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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE ENVIADA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

SANTA MARINHA DE 14 DE SETEMBRO A 3 DE DEZEMBRO 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 Outubro na Tuna Musical de Santa Marinha e em Novembro no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia.  

 

 

 

DESPORTO 

Em relação ao Campo de Futebol do Quartel da Serra do Pilar, a questão está no 

prometimento da relva sintética a ser colocada neste campo de futebol, têm sido 

realizadas varias reuniões para se assumir responsabilidades, tendo sido solicitada uma 

reunião à Associação de Futebol do Porto, que se realizou no 25 de Outubro de 2010 

com o Dr. Lourenço Pinto e Dr. Domingos dos Santos, tendo sido marcada nova 

reunião ainda a designar. 
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Inauguração do relvado da URBICOOPE 

Agradecemos o convite e estivemos presentes na inauguração do relvado do Campo 

da Quinta da Bela Vista – URBICOOPE. 

 

Clube Desportivo do Marco 

Recebemos deste simpático Clube o Plano de Actividades para o Ano de 2011, bem 

como informações sobre os excelentes resultados da época 2010, o que agradecemos 

e vamos tentar ajudar dentro das nossas possibilidades. 

 

Associação Desportiva Vitrine 

Esta Associação que se dedica ao futebol, está sediada na Praceta Diogo de Macedo, 

pediu ajuda a esta Junta de Freguesia para conseguir obter umas instalações para 

executar os treinos, mas não nos foi possível aceder ao solicitado. 

Também recebemos uma carta da D. Manuela Matos, que tem um filho nesse Clube, 

para que esta Junta de Freguesia faça tudo para ajudar esta Colectividade. 

 

Sporting Clube de Coimbrões 

Estivemos presentes na Sessão Solene do Sporting Clube de Coimbrões. 

 

 

 

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA 

 

Continuamos com os nossos colaboradores da Brigada de Rua a efectuar limpezas por 

todos os locais da Freguesia. 

 

Com a colaboração do Parque Biológico, na pessoa da Sra. Eng.ª Domingues 

procedemos à feitura do jardim em frente aos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. 
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Recebemos o pedido do Sr. Artur, morador na Rua Rio da Fonte, para se proceder “à 

consulta da árvore” (palmeira) existente dentro do condomínio para se verificar a 

saúde da árvore, pois existe receio da sua queda.  

 

Jardim do Montinho 

Recebemos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes, 

cópia da reclamação do Sr. Francisco Marques dos Santos, pelo facto das obras de 

requalificação do referido jardim ainda não estarem efectuadas. 

Foi respondido que o Jardim do Montinho ainda não foi requalificado pelo facto do 

mesmo ir servir de entrada e saída de viaturas para as obras da Escola da Régia, que já 

começaram. 

 

Limpeza de terreno na Rua do Agro 

Depois de tanta insistência da parte da Junta de Freguesia e com o apoio da Câmara 

Municipal de Gaia o terreno situado na Rua do Agro foi limpo. 

 

Foi solicitado ao Parque Biológico o aluguer de 20 vasos para ornamentar o palco onde 

se efectuaram as Missas dos Fiéis e Dia de todos os Santos no nosso Cemitério. 

 

 

 

OBRAS 

 

Esta Junta de Freguesia contribuiu com algum material de construção para arranjo de 

uma habitação da Escarpa, que estava em situação de risco e não tinha o mínimo de 

condições de habitabilidade. 
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Foram colocadas duas grelhas na Rua 2 da Escarpa da Serra do Pilar. 

 

Quiosque da Rua do Agro 

Solicitou-nos a Gaianima sobre o interesse público (desta Junta de Freguesia) no 

quiosque abarracado que se encontra na Rua do Agro, claro que respondemos que não 

tínhamos qualquer interesse, até porque o mesmo em nada dignifica o local onde se 

encontra situado. 

Foram efectuadas algumas investigações, ainda que difíceis, mas acabaram por surtir 

efeito, neste momento o quiosque a qualquer momento pode ser demolido. 

 

Escola da Régia 

Este Executivo congratula-se com o começo da obra da Escola da Régia, felicitando 

assim a Direcção do Centro Social Candal Marco. 

 

Solicitou-nos o Sr. Dr. António Leite a nossa intervenção junto da GAIURB para que as 

licenças de colocação de andaimes não fossem morosas, pois o começo das obras na 

Praceta Fernão Pó estavam dependentes destas licenças, ao que prontamente fomos 

atendidos. 

