INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
DE 6 DE DEZEMBRO 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 Setembro, Outubro e Novembro de 2011 no Salão Nobre da Junta de Freguesia.

DESPORTO
Clube Desportivo do Torrão
Recebemos deste Clube um Projecto Social direccionado à formação desportiva,
principalmente para as crianças que pretendem praticar desporto, mais direccionado para o
futebol e que não têm possibilidade de pagar a sua mensalidade em Clubes com formação.
Assim, solicitou o respectivo apoio ao qual a Junta de Freguesia vai contribuir com alguns
equipamentos para satisfazer a vontade dessas crianças para praticarem o seu desporto
favorito.

Também recebemos o pedido deste Clube para limpeza das suas instalações desportivas,
assim, solicitamos à Salubridade da Câmara Municipal de Gaia a limpeza do Campo de
Jogos de Rei Ramiro (Pelado) e após a concretização da mesma recebemos do Clube os
respectivos agradecimentos.

Clube Desportivo do Candal
Foi solicitado a esta Junta de Freguesia o apoio financeiro no valor de 6.068,82 € para
reparação da avaria de bombagem das águas, não foi possível atender a este pedido pelo
facto de não haver verba cabimentada para o efeito.
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No entanto foi concedido um pequeno subsídio para a deslocação das camadas jovens do
Clube.

Sporting Clube de Coimbrões – Comemorações do 91.º Aniversário
Recebemos convite para a Sessão Solene, em que estivemos presentes e também para o
Almoço de Aniversário, e autorização para a realização da Romagem ao Cemitério, que foi
como habitualmente autorizada.

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA
A nossa Brigada de Rua continua a fazer o serviço de limpeza das Ruas e Tanques da
Freguesia.

O Sr. Domingos Ferreira Pinto, residente no Alto das Oliveira, n.º 116 enviou uma
reclamação de que o Instituto de Estradas de Portugal não limpa o terreno que está em
frente à sua casa do outro lado da estrada.
Vamos tentar resolver o problema.
Da D. Paula Rodrigues, recebemos uma reclamação sobre pessoas que andam a passear
os seus cães, sem que as mesmas apanhem os seus dejectos, sobre este caso já em
tempos fizemos uma referência à Câmara Municipal.
Ainda nessa reclamação refere a abundância de água que em dias chuvosos invade a Rua
do Monte Xisto, pavimentada por esta Junta de Freguesia.
Após nos termos deslocado ao local e chamado o dono do terreno, verificamos que a água
não escoava devido ao facto de ter uma tampa que obstruía a passagem e que estava
imperceptível.
Solicitei às Águas de Gaia a desobstrução, o que já foi efectuada e solucionado o problema.
Sobre este caso recebemos também uma reclamação da D. Diana Santos.

A Junta de Freguesia solicitou às Águas de Gaia na pessoa do Sr. Dr. Maciel a colocação de
quatro contentores de lixo dentro do Cemitério para os dias dos Fieis, o que de pronto foram
colocados.
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O Sr. Miguel Godinho reclamou sobre a morosidade na colocação de ecopontos na
Travessa de Fernandes dos Anjos, pelo facto destes terem sido abalroados por uma viatura
pesada.
Dado que era um caso de companhias de seguros a resolução do problema demorou cinco
meses, o que lamentamos, após esse tempo foram colocados.

A pedido dos Moradores da zona envolvente à Igreja de Santa Barbara solicitamos à Sra.
Vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Gaia a colocação de um contentor no
Largo da Igreja, estando assim no local dois.

Os Serviços Municipais da Câmara Municipal de Gaia colocaram o escorrega no Parque
Infantil da Praça Manuel Sousa Caldas, que se encontrava danificado.

OBRAS
Câmara Municipal de Gaia
Para efeito de serem colocadas no seu plano de obras a serem realizadas na Freguesia de
Santa Marinha, enviamos ao Sr. Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia
a relação das doze vias para serem reabilitadas.

