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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE A SER ENVIADA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
SANTA MARINHA INFORMANDO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 9 DE 

ABRIL DE 2011 A 19 DE JUNHO 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 Maio e Junho de 2011 no Salão Nobre da Junta de Freguesia.  

 

 

 

DESPORTO 

 

O Sporting Clube de Coimbrões solicitou um pedido de audiência para que a Junta de 

Freguesia se inteirasse dos problemas existentes e do risco deste Clube não se inscrever na 

2.ª Divisão Nacional de Futebol. 

A Direcção foi recebida no dia 13 de Junho de 2011. 

 

O Sporting Clube Candalense enviou um convite para a Junta de Freguesia estar presentes 

na partida do XVI Convívio de Cicloturismo, que se realizou no dia 18 de Junho, pelas 15 

horas. 

Não foi possível a presença nesta iniciativa. 

Após solicitação de reunião do Clube Desportivo do Torrão para apresentação da nova 

Direcção, a mesma foi recebida no dia 14 de Junho de 2011. 

 

O Clube Fluvial Portuense solicitou-nos a cedência do parque de jogos do Complexo ZÉ DA 

MICHA para os dias 16, 17, 20, 21 e 22 de Junho de 2011. 
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Este pedido não foi aceite devido ao facto de nestes dias o referido espaço estar cedido à 

Tuna Musical de Santa Marinha para ensaios das Marchas Sanjoaninas.  

 

O Clube Desportivo do Candal solicitou a esta Junta de Freguesia o seguinte: 

• Limpeza do espaço onde funciona a sede do Clube (já efectuada); 

• Autorização para Romagem ao Cemitério de Santa Marinha (autorizada); 

• Reunião para apresentação dos Órgãos Sociais do Clube (já efectuada); 

• Montagem do palco para Festa de S. João (já efectuada). 

 

Recebemos do Sporting Clube de Coimbrões dois pedidos, uma para apoio das equipas 

jovens de basquetebol, que vão disputar uma prova do Campeonato Nacional na Covilhã, 

tendo a Junta de Freguesia colaborado com 250€ para o transporte. 

No segundo pedido solicitam troféus e medalhas para o III Torneio das Escolas Básicas do 

1.º Ciclo de Santa Marinha a realizar no Campo de Jogos do Coimbrões, tendo a Junta de 

Freguesia colaborado nesta iniciativa. 

 

A empresa EVENTS 2 WIN enviou um convite para assistirmos ao Torneio SPRINGCUP 

2011 – Sub 17. 

Não nos foi possível estar presente nesta iniciativa. 

 

A convite do Dr. Filinto Lima, Director do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos 

estivemos presentes nas finais do II Torneio de Futebol de 5, bem como na entrega de 

prémios. A Junta de Freguesia colaborou neste torneio. 

Jogos Juvenis de Gaia 2011 

Na edição de 2011 da fase Concelhia dos Jogos juvenis de Gaia participamos nas seguintes 

modalidades: Atletismo Feminino e Masculino, Andebol à Roda do Círculo, Basquetebol 

Feminino e Masculino, Futebol de 5 Masculino e Futebol de 7 Masculino. 

Obtivemos os seguintes resultados: 

• Atletismo Masculino – 1.º lugar por equipas e dois 1.ºs lugares individuais; 

• Basquetebol Masculino – 1.º lugar 

• Atletismo Feminino - 3.º lugar por equipas e 3.º lugar individual; 

• Andebol à Roda do Circulo – 3.º lugar; 

• Futebol de 5 Masculino – 3.º lugar; 
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• Futebol de 7 Masculino – 3.º lugar; 

• Basquetebol Feminino – 5.º lugar. 

No final foram distribuídas lembranças pelos Atletas e a todos aqueles que participaram 

nestes Jogos Juvenis (Técnicos, Professores e colaboradores). 

