INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE A SER ENVIADA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
SANTA MARINHA INFORMANDO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2010 A 8 DE ABRIL DE 2011

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 Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2011 no Salão Nobre da Junta de Freguesia.

DESPORTO

A Secção de Remo do Sport Clube do Porto solicitou a esta Junta de Freguesia as
instalações do Complexo ZÉ DA MICHA para os seus atletas efectuarem os seus treinos.
O Executivo autorizou a utilização do referido espaço.

Recebemos do Sr. Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Gaia um pedido de
informação sobre quantos equipamentos desportivos existem em Santa Marinha, esta
informação foi dada.

Da ECOBIKE, Sr. Jorge Almeida foi solicitado a esta Junta de Freguesias a cedência do
Complexo ZÉ DA MICHA para a chegada de um Passeio de Cicloturismo.
Este pedido foi aceite.

Recebemos um convite e estivemos presentes na XXII Regata Internacional, organizada
pela Associação de Remo do Porto realizada no dia 11 de Dezembro de 2010 na Beira-Rio.
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Do Clube Desportivo do Marco recebemos a informação dos excelentes resultados dos seus
atletas na modalidade de Atletismo, o que muito agradecemos.

Contribuímos com a oferta de taças e medalhas para a realização do Torneio de Playcup
Sub 15 em que participaram Clubes de Santa Marinha.

Foi solicitado a esta Junta de Freguesia pelo Sporting Clube de Coimbrões a colaboração
para a vedação com grades e rede do Campo de Jogos Silva Matos para a realização do
jogo entre o Coimbrões e o Boavista.

Solicitamos à Gran Cruz Porto ajuda para os equipamentos dos nossos Atletas que vão
participar nos Jogos Juvenis de Gaia, pedido este que foi concedido.

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA

Na resolução das suas competências esta Junta de Freguesia continua com os seus
colaboradores a efectuar as limpezas por todos os locais da Freguesia.

Foi solicitado por esta Junta de Freguesia a visita a diversos locais da Freguesia pela Sra.
Eng.ª Maria Domingos, Directora do Parque Biológico para verificar alguns problemas
solicitados pelos moradores como por exemplo:
•

Abatimento de árvore no Jardim do Montinho;

•

Poda de árvores na Praça Sousa Caldas, que entretanto já foram podadas;

•

No Jardim do Morro ratos em cima das árvores, problema também já solucionado;

•

Colocação de relva graminha no Jardim do Cemitério, que será executado apenas na
Primavera;

•

Substituição das árvores no Bairro João Félix, estando aguardar pelo levantamento
dos troncos das árvores abatidas;

•

Após verificação da palmeira do Rio da Fonte concluiu-se que a mesma está de boa
saúde, este pedido de verificação foi efectuado pelo morador local, Sr. Artur.
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Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia a reconstrução do Jardim do
Montinho, pelo facto das obras na Escola da Régia terminarem nos princípios de Junho.

Solicitamos ao Parque Biológico a poda das árvores da Praceta Fernão de Magalhães,
tendo as mesmas já sido podadas.

Vamos juntamente com as Águas de Gaia proceder à limpeza do riacho que passa na
Praceta Almeida Garrett e proceder também à sua vedação.

Os nossos funcionários procederam à limpeza e instalaram mesas de votos nas Escolas
para as Eleições Presidenciais.

Foi enviado ao Parque Biológico a relação dos jardins onde esta Junta de Freguesia presta
serviços de manutenção, assim como poda de árvores.

OBRAS
Cemitério
Estão concluídos os 111 ossários que se encontravam em fase de acabamento.

Recebemos do Sr. Vereador Firmino Pereira uma comunicação para que esta Junta de
Freguesia se pronuncia-se sobre os locais onde entendia que deviam ser colocados
parcómetros, dada a confusão que se tem verificado com o estacionamento no Bairro João
Félix.
Informamos que entendemos que neste local se deviam colocar parcómetros, em
simultâneo, solicitamos ao Sr. Vereador que no dito Bairro se devia com urgência colocar
sinalética, passando as Ruas a sentido único

A Junta de Freguesia com o seu pessoal e com alguma colaboração da Câmara Municipal
de Gaia está a recuperar uma casa na Rua Viterbo de Campos.
Esta residência ficou inacabada ainda quando da Administração do GRUCH que efectuou as
obras no Centro Histórico.
Esta habitação depois de pronta irá servir para alojar uma pessoa necessitada e com a
renda controlada, esta obra foi autorizada pela senhoria da habitação.
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A Junta de Freguesia está a proceder à pintura das placas toponímicas das Ruas que
simbolizam flores no bairro João Félix.