Escadas da Boa Passagem, Casas 1 e 7
Solicita-nos o Sr. José Maria Lopes, após ter recebido da Sra. Eng.ª Luísa comunicação
para demolição de parte da ilha, pelo facto da mesma se encontrar em mau estado.
A Junta de Freguesia solicitou a melhor atenção para o caso, oferecendo-se para alguma
solução que possamos ser úteis.

Cemitério de Santa Marinha
Como é do conhecimentos de todos os/as Srs.(as) Deputados(as) estão a terminar as obras
do Cemitério de Santa Marinha, cujo total do seu custo das obras foram de 101.259,70 €.
A receita dos jazigos foi de 378.400,00 €.
Além das obras inauguradas, ainda estão a efectuar-se melhoramentos junto ao Cruzeiro,
avenida que se encontrava abatida e com grandes fissuras, onde se vai aproveitar o suporte
para construção de novos ossários, que serão os últimos pelo facto de não haver mais
espaço livre.
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Das construções efectuadas fazem parte 73 novos Jazigos, 43 Sepulturas do Geral
devidamente emparedadas, 104 Ossários dos Anjinhos e remodelação do Cemitério das
Criancinhas.

Foram colocadas cerca de 500 prateleiras para que todas as pessoas que têm Ossários
possam colocar os cirios à superfície, evitando assim que os mesmos sejam colocados no
chão e causar a sua deterioração.

Apeadeiro de Coimbrões
A D. Anabela Ribeiro Amorim Gomes, residente em Coimbrões deslocou-se a esta Junta de
Freguesia para alertar do facto do Apeadeiro de Coimbrões constituir um perigo para os
idosos e crianças que nele atravessam, pelo facto do sinal sonoro ali existente não accionar
quando se aproxima um comboio.
Em ofício dirigido à REFER solicitamos a colocação ou reparação do sinal sonoro, podendo
esta Junta de Freguesia contribuir com alguma ajuda para se acabar com a sinistralidade
que nos continua a preocupar nesse local.
Recebemos como resposta que neste Apeadeiro a sua passagem nivelada vai deixar de
existir, passando a passagem pedonal aérea e que a mesma irá ficar concluída em 2013, o
que nós agradecemos.

Posto de Gasolina das Devesas
Após solicitação a esta Junta de Freguesia dos proprietários do Posto de Gasolina que está
desactivado nas Devesas, intercedemos junto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Gaia e da GAIURB mostrando que é de grande importância a sua reactivação.
Tivemos conhecimento que as obras no Posto vão iniciar-se dentro de dias.

Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”
Procedemos à reparação da fachada do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA
MICHA” com a substituição dos blocos de cimento por pedra, dando assim um aspecto
condizente com o restante muro, bem como a retirada da chapa com o nome do local e sua
respectiva substituição por letras em cor de bronze.
Com estas alterações achamos que o aspecto da fachada do Centro fica mais adequada ao
Centro Histórico.
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Edifício da antiga Escola das Devesas (Academia Sénior e Delegação da Junta de
Freguesia)
Embora esteja a funcionar na antiga Escola das Devesas a Academia Sénior esta Junta de
Freguesia procedeu ao arranjo das paredes e sua pintura, contribuindo assim para a
conservação do seu património.

Praceta Petit Quevilly
A pedido de um morador e por nós presenciado solicitamos às Águas de Gaia a reparação
de passeio aluído junto às caixas de saneamento e águas pluviais, o mesmo de pronto foi
reparado.

Praceta João Moura Barros
Recebemos do Sr. Carlos Braga um pedido para que esta Junta de Freguesia reparasse o
passeio existente junto desta Praceta, o pessoal da Brigada de Rua de imediato procedeu à
sua reparação.

EDUCAÇÃO
A exemplo de anos anteriores esta Junta de Freguesia vai distribuir cerca de 2500
brinquedos por todos os alunos que frequentam os nossos Jardins-de-infância e Escolas do
1.º Ciclo.

Procedemos às limpezas exteriores de todas as Escolas do 1.º Ciclo de Santa Marinha.
Distribuímos castanhas pelas Escolas que as solicitaram para a Festa de S. Martinho.