   

 

 

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA 

 

Recebemos da D. Arminda Morais, residente na Rua Particular das Regadas um pedido 

para intervir junto do Departamento de Salubridade da Câmara Municipal de Gaia, para 

serem minimizados os cheiros provenientes dos ecopontos existentes no local. 

Após deslocação ao local, obtivemos a informação que este problema existe quando os 

carros do lixo não conseguem proceder ao vazamento dos ecopontos, devido aos carros que 

se encontram estacionados no local e impossibilitam a passagem dos mesmos. 

Vamos solicitar a colocação de mecos no local para assim evitar o estacionamento. 

 

O Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia solicitou a limpeza do espaço de recreio e 

desporto existente na Colectividade. 

Ainda não foi possível efectuar a referida limpeza, devido ao facto da nossa viatura mais 

pequena se encontrar avariada e o camião grande não conseguir entrar no local. 

 

Solicitamos em 27 de Abril de 2011 à Sra. Dra. Fátima Silva, Directora da Divisão do 

Ambiente as licenças para a realização das Festas de Santa Marinha e Serra do Pilar 

 

Jardim do Montinho / Escola da Régia 

Solicitamos ao Dr. Nuno Oliveira, Director do Parque Biológico a reabilitação do jardim do 

Montinho, pelo facto das obras da Escola da Régia estarem quase concluídas e a abertura 

estar prevista para Setembro próximo.  

 

Após visita à Freguesia com a Sra. Vereadora, Eng.ª Mercês Ferreira e o Sr. Eng.º Dias da 

Salubridade, ficou decidido solicitar ao Eng.º Dias que sejam colocados ecopontos na Rua 



 

 
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 

4

Alexandre Herculano, em frente à Rua Princesa Zara. Este pedido foi efectuado em 3 de 

Junho de 2011. 

Também solicitamos que os ecopontos situados junto à passadeira na Rua José Falcão 

sejam desviados, pelo facto de estar a estorvar a passagem das pessoas que ali passam 

diariamente, em especial das crianças que se deslocam para a Escola do Marco. 

Pedido este efectuado quer por moradores do local, bem como de encarregados de 

educação. 

No decorrer da visita foi-nos entregue um parecer, já com despacho do Sr. Presidente da 

Câmara de Gaia onde consta que a Rua Conselheiro Veloso da Cruz vai entrar em obras e 

assim todas as infra-estruturas nela existente, tampas soltas e ecopontos. 

 

Após termos solicitado e recebido autorização do Condomínio dos edifícios situados na 

Praceta Almeida Garrett, para a vedação do riacho e limpeza do mesmo, solicitamos ao Sr. 

Director das Águas de Gaia, Eng.º Silva Martins a execução deste serviço, que de pronto 

mandou executar. 

 

Recebemos do Delegado de Saúde, Dr. José Rola um a comunicação para que esta Junta 

de Freguesia se pronuncie sobre o local onde coloca os resíduos dos seus Postos de 

Enfermagem. 

Respondemos que os resíduos são colocados em pequenos contentores adquiridos por esta 

Junta de Freguesia e entregues às farmácias quando se encontram cheios. 

 

Solicitamos ao Sr. Dr. Maciel a colocação de um contentor no Jardim do Candal para um 

concerto realizado por jovens desta Freguesia. 

 

 

 

OBRAS 

 

Já se iniciaram as obras no nosso Cemitério, onde se vai reconstruir o Cemitérios dos 

Anjinhos, criar 40 campas do geral, cerca de 100 ossários para crianças e cerca de 70 

jazigos. 
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Após análise dos dois orçamentos existentes para a referida obra, um no valor de 

142.138,31 € e outro de 77.860,00 €, o Executivo optou pelo orçamento mais baixo. 

 

Tendo a Junta de Freguesia recebido a informação da Câmara Municipal de Gaia que a Rua 

Domingos de Matos iria ser reparada, procedemos à colocação de editais a informar os 

moradores dessa intervenção, e solicitamos às Águas de Gaia a colocação de sarjetas para 

águas pluviais junto ao Centro Social de Coimbrões. 

