º 316.
Solicitamos à Policia Municipal a remoção das viaturas de marca Citroen e
Opel que se encontravam abandonadas na Praça Sousa Caldas.
Estas viaturas já foram removidas do local.

EDUCAÇÃO

Foi assinado o Protocolo de Delegação de Competências para o 2.º Semestre
de 2010, onde é retirada à Junta de Freguesia a responsabilidade de fazer
pequenas obras nas Escolas, bem como 5% considerado nos gastos em
possíveis reparações.

O Centro Social Candal Marco solicitou à Junta de Freguesia a cedência do
Centro Cultural “Zé da Micha” para efectuar a festa com os alunos do seu
infantário.
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Recebemos um email de Filipa Torrado, aluna do Curso de Ciências e
Comunicação da Universidade Católica, onde solicita à Junta de Freguesia
informações sobre a Escarpa da Serra do Pilar, para conclusão do trabalho
final do seu curso.
Foi fornecida toda a informação existente.

Pavilhão Desportivo da Escola EB 2/3 de Santa Marinha
O Deputado da Assembleia da Republica eleito pelo círculo eleitoral do Porto,
Dr. Luís Meneses levou um requerimento à Assembleia da Republica dirigido à
Sra. Ministra da Educação que entre outras apresentou as seguintes questões.
1. Quando pretende o Ministério da Educação honrar os compromissos
assumidos perante a Câmara Municipal de Gaia, a Junta de Freguesia e
a Comunidade de Santa Marinha?
2. Tendo em conta o investimentos de um milhão de euros já realizado pela
Câmara Municipal de Gaia numa zona de grandes carências socioeconómicas, como condição sine qua non, colocada pela Direcção
Regional de Educação do Norte, para a construção do pavilhão
Desportivo, que diligencias irá a senhora Ministra da Educação efectuar
para resolver a questão?
A estas questões foram obtidas as seguintes respostas:
1. A existência de espaço desportivo é importante para o processo de
ensino aprendizagem dos alunos, e o Agrupamento de Escolas de Santa
Marinha, da Comunidade Educativa de Santa Marinha não é excepção.
2. A necessidade que se faz sentir neste agrupamento é comum a outras
comunidades educativas que não dispõem de pavilhão gimnodesportivo.
3. Para o Agrupamento de Escolas de Santa Marinha, como para outros
casos,

este

Ministério

equacionará

o

lançamento

destes

empreendimentos, logo que tenha disponibilidade financeira que o
permita.
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Recebemos do Sr. António Paiva da Associação de Pais da e Encarregados de
Educação da EB 1 da Praia os agradecimentos de todo o apoio que a Junta de
Freguesia, na figura do seu presidente tem prestado ás famílias com crianças a
frequentar o ATL daquele estabelecimento de ensino e solicitar a utilização do
Centro Cultural “Zé da Micha” para a realização de actividades lúdicas e
desportivas para os alunos que estão a frequentar o ATL nas férias escolares.

CULTURA

Realizaram-se as tradicionais Festas da Freguesia: Santa Marinha, Nossa
Senhora do Pilar, Senhor da vera Cruz no Candal e Senhor do Aflitos em
Coimbrões, para cada uma destas Festas a Junta de Freguesia colaborou com
2.000 €.

Festa de Santa Marinha
A Junta de Freguesia recebeu uma reclamação do Sr. José Carlos Ferreira,
referente ao fogo de artifício, que depois de esclarecido apresentou as suas
desculpas.
O Executivo da Junta de Freguesia apresentou a sua reclamação sobre os
problemas existentes na Festa de Santa Marinha ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Gaia, ao Administrador da Gaianima, ao Sr. Firmino Pereira
Vereador da Câmara de Gaia e deu conhecimento da mesma ao Sr. Padre
António Barbosa.