Esta Junta de Freguesia já procedeu ao pagamento na sua totalidade da verba destinada às
Escolas para o ano Lectivo 2011/2012, para o Expediente e Limpeza.

Orquestra Juvenil de Gaia
Está sediada na EB 2/3 de Santa Marinha a Orquestra Juvenil de Gaia, contendo Alunos de
todas as Escolas da Freguesia, tendo a Junta de Freguesia contribuído com a verba de 750
€ para ajuda de aquisição de equipamento.
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Centro Social Candal-Marco
Após aprovação pela Assembleia de Freguesia Extraordinária realizada no passado dia 11
de Outubro de 2011 para alteração à cedência de direito de superfície do edifício da antiga
Escola da Régia, procedeu-se à escritura onde englobou a alteração aprovada.
O aditamento foi efectuado no Cartório Notarial Cármen Maria Coelho Mota Neves, sito na
Rua Álvares Cabral, N.º 54 – 2.º – Sala 24 da Freguesia de Mafamude.

Bolsa de Estudo
A Dra. Maria Manuela Lopes Cardoso, filha do Dr. Manuel Barbosa da Rocha Paris de
Vasconcelos, Ex. Presidente desta Junta de Freguesia pretende contribuir com um donativo
para auxílio de um ou uma estudante que apresente vontade em aprender e que não tenha
condições financeiras para tal.
Já solicitamos ajuda ao Director da Escola 2/3 de Santa Marinha, Dr. Henrique para se
encontrar um ou uma estudante nas condições solicitadas.

Recebemos de diversas Escolas pedidos de transporte para diversos locais e visitas aos
mesmos, os pedidos têm sido aceites por esta Junta de Freguesia de acordo com a
disponibilidade e o regulamento de cedência do autocarro.

CULTURA
O Sporting Clube Candalense solicitou a esta Autarquia a oferta de bandeira da Junta de
Freguesia, tendo a mesma já sido entregue.

Da Tuna Musical de Santa Marinha recebemos o convite para assistir nos dias 10 e 17 de
Dezembro de 2011 ao 2.º Encontro de Dança Artística, projecto financiado pelo Quadro de
Referencia Estratégico Nacional (QREN).
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TOPONÍMIA
Alto das Oliveiras
Foi solicitado ao Departamento de Mobilidade da Câmara Municipal de Gaia, para que se
dignem substituir as duas placas com os dizeres Travessa Alto das Oliveiras, pelo facto das
mesmas se encontrarem invisíveis.

Paróquia de Santa Bárbara de Coimbrões
Solicitamos ao Departamento de Mobilidade da Câmara Municipal de Gaia para que
coloquem as placas de autorização de estacionamento de dois lugares de estacionamento
que pertencem à Igreja e que foram removidas devido às obras ali realizadas.
Rua Emídio Pinto
Após diversas solicitações para reforçar a sinalética de STOP ali existente, solicitámos ao
respectivo Departamento de Mobilidade, que após analisarem o local procedessem à pintura
no solo de mais uma indicação de STOP, o que já foi efectuado.

Rua Dr. José Lima
Solicitou-nos um morador do prédio que tem a saída de garagem para a Rua José Lima um
espelho para facilitar a saída das viaturas da garagem.
Dado que o mesmo não se enquadra ao serviço da via publica mas sim para interesse
particular, foi solicitado aos moradores o pagamento de 51,48 €, o que os mesmos não
aceitaram pagar.

ACÇÃO SOCIAL
Casa do Professor
Tendo terminado o protocolo de cedência da sala onde estava a funcionar a Casa do
Professor, o Executivo deliberou não continuar com a cedência da sala, pelo facto de
necessitar da mesma para nela funcionar a despensa social.
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Ciente da problemática social que afecta a população mais desfavorecida da nossa
Freguesia, não podia o Presidente da Junta de Freguesia deixar de estar atento a este
fenómeno e logo tentar minimizar o problema.
Assim, através de três Senhoras amigas desta Junta de Freguesia que se prontificaram
através de voluntariado fazer a recolha de alimentos no Pingo Doce, Makro, Continente e
Jumbo, pela grande aderência verificada e pelo empenho das Senhoras, Maria Mafalda,
Fernanda Branca e Olívia Amaral estamos cientes que os nossos mais necessitados vão ter
um Natal mais solidário.