Foi colocada uma barreira em ferro na saída da Casa do Montepio de Coimbrões, onde está 

instalada a sede dos Escuteiros locais. 

 

Havendo necessidade de serem colocadas sarjetas de águas pluviais na Rua Carlos 

Guedes Amorim, solicitamos às Águas de Gaia a colocação das mesmas, esta obra irá ter a 

colaboração da empresa PORTO CRUZ, dado que é uma obra que vai beneficiar esta 

empresa sediada no local. 

 

Após reclamação do Sr. Benjamim sobre uma casa abandonada na Rua do Pilar, 

informamos o Munícipe que a Câmara Municipal de Gaia solicitou ao proprietário da referida 

habitação para proceder à vedação da mesma. 

 

Concluímos com a ajuda de mão-de-obra da Câmara Municipal de Gaia as obras de 

restauro da casa em Viterbo de Campos, estando a Junta de Freguesia a receber o aluguer 

do inclino ali existente. 

 

Recebemos um alerta da D. Marlene Fernandes que da habitação na Rua da Mesquita, n.º 

29, estavam telhas soltas e prestes a cair, causando perigo para quem ali passa. 

Após deslocação ao local e verificando a situação de imediato, fizemos deslocar ao local os 

nossos funcionários que procederam à retirada das telhas e reparamos o pavimento e 

escadas que se apresentavam destruídos. 

 

Solicitamos ao SOS Buracos a colocação de algum alcatrão na Rua Grémio da 

Prosperidade, junto ao n.º 43, a pedido de uma moradora desse prédio. 
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O Executivo está preocupado com o muro que ameaça ruir na Rua Leonor de Freitas, junto 

á Escola Superior de Saúde, pelo facto de ser um local de passagem dos Alunos em 

direcção à Escola. 

Avisamos de novo o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gaia, bem 

como o Sr. Comandante Salvador Almeida, da Protecção Civil, demonstrando a nossa 

preocupação para esta situação. 

 

Solicitamos à GAIANIMA que seja colocado de novo o quiosque junto do Jardim do 

Montinho, uma vez que agora estão a terminar as obras no local. 

 

Foi enviado um ofício ao Sr. Padre António Barbosa, Pároco da Paróquia do Senhor da Vera 

Cruz do Candal para que mande proceder ao arranjo do Cemitério do Santíssimo, que é da 

sua responsabilidade, pelo facto de este e a Capela ali existente não estarem a dignificar em 

nada um espaço de sentimento, como é o nosso Cemitério. 

 

Intercedemos junto do Conde Campo Belo para proceder ao corte dos galhos das árvores 

que estão na via pública na Rua Rei Ramiro e que estão a causar problemas com bichos no 

prédio em frente. 

Este serviço já foi executado. 

 

 

 

SANEAMENTO E ÁGUAS DE GAIA 

 

No seguimento das obras da Rua Latino Coelho e da Rua da África estão a ser reparadas e 

criadas novas ligações às águas pluviais e saneamento. 
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DIVISÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 

 

Foi enviado à Exma. Sra. Directora do Departamento de Mobilidade da Câmara Municipal de 

Gaia o pedido para que a Travessa Domingos de Matos possa passar a circular o trânsito 

em sentido único, de sul para norte, foi enviado também um mapa explicativo. 

 

Solicitamos ao Sr. Firmino Pereira, Vereador da Câmara Municipal de Gaia a colocação de 

um espelho na Rua Dr. José de Lima, saída de garagem. 

Este pedido é efectuado devido a diversas reclamações dos moradores do edifício situado 

na Travessa Domingos de Matos n.º 157. 