É nossa intenção que a Rua Latino Coelho possa continuar com o trânsito no mesmo
sentido, não passando a zona pedonal.

Recebemos uma reclamação do Sr. Heitor Cleto, residente na Rua D. Henrique de Cernache
sobre pavimento danificado, o mesmo de pronto foi reparado, tendo a Junta de Freguesia
recebido os seus agradecimentos.

Para se evitar o estacionamento em cima do passeio junto ao Café PÃO DO DIA situado na
Rua D. Henrique de Cernache deslocamo-nos ao local com a Eng.ª Rita Diogo e ficou
acordado que seriam colocados ali mecos para se evitar o estacionamento.
Esta Junta de Freguesia já tinha alertado a Policia Municipal sobre este caso.

O nosso pedido à Empresa Municipal Águas de Gaia procedeu a obra de fundo na Rua do
Marco acabando assim com o problema de remendos que se vinha a arrastar há muito
tempo.
Recebemos os agradecimentos do Sr. Telmo Filipe pelas obras realizadas.

Foi solicitado à Câmara Municipal de Gaia na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Luís Filipe
Meneses, do Vice-Presidente, Dr. Marco António Costa e do Sr. Vereador, Sr. Firmino
Pereira para que após terminarem as obras em Coimbrões seja dada prioridade à
pavimentação da Rua Grémio da prosperidade, pelo facto da mesma se encontrar em
péssimas condições, junto ao pedido anexamos fotos do pavimento.

Recebemos os agradecimentos do Sr. Hugo Vilela pelo facto de esta Junta de Freguesia ter
colocado uma rampa no Centro Paroquial do Candal para acesso a deficientes a quando das
Eleições Presidenciais.
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Deslocamo-nos à Rua de S. Marcos a pedido do Sr. Filipe Martins para solicitar ao seu
vizinho autorização para a colocação de uma caleira que iria passar pelo seu espaço, tendo
sida dada a devida autorização.
Recebemos uma reclamação do Sr. Luís Aparício residente na Rua Major Pala pelo facto da
GAIURB solicitar a demolição do “barraco” nas traseiras da sua habitação.
Fomos ao local e informamos a GAIURB desta reclamação.

Solicitamos ao Sr. Director da GAIURB, Arq.º Carlos Bogas uma reunião para solucionar o
problema da Rua Cândido dos Reis n.º 103, pertencente ao Sr. Aníbal José Costa pelo facto
de na sua habitação estar a entrar água com abundância, este caso ficou de ser
solucionado.

Reabilitação das Bombas de Gasolina das Devesas
Foi solicitado ao Sr. Director da GAIURB, Arq.º Carlos Bogas a abertura do Processo N.º
1271, referente ao local onde funcionavam as Bombas de Gasolina das Devesas, para
possível reabilitação das mesmas.

A pedido do gestor do Condomínio da Rua do Agro n.ºs 175 e 199 foram reparados os
passeios na zona envolvente a este local.

A nosso pedido os serviços da Câmara Municipal de Gaia SOS procederam à reparação do
pavimento da Rua da Fervença, junto aos balneários.

A Junta de Freguesia efectuou obras de restauro e colocação de uma casa de Banho em
casa de um deficiente na Travessa da Regueira que estava a viver numa situação bastante
precária.

Enviamos uma solicitação à Sra. Eng.ª Isabel Carvalho da Câmara Municipal de Gaia em 15
de Março de 2011 para que interceda junto da NOVIS para que sejam reparadas as caixas
dessa empresa em toda a Freguesia, de acordo com fotos enviadas das mesmas.
Mandamos efectuar a retirada de um “armário” que se encontrava a estorvar a circulação de
veículos na esquina da Rua Vistosa com a Rua Caminho Velho, assim, como procedemos à
reparação da via para que as viaturas possam transpor o local com mais segurança.
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No edifício sede da Junta de freguesia substituímos alguns caixilhos em madeira em toda a
Secretaria e procedemos à limpeza, pintura e substituição de portas de madeira por portas
em ferro na cave.

A nosso pedido foi colocado um lugar para deficiente na Rua Leote do Rego, junto ao n.º
316 a pedido de morador local.