Dia do Idoso – Passeio pelo Douro (Douro Azul)
A nosso pedido a empresa Douro Azul proporcionou a 370 idosos da Freguesia por 25 € um
passeio pelo Douro, com o seguinte itinerário: partida da Estação de S. Bento para a Régua
de comboio e descida de barco, com almoço a bordo.
De referir que a Junta de Freguesia não teve qualquer custo com esta iniciativa.

Idosos de Santa Marinha em Movimento
Tendo esta Junta de Freguesia reabilitado o Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ
DA MICHA” e entender que o mesmo não estava a ser aproveitado para os nossos idosos e
tendo sido oferecido um projecto a esta Junta de Freguesia que se intitula “SAÚDE
SÉNIOR”, desenvolvido pela Enfermeira Maria João e pela Fisioterapeuta Liliana Dias a um
preço simbólico, o mesmo foi aceite pelo Executivo.
Este projecto já está em funcionamento às quartas e sextas com cerca de 20 idosos, estas
sessões de ginástica tem o seu início às 10 horas e terminam às 12 horas.

Dia de S. Martinho
Realizou-se no Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” o S. Martinho com
os idosos dos nossos Centros de Convívio, abrilhantados pela Banda de Música da PSP, a
quem a Junta de Freguesia muito agradeceu.
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O Grupo de Voluntariado da Associação de Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo,
da qual a Junta de Freguesia é parceira realizou o seu magusto de S. Martinho, nas novas
instalações situadas dentro do Centro de Saúde de Barão do Corvo.

Almoço de Natal
Vai ser realizado no Pavilhão do Sporting Clube de Coimbrões no dia 17 de Dezembro de
2011 o tradicional Almoço de Natal para os idosos de Santa Marinha.

Cabaz de Natal
No dia 17 de Dezembro de 2011 da parte da manhã serão distribuídos os Cabazes de Natal
às pessoas mais necessitadas desta Freguesia.

Cercigaia
Recebemos desta Instituição um convite para participar na Festa de Angariação de Fundos,
que teve lugar no Parque de Campismo de Salgueiros, tendo esta Junta de Freguesia
colaborado na angariação dos mesmos.

Movimento de Solidariedade Nicolau Carvas
Realizou-se uma campanha de solidariedade para angariação de fundos para a recuperação
do problema de saúde que afecta Nicolau Carvas, a Junta de freguesia contribuiu para essa
angariação de fundos.

Solicitamos à Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Gaia isenção de tarifário de
estacionamento na zona envolvente à Rua General Torres, para que os elementos de uma
familiar possam assistir os seus pais, uma vez que os mesmos necessitam de cuidados
diários muitas vezes morosos.

EDP
Sempre que solicitados os responsáveis da EDP têm efectuado um excelente serviço na
Freguesia de Santa Marinha.
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DIVERSOS
Foi solicitado ao Sr. Firmino Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gaia a
cedência de um palco para a realização das Missas de Fieis no Cemitério de Santa Marinha,
tendo o mesmo sido cedido.

A realização das Missas dos Fieis dos dias 1 e 2 de Novembro de 2011 foram celebradas
pelo Sr. Reverendo Padre António Baptista, tendo também sido convidado o Sr. Reverendo
Padre António Barbosa para as celebrações, mas por motivos de agenda não estava
disponível.

O Sr. Reverendo Padre António Barbosa solicitou informação sobre os horários dos funerais
no nosso Cemitério, bem como o Regulamento do mesmo, tendo estas informações sido
fornecidas.

Homenagem ao Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5 da Serra do Pilar
Pelo facto de ter terminado a sua missão como Comandante do RA5 a Junta de Freguesia
pela excelente colaboração que sempre nos prestou não poderia deixar de lhe prestar uma
homenagem de despedida.