 

Foi solicitado à Eng.ª Teresa Barbosa, Directora da Divisão de Trânsito da Câmara Municipal 

de Gaia a desactivação do meco existente na Rua Cândido dos Reis, para melhor acesso à 

Junta de Freguesia no dia das Eleições Legislativas. 

 

Foi retirada a esta Junta de Freguesia um lugar de estacionamento existente junto ao 

edifício, tendo sido efectuada a respectiva reclamação 

 

TOPONIMIA 

Rua Dr. Manuel Rocha Páris 

A pedido de familiares e aprovado por esta Junta de Freguesia, solicitamos à Câmara 

Municipal de Gaia que a Rua que nasce na Rua Fernandes de Magalhães, por detrás do 

meia Banana e onde está a ser construído o Hospital da Trofa, que seja atribuído o nome de 

“Rua Dr. Manuel da Rocha Páris”, assim, como às três veredas que vão ter o nome de 

Vereda I Dr. Manuel da Rocha Páris, Vereda II Dr. Manuel da Rocha Páris e Vereda III Dr. 

Manuel da Rocha Páris. 

O Dr. Manuel da Rocha Páris foi um médico benemérito em Santa Marinha e em Vila Nova 

de Gaia, foi durante muitos anos Presidente da nossa Junta de Freguesia e padrinho de 

casamento do antigo funcionário, Sr. Reis. 

 

Rua Pastor André Cassels 
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A pedido do Sr. Padre Dr. Pina Cabral, e aprovado por esta Junta de Freguesia, solicitamos 

à Câmara Municipal de Gaia a atribuição do nome de Rua Pastor André Cassels à rua 

existente por detrás do Pingo Doce, perto do Cemitério de Santa Marinha. 

 

Visita à Freguesia com a Directora do Departamento de Mobilidade da Câmara 

Municipal de Gaia, Eng.ª Rita Diogo 

Durante a visita efectuada foi solicitado o seguinte: 

• Deslocar o sinal existente na Rua Rei Ramiro para cerca de 50 metros mais abaixo; 

• Colocação de mecos na Rua Henrique de Cernache, junto ao Café Pão Dia, tendo os 

mesmos já sido colocados; 

• Colocação de sinalização luminosa junto à Escola das Matas, a mesma já foi 

colocada. 

 

 

 

POLICIA MUNICIPAL E PSP 

 

Solicitamos os serviços da Policia Municipal na orientação de trânsito em diversas 

actividades e trabalhos realizados na Freguesia.  

 

 

 

 

EDUCAÇÃO 

 

Recebemos da Sra. Maria José Salgueiro, Presidente da Associação de Pais da Escola das 

Devesas uma relação dos trabalhos que esta Associação gostaria de ver contemplados 

nesta Escola. 

Esta relação foi enviada ao Sr. Firmino Pereira, Vereador da Educação da Câmara Municipal 

de Gaia, dado que esta Junta de Freguesia já não tem competência para efectuar obras nas 

Escolas. 
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A pedido da Escola da Praia foi solicitado um autocarro gratuitamente ao Sr. Luís Espírito 

Santo para levar os Alunos dessa Escola ao Parque da Lavandeira em Oliveira do Douro. 

 

Visita de Estudo dos Alunos do 3.º Ano ao Centro Histórico de Santa Marinha 

Nos dias 16, 17, 18 e 19 de Maio de 2011 todos os Alunos do 3.º Ano de Escolaridade dos 

Estabelecimentos de Ensino de Santa Marinha fizeram o Roteiro ao Centro Histórico de 

Santa Marinha com almoço no Quartel da Serra do Pilar. 

A Junta de Freguesia ofereceu uma mochila com lanche aos cerca de 300 Alunos 

participantes. 

Agradecimento ao Sr. Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5 da Serra do Pilar pela 

forma exemplar como as nossas crianças foram acolhidas nessa Instituição. 

Esta iniciativa está contemplada no nosso Plano de Actividades. 
  