 

Piso danificado na Rua Machado dos Santos e Rua do Marco 

Solicitamos ao Sr. Eng.ª Conde a colocação de betuminoso nestas duas artérias. 

 

Rua da Ramada Alta e Rua Valverde 

A pedido da Sra. D. Ana Carvalho e após verificação no local, solicitamos ao SOS 

Buracos a reparação das Ruas acima mencionadas. 
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Quiosque da OLÁ na Beira-Rio 

Foi colocado um passadiço junto ao Quiosque da OLÁ para que os seus utentes possam 

ser atendidos em segurança, este Quiosque encontra-se cedido pela Gaianima a esta 

Junta de Freguesia através de protocolo de exploração  

 

Construção de 111 Ossários 

Dado que esta obra está a ser executada pelos nossos funcionários, foi solicitado o 

orçamento a diversas vidrarias para o fornecimento das partes de vidro, após a 

recepção de orçamentos, o orçamento da Vidraria Poças foi o mais económico e tendo 

sido aceite pelo Executivo. 

 

 

 

SANEAMENTO E ÁGUAS DE GAIA 

 

Solicitamos às Águas de Gaia, na pessoa da Sra. Eng.ª Eunice para mandar desobstruir 

as caixas de água pluviais situadas na Rua do Caminho Velho. 

 

Casa do Montepio de Coimbrões 

Fomos confrontados pelas Águas de Gaia para proceder ao pagamento de cerca de 

1.500 Euros dos serviços mínimos do contador que se encontrava em divida e em 

nome do Teatro À Margem, que outrora ocupava as instalações. 

Esta quantia não irá ser paga, pelo facto de esta Junta de Freguesia nada ter haver com 

este problema. 

 

O Sr. Ernesto Vieira solicitou a esta Junta de Freguesia auxílio, para que intercedesse 

junto das Águas de Gaia, para que lhe seja autorizado o pagamento em prestações da 

divida que tem para com estes serviços. 
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Este caso esta a ser estudado. 

  

 

 

DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 

 

Esta Junta de Freguesia enviou à Ex.ma Sra. Eng.ª Teresa Barbosa, Directora Municipal 

de Vias Municipais e Mobilidade, a relação de todas as caixas existentes em Santa 

Marinha, colocadas pelas empresas de rede, que se encontram em mau estado e a 

fazerem grande ruído. Juntamente com a relação foram enviadas fotos identificativas 

dos locais. 

 

Do mesmo modo enviamos à mesma Directora Municipal, todos os locais devidamente 

identificados para instalação e reforço da iluminação pública. 

Também foi enviado à Directora Municipal, o pedido para que seja modificado o local 

da paragem dos autocarros na Rua machado dos Santos, junto ao Restaurante 

António. 

 

A pedido do Sporting Clube de Coimbrões, solicitamos à Senhora Eng.ª Ana Rita Diogo, 

Directora do Departamento de Mobilidade, que seja pintada a passadeira junto ao 

Pavilhão do Sporting Clube de Coimbrões. 

 

Do mesmo modo também solicitamos a colocação de uma placa toponímica na Praça 

Petit Quevilly, pelo facto da placa existente se encontrar presa a um poste sem 

visibilidade. 

 

Recebemos da D. Cristina pereira, educadora do Centro Social Candal marco uma 

reclamação sobre como estão colocados os contentores e ecopontos, estes 
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encontram-se junto à passadeira da Rua José falcão, onde todos os dias atravessam 

centenas de crianças que se deslocam, do Centro Social Candal Marco para a Escola do 

Marco e vice versa. 

Estamos a tentar solucionar este problema. 

 

A pedido da EDP intervimos junto da Sra. Directora, Eng.ª Teresa Barbosa para que dê 

ordens aos controladores de trânsito para facilitarem a entrada das viaturas do 

piquete para reparação de possíveis avarias na área de trânsito condicionado do 

Centro Histórico. 