O Sr. José Luís pediu a esta Junta de Freguesia que se proceda à execução do passeio na
Rua D. Henrique de Cernache, saída com a Rua das Cortinhas.
Este pedido foi enviado para o Sr. Firmino Pereira, Vereador das Obras da Câmara
Municipal de Gaia.

SANEAMENTO E ÁGUAS DE GAIA

Solicitamos às Águas de Gaia a reparação das tampas, devidamente identificadas com
fotos, pelos facto de estarem a fazer muito barulho a quando da passagem de viaturas pelas
mesmas.
Este pedido já foi atendido, ao qual já agradecemos.

Procedemos ao levantamento de todos os moradores da Rua Latino Coelho que ainda não
possuem saneamento e demos conhecimento às Águas de Gaia.
DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Solicitamos à Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Gaia autorização para entrada de
viaturas da EDP para efectuarem serviços na área condicionada do Centro Histórico, pedido
este que foi aceite.

No final da Rua Augusto Santos com a Rua Domingos de Matos, vai ser colocado um sinal
de sentido obrigatório à direita.
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Recebemos do Sr. Moisés Paiva, residente na Rua Manuel Salgueiral uma reclamação
sobre a falta de uma placa.
Ficou acordado que a placa existente no local esta indevida, pelo facto de no local existir
uma baía que identifica zona de estacionamento.

Após termos recebido diversas reclamações sobre acidentes registados na Rua Emídio
Pinto e Travessa Fernandes dos Anjos, esta última da D. Sandra Duarte, verificamos que o
local está bem sinalizado, no entanto é nosso entender que deve também ser colocada uma
placa de STOP junto à placa de aproximação de estrada com prioridade.

É nosso entender que a Rua Major Pala deve ficar só com único sentido descendente, já
foram afixados editais na referida Rua.

Na Rua do Motor irá ser colocado um sinal a limitar a passagem de veículos de grande
porte, bem como pintar a passadeira da saída da Rua.

Na Rua de Trás vai ser colocado um sinal com indicação de Rua com dois sentidos até ao
n.º 55.
A Junta de Freguesia solicitou à Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Gaia na
pessoa da Sra. Eng.ª Rita Diogo uma visita à Rua das Matas para no local serem colocadas
placas de sinalização luminosa junto à Escola, para que as viaturas não circulem nessa
artéria a altas velocidades.

POLICIA MUNICIPAL E PSP

A pedido do Centro de Saúde de Barão do Corvo que pretendia a descarga de moveis para
o referido Centro, solicitamos à Policia Municipal, na pessoa do Sr. Comandante, Dr. Telmo
Moreira a colaboração no ordenamento do trânsito, tendo de imediato a nossa solicitação
sido atendida.
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Solicitamos também à Policia Municipal o patrulhamento na Rua D. Henrique de Cernache,
junto ao Café PÃO DIA, pelo facto de no local e em cima do passeio se encontrarem viaturas
estacionadas.

Procissão do Senhor dos Passos
Foi solicitado à PSP na pessoa da Sra. Comissária Aurora, Comandante da 10.ª Esquadra e
também ao Comandante da Policia Municipal, Agentes para garantirem a segurança da
passagem da Procissão do Senhor dos Passos no percurso referenciado, este pedido foi
efectuado pela Paroquia de Coimbrões.

EDUCAÇÃO

O Director do Agrupamento de Escolas de Santa marinha solicitou a esta Junta de Freguesia
para que fosse solucionado o problema da reparação dos passeios junto à Escola do Marco.
Informamos a Câmara Municipal desta solicitação e de imediato o problema foi solucionado.

Recebemos da Associação de Pais da Escola da Quinta dos Castelos e do Corpo Docente o
pedido de cedência de uma das nossas carrinhas, assim como autorização para a realização
do Cortejo de Carnaval, tendo este pedido sido aceite.

Cedemos também uma carrinha de caixa aberta ao Centro Social Candal-Marco para o seu
Cortejo de Carnaval.

A pedido da Associação de Pais da Escola do Marco solicitamos ao Sr. Vereador Firmino
Pereira a reparação da obra efectuada na cozinha da Escola, o que de pronto foi executada.
A Presidente da Associação de Pais da Escola da Devesas, D. Maria José Salgueiro enviou
um pedido para que a Junta de Freguesia efectue diversas obras no recinto da Escola.
Informamos a Associação de pais que as obras solicitadas não são da competência da Junta
de Freguesia e que encaminhamos o pedido para a Câmara Municipal.
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Recebemos das diversas Escolas da Freguesia convites para as suas Festas de Natal.