Visita de Estudo dos Alunos do 4.º Ano ao Centro Histórico de Guimarães 

No dia 26 de Maio de 2011 todos os cerca de 400 Alunos do 4.º Ano de Escolaridade que 

frequentam os Estabelecimentos de Ensino de Santa Marinha rumaram a Guimarães. 

Chegados a Guimarães a Junta de Freguesia ofereceu a todos os participante uma mochila 

com lanche e depois começaram a visita, pelo Castelo e Paço dos Duques durante a manhã, 

o almoço tipo pic nic foi efectuado na Penha onde a Junta de Freguesia ofereceu um gelado 

como sobremesa e proporcionou uma visita de comboio panorâmico à Penha e descida no 

teleférico para o Centro Histórico onde se efectuou a visita. 

Após a foto de conjunto junto à estátua de Afonso Henriques regressaram a casa por volta 

das 17:30 horas cheios de alegrias e com muito para contar aos seus pais e Avós. Esta 
iniciativa está contemplada no nosso Plano de Actividades. 
 

 

CULTURA 

 

Foi elaborado um Boletim Informativo da Junta de Freguesia de Santa Marinha, onde se dá 

conta das realizações culturais e obras, conforme o nosso compromisso assumido com os 

cidadãos da nossa Freguesia. 

 

25 Abril 
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Uma vez mais a Junta de Freguesia honrou os seus compromissos históricos, realizando ao 

mais alto nível as Comemorações do 25 de Abril. 

Este ano homenageamos durante a Sessão Solene o Regimento de Artilharia N.º 5 da Serra 

do Pilar pelos serviços prestados à Freguesia. 

Esta iniciativa está contemplada no nosso Plano de Actividades. 
 

Marchas de S. João 

Mais uma vez a Junta de Freguesia esteve representada pela Tuna Musical de Santa 

Marinha nas Marchas de S. João realizadas no Cais de Gaia no passado dia 18 de Junho, 

obtendo um honroso segundo lugar. 

A todos os participantes, ao Presidente da Tuna Musical de Santa Marinha, à sua Direcção e 

a todos aqueles que de uma forma ou de outra tornaram possível esta participação os 

nossos agradecimentos. 

 

Festas de Santa Marinha 

Informamos os Senhores Deputados que as Festas em Honra de Santa Marinha são da 

responsabilidade total desta Junta de Freguesia. 

Do mesmo modo informamos que foi adquirido à empresa CASTROS pela quantia de 5.00 € 

mais IVA a iluminação da Igreja e de quatro arcos a serem colocados em diversas partes da 

beira-rio.  

 

 

 

ACÇÃO SOCIAL 

 

Durante o período de Abril a Maio, este Gabinete continuou a proporcionar um atendimento 

personalizado a todos os cidadãos da Freguesia encaminhando, resolvendo ou minorando 

os problemas de todos aqueles que procuram este serviço, dando uma resposta aos 

problemas no mais curto espaço de tempo possível. 

Continuou-se a efectuar visitas domiciliárias, principalmente a idosos que necessitam de 

apoio, ou porque se encontram isolados, pois já não têm familiares directos, ou tendo não 

lhe dão o apoio de que necessitam, seja porque não têm capacidade para lho prestar, 

porque são doentes, trabalham, etc.      
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Continuamos a colaborar com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de 

Vila Nova de Gaia sempre que solicitado, Segurança Social, bem como com todas as 

Instituições da Freguesia, IPSS, Escolas, Colectividades, etc. 

 

Continuamos a realizar reuniões mensais com os técnicos das instituições da Freguesia 

para que em conjunto consigamos perceber quais os problemas da Freguesia e a melhor 

maneira de os resolver. 

 

Também continuam a decorrer as reuniões mensais com os pedopsiquiatras e as 

educadoras, que aderiram a este projecto, criando assim um espaço de debate onde estes 

profissionais possam esclarecer algumas questões, bem como obter informações.  