 

 

 

POLICIA MUNICIPAL 

 

Foi solicitado ao Sr. Comandante da Policia Municipal a remoção das seguintes 

viaturas: 

 Rua do Agro, nas traseiras da Confeitaria Candalita, uma viatura de caixa aberta 

da marca Nissan com a matrícula 65-23-CC; 

 Rua do Agro, uma viatura de marca Citroen Berlingo de 2 lugares com a 

matrícula 16-09-OR, abandonada há mais de dois anos, este pedido foi 

efectuado pela D. Anabela Ferreira; 

 Rua da Fervença, em frente às escadas das Creches de Santa Marinha uma 

viatura de marca Hunday Acent sem matrícula e rodas; 

 Em frente à rotunda do Parque de Estacionamento de General Torres uma 

viatura sem marca e com a matrícula 05-92-OE com seguro caducado. 
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Recebemos uma reclamação do Sr. Alexandre Valente da Silva e da Sra. Sara Silva pelo 

facto da Polícia Municipal ter efectuado uma intervenção no Bairro João Félix, devido 

às viaturas não estarem bem estacionadas. 

Esta intervenção foi efectuada a pedido de um Munícipe anónimo. 

Após reunião com o Sr. Comandante o assunto foi solucionado. 

 

Sinceros agradecimentos, desta Junta de Freguesia ao Sr. Comandante Telmo e seus 

comandados pelo facto de ter atendido ao nosso pedido, para prestar a segurança 

necessária ao nosso Munícipe, que foi vítima de AVC e que após ter recuperado está a 

percorrer todos os Hospitais de Portugal. 

Tendo sido a 1.ª etapa o percurso efectuado entre o Monte da Virgem e o Hospital de 

Espinho. 

Aos Senhores Agentes o nosso muito obrigado. 

 

A pedido da D. Cláudia Alexandra solicitamos à Policia Municipal o pagamento faseado 

de multas da sua viatura, o que não foi aceite. 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Escola da Régia 

Dado que já começaram as obras, fomos solicitados pelo Presidente do Centro Social 

Candal Marco para desalojar um sem abrigo que ali se encontrava a dormir. 

Informamos que o hóspede era de Canidelo. 

Após conversa tida com o mesmo, este consegui abrigo noutro local. 
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A pedido de diversas Escolas a Junta de Freguesia comparticipou com castanhas e 

groselha para os magustos de S. Martinho. 

 

A pedido da mãe de uma criança portadora de deficiência, que reside em Santa 

Marinha, solicitamos à Gaianima a colocação desta criança na piscina municipal sem 

custos para este agregado familiar, ao que fomos atendidos. 

 

Continua esta Junta de Freguesia a ser muito solicitada para efectuar transportes das 

nossas Escolas. 

 

Centro Social de Coimbrões 

Depois de termos sido informados de que da Piscina da granja iriam sair placas em 

borracha ainda em bom estado, solicitamos as mesmas à Gaianima para serem 

colocadas no recreio do Centro Social de Coimbrões, para assim as crianças estarem 

mais protegidas. 

 

 

 

CULTURA 

 

Recebemos e estivemos presentes na Sessão Solene do Latino Coelho. 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia acompanhou a Delegação do Latino Coelho a 

Lisboa, onde foi entregue o galardão do Latino Coelho ao Sr. Presidente da Republica, 

Dr. Cavaco Silva. 

 

O Executivo recebeu o convite e estiveram presentes na estreia da Revista à 

Portuguesa “Praceta do Queixinhas” do Sporting Clube Candalense. 
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O Executivo também esteve presente na estreia da peça “Republica das Bananas” 

levada à cena pela Tuna Musical de Santa Marinha. 

 

Recebemos do Vereador da Câmara Municipal de Gaia, Dr. Mário Dormisky um pedido 

onde solicitava infirmações de possíveis obras a efectuar em algumas Colectividades 

solicitadas pelas mesmas, os pareceres foram dados. 

 

 

 

EDP 

 

Temos solicitado aos serviços da EDP sempre que sentimos falta de iluminação na 

Freguesia e temos sido sempre atendidos. 

A saber os pedidos mais importantes: 

 Há cerca de um ano a pedido da Associação de Alzheimer que está a funcionar 

nas instalações da antiga casa do padre Romero, hoje propriedade dos 

Bombeiros Voluntários de Coimbrões, e após diversas idas ao local com os 

responsáveis da EDP finalmente foram colocadas na Viela dois postes que 

iluminam toda a zona envolvente; 

 Também a nosso pedido já foi reposta luz na Rua da Cabaça, Rua do Pinhal junto 

ao n.º 66, Rua Particular de Santo António junto aos n.ºs 326 e 181.  

 

 

 

CEMITÉRIO 

 

É nossa intenção após terminarmos os ossários proceder ao levantamento do 

Cemitérios dos Anjinhos e avançar com a sua construção. 