Festa da Nossa Senhora do Pilar
A Festa da Nossa Senhora do Pilar realizou-se nos dias 13, 14 e 15 de Agosto
no Jardim do Morro e no Mosteiro da Serra do Pilar.
A Junta de Freguesia organizou nestes dias de festividade uma série de
espectáculos realizados no palco montado no Jardim do Morro, de salientar
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que todos os artistas que abrilhantaram esta festa o fizeram a título gratuito, a
quem a Junta de Freguesia muito agradece.
Este agradecimento também é extensivo ao Sr. Eng.º Joaquim Fernandes
Ribeiro pela colaboração prestada nesta festa.

Recebemos do Sporting Clube Candalense um pedido de reunião para
esclarecimento da redução do subsídio e também pelo corte do apoio para os
lanches dos utentes da terceira idade. Esta reunião já se realizou.

Recebemos do Sr. Mário Fonseca, Presidente da Associação Cultural
Encantus Corus um pedido de apoio para a cedência de um espaço para a
realização dos seus ensaios.

Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia a isenção de
licença para a realização das Festas da Freguesia.

Recebemos e estivemos presentes nas Sessões Solenes do Centro Cultural e
Recreativo do Lugar de Gaia e do Clube Desportivo do Torrão.
Solicitamos à Junta de Freguesia de S. Pedro da Afurada a cedência do seu
palco para a Festa do Senhor dos Aflitos em Coimbrões, pedido esse que foi
aceite.
A Presidente da Direcção do Centro Democrático D´Instrução Latino Coelho
enviou uma comunicação em que apresenta a grave situação em que essa
Instituição se encontra.

A Associação de Colectividades de Gaia através do seu Presidente, Sr.
Fundevila Moreira informou a Junta de Freguesia da realização à beira-rio da
tradicional Mostra de Coleccionismo.

Marchas de S. João
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Uma vez mais a Tuna Musical de Santa Marinha se fez representar com a sua
marcha com o apoio da Junta de Freguesia, obtendo o quinto lugar.
Endereçamos os nossos agradecimentos a todos os participantes e Direcção
da Tuna Musical de Santa Marinha que tão dignamente representaram Santa
Marinha

Foi solicitada a esta Junta de Freguesia pela Direcção da Associação Cultural e
recreativa Encantus Corus a marcação de uma reunião para apresentação dos
seus Órgãos Sociais.

Recebemos do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de
gaia um convite para estar presente na Sessão Solene do 81.º Aniversário
dessa Instituição.

CEMITÉRIO

Continuamos com a construção de 106 Ossários.

Recebemos um orçamento da Empresa Hermann – Novus, distribuidora do
produto ENZIBAC que permite a decomposição da matéria orgânica dos
cadáveres.
Este assunto será proposta às Agencias Funerárias.

Realizou-se no passado dia 12 de Julho de 2010 nesta Junta de Freguesia
uma reunião com os Senhores Presidentes da Assembleia e Executiva da
Junta de Freguesia de S. Pedro da Afurada, onde mais uma vez se discutiu o
problema de se encontrar um espaço para a construção do Cemitério da
Afurada.
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Convidamos os proprietários dos Jazigos que estão em mau estado para
procederem às suas reparações.
Foi efectuada uma auditoria técnica às instalações do Cemitério de Santa
marinha pela Empresa de Segurança e higiene no Trabalho – CINÉTICA.

DIVERSOS

Assinatura do Protocolo de Delegação de Competências para o 2.º Semestre
de 2010 vai a ratificação da Assembleia de Freguesia.

A Junta de Freguesia realizou o Passeio da Juventude à Povoa do Lanhoso
que contou com cerca de cinquenta jovens.
Foi efectuada vistoria ao imóvel situado em Coimbrões onde estão instalados
os Escuteiros locais.

Recebemos da DGAI uma comunicação sobre os cadernos eleitorais e a forma
como se pode obter informações na internet sobre o recenseamento.

Foi solicitado pelo Clube Desportivo do Candal uma reunião onde foi solicitado
apoio para as camadas jovens do Clube, estando a Junta de Freguesia a
estudar a forma como poderá atender a esta solicitação.
Recebemos uma reclamação da D. Ângela Janeiro, residente na Rua Vistosa
n.º 202 a solicitar a limpeza em terreno que circunda a sua habitação.