 

Durante estes três meses foram efectuadas as visitas de estudo do 3º ano ao Centro 

histórico de Santa Marinha, a visita de estudo do 4º ano a Guimarães, visitas que se 

realizaram no mês de Maio e que tiveram a participação das 9 escolas do ensino básico de 

Santa Marinha. 

 

Dando continuidade ao que foi prometido aos idosos da Freguesia, realizou-se o Passeio da 

Terceira Idade, que este ano teve como destino o Santuário de Fátima e o Mosteiro da 

Batalha,  

Como vem sendo hábito este momento caracterizou-se por um dia de convívio, de 

reencontro de alegria onde a boa disposição imperou e fez esquecer todos os problemas 

que esta faixa etária tem no decorrer do seu dia a dia. 

Assim esta iniciativa manteve o sucesso de sempre e até superou as expectativas, assim no 

dia 17 de Junho foi realizado o passeio para 1000 idosos.  

Como é tradição foram convidadas todas as forças políticas representadas na Assembleia 

de Freguesia, todas as Instituições e Colectividades da Freguesia de Santa Marinha e 

representantes da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

O passeio iniciou-se pelas 7 horas da manhã em direcção a ao Santuário de Fátima e 

almoço na Aldeia de Santo Antão na Batalha. 

Estamos agradecidos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Batalha pelo trabalho 

desenvolvido na reserva do parque de estacionamento para os nossos autocarros. 

Esta iniciativa está contemplada no nosso Plano de Actividades. 
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EDP 

 

Solicitamos à EDP a reposição de um poste que se encontrava totalmente danificado. 

Agradecemos a informação dada pelo Sr. Artur Oliveira, Deputado da Assembleia de 

Freguesia de Santa Marinha. 

 

 

 

DIVERSOS 

 

A pedido da Sra. Dra. Alexandra da GAIANIMA esta Junta de Freguesia prestou todos os 

esclarecimentos sobre o condomínio da Praceta Alferes Pereira, referente ao quiosque do 

Sr. Faria, se está em espaço privado ou público. 

 

Recebemos no dia 13 de Abril o Sr. Manuel Machado representante do Movimento do 

Cidadão de Vila Nova de Gaia. 

 

Recebemos do Centro Democrático d’Instrução Latino Coelho a indicação do nome do Sr. 

José Correia Silva para representante desta Instituição para o Conselho Consultivo da 

Juventude. 

Após verificarmos a idade deste representante, informamos a Instituição que terá de indicar 

outro nome, uma vez que a pessoa em questão já ultrapassou a idade para fazer parte deste 

Conselho de Juventude. 

Recebemos um email do Sr. Vítor Alves referente aos Censos, após os nossos 

esclarecimentos ficou tudo resolvido. 

 

Solicitamos ao Sr. Comandante do Bombeiros Voluntários de Coimbrões o transporte de 

diversos doentes no dia das Eleições Legislativas. 

Aproveitamos para agradecer toda a colaboração prestada por esta Instituição neste dia. 
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Recebemos da D. Maria Oliveira Cunha um pedido para efectuarmos uma visita à Rua da 

Barroca, após a visita as suas solicitações foram resolvidas. 

Esta visita foi efectuada também pela Dra. Isaura Ramos, Assistente Social.  

                                                                                                                                           

A pedido do Sr. Hugo Vilela foi colocada uma rampa no Centro Paroquial do Candal, onde 

funcionaram oito Secções de Voto na últimas eleições. 

 

A GAIANIMA questionou esta Junta de Freguesia se estava interessada em ficar com as 

instalações dos Correios situadas no edifício do Convento Corpus Christi. 

Após reunião a Junta de Freguesia chegou à conclusão que não tinha meios para assumir 

tal responsabilidade, pelo que informou a GAIANIMA de tal decisão. 

 

 

 

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, 20 de Junho de 2011 
 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
 
 

(Joaquim de Magalhães Leite) 