 

 
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 

11

Também e após controlo efectuado durante o mês dos Fieis e Todos os Santos, vamos 

proceder à recuperação para a Junta de Freguesia de jazigos que estão abandonados e 

cujos concessionários não os reclamaram. 

 

Não podemos deixar de agradecer ao Sr. Padre António baptista por continuar a 

celebrar as Missas dos Fieis e de todos os Santos, contribuindo assim para que se 

preserve os usos e costumes do Povo de Santa Marinha. 

 

 

 

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMÍLIA 

 

Esta Junta de freguesia juntamente com a D. Dina da Rua Vistosa está a proceder à 

recuperação de uma habitação, situada numa ilha da Rua do Caminho Velho, para que 

se proceda ao realojamento de um casal sem abrigo, que estão a ser forçados a 

abandonar o espaço sem condições onde estão a residir neste momento, contamos 

que estas obras estejam prontas antes do Natal para que possamos proporcionar a 

este casal umas condições de vida mais dignas. 

 

Colaboramos com alguns materiais para a recuperação de uma habitação sem 

condições na zona da Escarpa da Serra do Pilar, esta habitação é pertença de um 

morador que neste momento devido a doença não tem meios de subsistência bem 

como para proceder à compra dos materiais, são os vizinhos que estão a colaborar 

com a mão de obra gratuitamente. 

 

Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo  
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Esta Junta de Freguesia contínua a colaborar com esta Associação, tendo sido 

realizadas várias reuniões para dar continuidade ao seu desenvolvimento que 

culminara com a tomada de posse da nova Direcção. 

Este acto foi efectuado no Salão dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões. 

 

Procedeu-se à inscrição dos agregados para atribuição dos Cabazes de Natal, para 

todos foi organizado um processo familiar e económico. 

Assim vamos distribuir cerca de 250 Cabazes de Natal pelas pessoas mais necessitadas 

da Freguesia, continuamos a contar com o apoio da Escola Mística Aliança de Oliveira 

do Douro. 

Para minimizar as despesas com esta iniciativa pedimos apoio a todas as grandes 

superfícies do ramo alimentar da Freguesia, tendo acedido ao nosso pedido a Makro e 

o Jumbo da Arrábida, a quem muito agradecemos. 

 

Dando cumprindo ao nosso Plano de Actividades no âmbito da Acção Social vai esta 

Junta de freguesia presentear todas as pessoas com mais de 65 anos e recenseadas na 

Freguesia com o tradicional Almoço de Natal, que se realizará mais uma vez no 

Pavilhão do Sporting Clube de Coimbrões no dia 18 de Dezembro de 2010. 

 

A Junta de Freguesia de S. Pedro da Afurada, efectuou uma campanha de angariação 

de fundos a favor dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões e esta Junta de Freguesia 

contribuiu com 50 Euros referentes a 50 bilhetes. 

 

Procedeu-se à compra e distribuição de brinquedos que vão ser oferecidos nesta 

época Natalícia a todos os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino da 

Freguesia (1.º Ciclo e Jardins-de-infância (IPSS)).  
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O Gabinete do Cidadão e da Família continua a atender todos os utentes que se 

dirigem a este serviço tentando resolver e/ou minorar os seus problemas. 

Continuamos a colaborar com todas as instituições da Freguesia reunindo 

mensalmente com os técnicos das instituições.                                                                                   

 

 

 

LIMITES DA FREGUESIA 

 

Após nova reunião com a Empresa que nos está a tratar dos Limites da Freguesia, ficou 

assente que até ao final do ano nos será entregue o projecto dos Limites da Freguesia 

para posteriormente se proceder à sinalização das entradas e saídas de da Freguesia 

de Santa Marinha. 

 

 

 

DIVERSOS 

 

Recebemos da Associação de Freguesias Ribeirinhas “O Douro Que Nos Une” uma 

convocatória para estarmos presentes na Assembleia Interfreguesias que se realizou 

em Campanhã, por motivos imprevistos não estivemos presentes. 

 

A Cooperativa da Quinta da Bela Vista – Urbicoope deu-nos conhecimento de um 

abaixo-assinado enviado à Sra. Governadora Civil do Porto e à PSP da 10.º Esquadra e 

Policia Municipal. 

 

A pedido da D. Teresa Costa esta Junta de Freguesia enviou um pin da nossa Freguesia. 
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Recebemos do Sr. António Felisberto Ribeiro Soares, residente na Madalena e músico 

da Sociedade Musica 1.º d`Agosto uma carta onde mostrava o seu descontentamento 

sobre a situação de degradação em que se encontram as instalações da Banda. 