Recebemos do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, da pessoa do Sr. Director Dr.
Filinto Lima o pedido de oferta de lembranças a serem distribuídas aos Alunos de Santa
Marinha que vão receber o Diploma do Quadro de Honra e Geração fantástica, que são
cerca de 50 Alunos.
A Junta de Freguesia ofereceu a todos uma lembrança alusiva ao acto.

CULTURA

Recebemos nesta Junta de Freguesia os novos Órgãos Sociais do Sporting Clube
Candalense.

A pedido da Cruz Vermelha Portuguesa cedemos as nossas instalações para a entrega de
Diplomas aos Formandos certificados no âmbito das Novas Oportunidades.

Foi solicitado ao Sr. Padre Barbosa uma reunião para se debater os problemas relacionados
com as Festas de Santa Marinha, até à data não obtivemos resposta ao nosso pedido.

O Clube de Disciplinas orientais Vilagaia solicitou a cedência de instalações para a
realização da sua festa de Natal, pedido este concedido.

O Centro D`Artis sedeado em Mafamude solicitou a esta Junta de Freguesia a cedência de
um espaço para a realização de uma palestra como trabalhar a arte com os surdos.
Este pedido foi aceite.

Conselho Consultivo da Juventude
Foi enviada a todas as Instituições da Freguesia o pedido para que as mesmas indicassem
um elemento para a participação neste Conselho.
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EDP

Solicitamos à EDP a reposição de luz na Rua Rocha Leão, tendo a mesma já sido reposta.

Recebemos na Junta de Freguesia um abaixo-assinado de moradores da Praceta Júlio
Duarte e zona envolvente, encabeçada pela D. Maria Anunciação Faria Matos a solicitar de
novo a reposição de luz no túnel que dá acesso ao Continente.
De pronto solicitamos ajuda à EDP para resolução do problema.

Recebemos também um abaixo-assinado dos moradores das Ruas Adosinda de Carvalho e
Francisco Cândido Portugal reivindicando que a luz nestes locais não é suficiente.
De pronto solicitamos à Câmara Municipal na pessoa da Sra. Directora Teresa Barbosa para
a possível resolução do problema.

A D. Susana Reis enviou uma reclamação para a reposição de luz na Rua António Gustavo
Moreira e na Rua Princesa Zara, estando já ambas as artérias com a reposição de luz.

Solicitamos a reposição de luz na Praceta Diogo Macedo, Rua de Santarém, Rua António
Gustavo, Travessa Fonte Lodosa e Rua dos Oleiros.
Estes casos já estão solucionados.

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMÍLIA

As Actividades realizadas no período de Dezembro 2010 a Março de 2011 no âmbito do
Gabinete do Cidadão e da família, mostram claramente que a Junta de Freguesia tem vindo
a implementar uma intervenção cada vez mais de proximidade dos cidadãos residentes,
para assim conseguir conhecer e intervir de uma forma adequada à realidade social da
freguesia.
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Este Gabinete vocacionado para a intervenção social junto da população, atendeu,
encaminhou e informou todos aqueles que solicitaram o seu apoio.

Assim na quadra Natalícias a Junta de Freguesia presenteou a população idosa com um
almoço de Natal que contou com a participação de 650 idosos, esta actividade teve como
objectivo não só proporcionar aos idosos um dia diferente, e acima de tudo um franco
convívio de alegria e boa disposição.
Este almoço foi abrilhantado por vários artistas da freguesia que se disponibilizaram a
colaborar (Aida Arménia; Teresa Regodeiro e Nelo Silva) estiveram também presentes
Representantes das forças Politicas, Instituições e colectividade da Freguesia, Párocos,
representante do corpo Medico e Voluntariado do Centro de Saúde, também estiveram
presentes, em representação da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Sr. Vice
Presidente Dr. Marco António Costa, a Senhora Vereadora do Pelouro de Acção Social D.
Amélia Traça e o Presidente da Assembleia Municipal, Senhor César Oliveira.

Tendo em conta a debilidade económica de uma franja da população da Freguesia, e
tentando que na época Natalícia a ninguém falte nada, a Junta de Freguesia em
colaboração com a Escola Mística Aliança de Oliveira do Douro entregou cerca de 300
cabazes de Natal onde não faltou o tradicional bacalhau.
Também destinadas aos alunos do 3º e 4º ano já estão preparadas as Visitas ao Centro
Histórico de Vila Nova de Gaia e Centro Histórico de Guimarães.