Recebemos da D. Isabel Maria de Andrade o pedido de informações sobre oito
Patronos de Ruas, pois ainda não têm biografia.
Vamos dar as respectivas biografias para se completar os Patronos das Ruas
de Santa Marinha.
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Recebemos do Sr. Fernando Correia um email com diversos pedidos
solicitados por moradores da Freguesia, a saber:
 Sr. Mário Cardoso Napoleão, residente na Rua Sr. de Matosinhos a
solicitar a limpeza de silvas numa ilha nas traseiras da Rua das
Cortinhas;
 Sr. Abílio Costa, residente na Rua José Mariani n.º 205 a solicitar o
conserto de uma tampa de saneamento,
 Limpeza de silva e lixeira no terreno contíguo ao Centro de Saúde de
Barão do Corvo;
 Falta de diversas passadeiras para peões em Coimbrões.

O Sr. Ilídio Monteiro de Pinho, residente na Rua Visconde das Devesas solicita
a vistoria a casas e barracas desabitadas na Rua Visconde das Devesas
devido ao lixo ali existente, que origina o aparecimento de ratos e outra
bicharada.
Um dos proprietários destas habitações é o Sr. Domingos Santos, residente na
Rua Soares dos Reis, Mafamude.

A pedido do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia enviamos um ofício
com sugestões para melhorar a qualidade de vida dos Munícipes.
As sugestões dadas por esta Junta de Freguesia são as seguintes:
 Penalizar com coima todos os Munícipes que se apresentem a passear
os seus cães nos jardins, deixando os seus dejectos nos locais onde as
nossas crianças brincam;
 Penalizar com coima todos os Munícipes que apresentem os seus cães
sem açaime, licença e seguro;
 Que o Parque de estacionamento junto ao Centro de Saúde de Barão do
Corvo seja taxado, revertendo 50% para o seu proprietário “Cooperativa
dos Pedreiros” e os restantes 50% para a Junta de Freguesia ou para a
Sociedade Musical 1.º D`Agosto.
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 Levantamento das casas da CP junto à Escola EB 2/3 de Santa Marinha,
que após conclusão desse estudo o Estado possa atribuir as que estão
devolutas à Junta de Freguesia para serem recuperadas e cedidas com
rendas controladas ás pessoas necessitadas da Freguesia.

O Sr. Miguel Godinho enviou um email a solicitar colaboração a esta Junta de
Freguesia para que interceda junto da REFER na colocação de sinalização
sonora e visual alertando a aproximação de comboios junto ao Apeadeiro de
Coimbrões, pois existe uma curva que impede a visibilidade às pessoas que
pretendem atravessar.

Recebemos um Curriculum da menina Joana Carvalho que terminou o Curso
de Gestão Autárquica e que pretendia colocação.
Informamos de que momento o Quadro de Pessoal está completo.

A Dra. Olga Diegues, Coordenadora da Direcção Geral de Reinserção Social –
Delegação do Norte solicitou a esta Junta de Freguesia colaboração para a
execução de uma prestação de serviço a favor da comunidade, em substituição
de multa, de 350 horas, a um Munícipe residente nesta Freguesia.
Esta prestação de serviço será na área de pichelaria e serralharia.
A Associação dos Profissionais da Inspecção Tributária solicitou a cedência da
nossa Sala Multiusos para a realização de uma Assembleia Geral
Extraordinária, tendo a Junta de Freguesia informado a cedência da referida
sala mediante o pagamento taxa constante na Tabela de Taxas.

Recebemos da Dra. Maria Manuela, filha do Sr. Dr. Manuel Rocha Páris, antigo
Presidente desta Junta de Freguesia, um pedido para que se interceda junto do
Sr. Presidente da Câmara de Gaia para que este se lembre do seu Pai quando
houver alguma Rua para atribuir nome ou de outra homenagem que entenda
fazer.
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O Dr. Rocha Páris foi também Presidente do Conselho Particular de Vila Nova
de Gaia e médico muito amigo dos pobres.
Solicitamos à Comissária Aurora, Comandante da Policia de Segurança
Pública de Vila Nova de Gaia – 10.ª Esquadra o patrulhamento com mais
regularidade na zona do Arrábida Shopping, Praça Manuel Silva Reis e BeiraRio.