Foi respondido que estamos a tratar do problema juntamente com a Câmara Municipal 

de Gaia. 

 

Foi solicitado à Ex.ma Sra. Vereadora, Eng.ª Mercês Ferreira para mandar proceder à 

limpeza de um barraco de um toxicodependente da Rua de S. Marcos, este pedido foi 

aceite e já foi limpo. 

 

Do mesmo modo esta Junta de Freguesia através da sua Acção Social solicitou ainda à 

Eng.ª Mercês Ferreira a limpeza e desinfestação de uma casa situada na Rua Latino 

Coelho, esta operação não foi fácil e só foi possível depois do neto ter levado o Avô 

para sua casa. 

Esta situação demorou cerca de um ano para se concretizar, pois apesar de diversas 

tentativas para resolver este caso nunca tinha sido possível. 

 

A pedido do Sr. Maurício solicitamos aos Bombeiros Voluntários de Coimbrões o 

transporte de sua Mãe para a sua casa. 

 

Foi solicitada uma reunião ao Executivo desta Junta de Freguesia pelo IDT dado que 

vão deixar as instalações que ocupam na Freguesia de Vilar do Paraíso, e necessitam 

de instalações, para manter uma equipa de tratamento em Vila Nova de Gaia. 

Nesta reunião estiveram presentes por parte da Junta de Freguesia, o Presidente e a 

Secretária do Executivo, por parte do IDT, o Sr. Dr. Santos Silva e a Dr.ª Joana. 

Na reunião o IDT pretendia a título gratuito instalações com quatro gabinetes, tendo o 

Sr. Presidente da Junta de freguesia informado que não temos instalações com tantos 

espaços disponíveis. 
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Foi solicitado ao Sporting Clube de Coimbrões a cedência do seu Pavilhão para os dias 

17 e 18 de Dezembro de 2010, para se poder efectuar o Almoço de Natal para a 

Terceira Idade. 

 

Enviamos à Junta de Freguesia de S. Pedro da Afurada algumas cópias das Actas de 

1952, onde se consta entre outras coisas que os mortos da Afurada podem ser 

considerados pessoas estranhas à Freguesia de Santa Marinha, podendo assim serem 

taxados como tal. 

 

Cedemos as nossas instalações do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA 

MICHA” ao Instituto Português do Sangue para se efectuar a recolha de sangue no 

passado dia 13 de Novembro de 2010, da parte da manhã. 

 

Recebemos do Ministério das Finanças o pedido de localização do nosso Munícipe, Sr. 

Nuno Ramiro, após ida ao local e contactado com a família já informamos sobre a 

morada do referido Munícipe. 

 

Recebemos da Sr.ª Governadora Civil do Porto a informação de que o estabelecimento 

ROCKS irá ser encerrado provisoriamente até se proceder às obras exigidas por lei. 

 

RESPOSTA AO SR. JOAQUIM VIANA, DEPUTADO DO BLOCO DE ESQUERDA 

Em resposta ao Sr. Deputado sobre o Lavadouro da Rua das Cortinhas após 

recuperação do mesmo pela Junta de Freguesia afixaram-se editais alertando todos os 

possíveis utentes que seriam distribuídas chaves a cada pessoa que as solicita-se junto 

da Secretaria da Junta de Freguesia. 

Até porque a Junta de Freguesia tem uma pessoa responsável pela limpeza do referido 

Lavadouro. 
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Antes de se tomar esta atitude, as pessoas que iam lavar a roupa davam com o espaço 

todo cheio de porcaria, pois usavam o espaço para casas de banho público. 

Sobre a Rua da Sociedade Musical 1.º d`Agosto já foi solicitado o reforço da luz para o 

local. 

Em relação ao túnel podemos esclarecer o seguinte sobre o dito túnel, a Junta de 

Freguesia primeiro colocou no local candeeiros, tendo os mesmos sido vandalizados, 

foram colocados outros mais fortes anti vandalismo que estão todos amassados, mas 

vão ter luz, deixaram de dar talvez porque cortaram os fios. 

Já solicitei a colaboração da EDP para repor a luz. 

 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 

 

Após conclusão do Processo Disciplinar ao Funcionário, António Lopes que culminou 

com o despedimento por justa causa, está a decorrer um Processo Crime. 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

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

Instituição, conforme documentos em anexo. 

 
 

Vila Nova de Gaia, 3 de Dezembro de 2010 
 
 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