Devido às noticias que a comunicação social tem vindo a divulgar, sobre o isolamento dos
cidadãos mais idosos, a Junta de Freguesia mandou afixar cartazes com os contactos da
Junta de Freguesia (Presidente e Assistente Social) bem como da Esquadra da PSP de Vila
Nova de Gaia para que qualquer cidadão tenha um meio privilegiado de contacto para
alertar qualquer situação de risco.

Neste período e continuando numa lógica de apoio aos mais carenciados, recuperou-se
mais uma casa para nela alojar um sem abrigo que à muito vivia sem o mínimo de
condições, neste momento já se estão a acabar as obras de restauro de uma outra
habitação para nela colocar outra família sem recursos para alugar uma casa no mercado
normal de arrendamento de Santa Marinha.
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Sempre numa lógica de trabalho em rede este Gabinete tem realizado reuniões mensais
com todos os técnicos que intervêm na Freguesia, tentando assim maximizar os recursos.

LIMITES DA FREGUESIA

Já foram enviados a esta Junta de Freguesia os pareceres dos Limites de Freguesia, que
posteriormente serão analisados pelo Executivo e depois avançaremos para reuniões com
as Freguesia fronteiriças.

DIVERSOS

Através de um comunicado informamos os moradores das seguintes Ruas e Pracetas: Diogo
Silves, Fernão Pó, Pêro Vaz de Caminha, Fernão Magalhães, Bartolomeu Perestrelo,
Professor Luís Gomes e Infante D. Henrique que os mesmos se devem recensear na
Freguesia de Santa Marinha.
Esta indicação foi fornecida pelo DGAI.

Do Conselho Geral da Ordem dos Advogados recebemos um email solicitando a esta Junta
de Freguesias a informação se existe um Gabinete de Consulta Jurídica à População.
Informamos que existe um jurista que presta serviço à Junta de Freguesia e à População só
na área interna do Cemitério.

Informamos a firma Impermeabilizações RAL que o orçamento apresentado não foi aceite
pelo facto desta Junta de Freguesia ter efectuado a obra por administração directa.

A Delegação do Norte de Alzheimer solicitou a esta Junta de Freguesia uma reunião com a
finalidade de cedermos um espaço para a guarda de objectos desta Instituição.
Dado que esta Instituição está sedeada em Matosinhos, falamos com o Município local e
encaminhamos o assunto para esse Município.
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Recebemos da Comissão de Utentes do Centro de Saúde de Barão do Corvo um ofício
dando conhecimento das suas preocupações sobre a conjuntura económica que se vive no
Pais.

A D. Sílvia Sousa enviou um email a solicitar colocação nesta Junta de Freguesia pelo facto
de estar sem emprego, respondemos que de momento não é possível satisfazer este
pedido.

O Grupo Raposa de Verónica Pinto solicitou a divulgação e afixação de editais onde
solicitavam informações sobre raposas existentes nesta Freguesia.

O Sr. António Cadinha solicitou informações sobre onde funciona actualmente a Delegação
de Saúdo, tendo obtido da nossa parte a informação pretendida.

Partido Comunista Português
Após ter recepcionado um ofício do PCP assinado pelo Sr. Artur Teixeira a Junta de
Freguesia respondeu em 16 de Março de 2011, esclarecendo sobre os elementos das
Mesas de Voto das últimas Eleições Presidenciais indicados por este Partido.

Preenchimento do IRS
Mais uma vez esta Junta de Freguesia a título gratuito esta a colaborar com os seus
Munícipes no preenchimento do IRS nos dias 26 de Março e 16 de Abril de 2011 das 9 horas
às 12 horas.
Esta Junta de Freguesia está muito grata à Dr.ª Manuela Cunha, Vogal do Executivo e ao Sr.
Joaquim Soares, Técnico de Contas pela disponibilidade demonstrada para a execução
deste trabalho.

CENSOS 2011
Esta Junta de Freguesia com a colaboração de todos os Recenseadores está a efectuar
com muito rigor e espírito de sacrifício o recenseamento de toda a população,
correspondendo assim à verdade e grandeza da Freguesia
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PROCESSO DISCIPLINAR

Continua em Tribunal o processo do Sr. António Lopes, despedido por justa causa, estando
também a decorrer o 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, 4 de Abril de 2011

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

(Joaquim de Magalhães Leite)
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