Foi colocado um alarme no rés-do-chão do edifício da Junta de Freguesia com
visor de imagem.

O Funcionário desta Junta de Freguesia, Sr. José Mário ao executar a limpeza
de silvas danificou o vidro de um autocarro no valor de 1.310 €, tendo a Junta
de Freguesia suportado a referida despesa.

Apeadeiro de Coimbrões
Foi solicitado à REFER a colocação de sinal sonoro assinalando a proximidade
de comboio pelo facto do mesmo se apresentar numa curva sem visibilidade e
que há cerca de dois meses foi colhida uma Senhora de 33 anos que resultou a
sua morte.

Casa da CP situadas junto da Escola EB 2/3 de Santa Marinha
Foi solicitada à REFER na pessoa do Dr. Armando de Oliveira que tenham
atenção às casas referenciadas, a maior parte delas que se encontram
desabitadas e rodeadas de capim, sujeitas a provocarem incêndios, tal como
aconteceu estes dias, o qual foi presenciado pelo Presidente da Junta de
freguesia e extinto pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.
Lembro que a Junta de freguesia tem procedido à limpeza das mesmas.
Foi solicitado também à REFER que as habitações e o edifício que se encontra
desabitado, numa altura em que a habitação social custa muitos dividendos ao
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

13

Estado, possam ser administradas pela Junta de Freguesia e cedidas às
pessoas necessitadas a preços controlados, que reverteriam a favor da
REFER.

CENSOS 2011

A pedido da GAIURB realizou-se uma reunião com o objectivo de validação
dos perímetros e toponímia da Freguesia.

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMÍLIA

Durante os três meses a que se reporta esta informação, o Gabinete do
Cidadão e da Família, atendeu todos os Munícipes minorando ou resolvendo
os inúmeros problemas que os trouxeram este serviço, tendo em vista
proporcionar ao utente uma melhoria na qualidade de vida, articulamos com as
mais diversas Instituições da Freguesia.
Começamos com a procura e selecção dos brinquedos de Natal que serão
oferecidos a todas as crianças que frequentam as Escolas e IPSS da
Freguesia.

Tendo em conta os problemas da Freguesia realizaram-se inúmeras reuniões
com técnicos da das Instituições da Freguesia tendo em vista a resolução de
problemas sociais.

Continuamos a fazer visitas domiciliárias, principalmente a pessoas com
dificuldade de mobilidade e que por este motivo não se podem deslocar a este
serviço.
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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 Perigo, Instituições Culturais e
Desportivas, Conferências Vicentinas, etc.

Esta Autarquia continua a ser parceira do PIEF tentando colmatar dificuldades
que vão aparecendo no decorrer do programa, pois devido ao público a que se
destina, jovens em abandono/absentismo escolar ou reprovação repetida, o
que implica um apoio permanente da equipa aos seus e suas famílias.

Foi elaborada juntamente com a GAIURB e GAIASOCIAL um trabalho de
caracterização de todos os agregados familiares residentes na Escarpa da
Serra do Pilar (lado poente), bem como caracterização de todo o edificado.
Este trabalho desenvolveu-se no âmbito do protocolo assinado com o
Ministério da Administração Interna, Câmara Municipal de Gaia e Junta de
Freguesia de Santa Marinha.
Estamos a tentar recuperar uma casa para realojar um casal de sem abrigo
que neste momento se encontra em recuperação e não tem onde viver,
proporcionando-lhes assim um lar condigno.

PROCESSO DISCIPLINAR

Foi concluído o Processo Disciplinar ao Funcionário, António Lopes que
culminou com o despedimento por justa causa.

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

Vila Nova de Gaia, 20 de Setembro de 2010

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

(Joaquim de Magalhães Leite)
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