O SISEP Formação solicitou a esta Junta de Freguesia que aceitasse o estágio da nossa
munícipe, Patrícia Manuela Ferreira por 210 horas sem qualquer custo para esta Autarquia,
tendo o mesmo sido aceite.

Prestamos esclarecimentos ao Sr. Fernando de Sousa sobre a forma como esta Junta de
Freguesia está a enviar os cartões de eleitor aos novos recenseados na Freguesia.

Ao Sr. Alexandre Tigre, foi prestado o devido esclarecimento sobre o seu recenseamento se
pertencia ou não à Freguesia de Santa Marinha, dado que a sua residência é na Rua
Sporting Clube Candalense.
Foi passada uma certidão onde é referido que essa Rua é em toda a sua extensão
pertencente à Freguesia de Santa Marinha.
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O Sr. Martins Gonçalves, solicitou a esta Junta de Freguesia mapas referentes à VL8,
informamos que de momento não existem mapas dos arruamentos novos ali existentes.

A D. Sónia Resende solicitou a esta Junta de Freguesia autorização para efectuar filmagens
na Quinta dos Castelos, tendo sido dada a respectiva autorização.

A D. Maria do Carmo Faria solicitou um pin da Junta de Freguesia, tendo-lhe o mesmo sido
enviado.

A pedido do Tribunal Constitucional foi enviada uma declaração onde constava que o
Presidente desta Junta de Freguesia é detentor de duas participações sociais nas
Sociedades: Ciclo Coimbrões e Bicimotor, Lda., sedeadas na Rua Visconde das Devesas,
n.ºs 106 a 120 e 132.

A Câmara Municipal de Gaia solicitou parecer sobre o horário de funcionamento máximo dos
estabelecimentos de Santa Marinha.
Respondemos que no nosso entender em caso algum devem exceder as duas horas da
manhã.

O Sr. Joaquim Soares, solicitou a actualização no nosso site do novo horário de
funcionamento do Cemitério de Santa Marinha, tendo de imediato sido regularizado.

O Sr. Sousa, residente na Rua Rocha Leão questionou esta Junta de Freguesia para
quando a resolução do problema de saneamento do condomínio onde reside, uma vez que
esta Autarquia já tinha intervido junto das Águas de Gaia para tentar resolver o problema
com os moradores.
Após orçamento apresentado 60% dos moradores estavam de acordo, sendo que os
restantes 40% não concordaram com o orçamento apresentado, assim sendo não foi
possível resolver o problema.
No entanto de novo solicitamos às Águas de Gaia que fossem ao local esclarecer o
Munícipe da situação, tendo sido atendido o nosso pedido e dados os esclarecimentos
necessários.
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O Sr. Jorge Sarabando solicitou a nossa Sala Multiusos para realizar uma Sessão de
Evocação de Adriano Correia de Oliveira, tendo sido cedida a Sala.

A D. Soraia Aguiar solicitou informações sobre as obras do Cemitério de Santa Marinha,
foram dadas as explicações solicitadas e compreendidas pela Munícipe.

Respondemos às solicitações da Professora Etelvina onde pretendia que a via junto do Lar
Padre Alves Correia fosse alcatroada, para melhor transitar na sua cadeira de rodas.

Agradecemos ao Sr. Deputado Mário Reis pela sua referência em relação às obras no
Cemitério e lamentamos a sua ausência por motivos profissionais na inauguração das
mesmas.

Parque Infantil Sousa Caldas
Tendo esta Junta de Freguesia tido conhecimento de um pequeno acidente com uma
criança de nome, Luna Gil Azevedo, contactamos de imediato a sua Avó para sabermos o
estado de saúde da criança e informa-la a quem deveria enviar a reclamação.
Após termos falado com o responsável pelo espaço, a Sr.ª Arq.ª Maria João tudo foi
resolvido muito rapidamente.

Do Sr. Carlos Braga recebemos os agradecimentos pelas reparações por nós efectuadas
nos passeios junto à Praceta João Moreira de Barros.

Recebemos do Sr. Manuel Godinho uma reclamação sobre o engarrafamento de trânsito
junto das Escolas, agradecemos a informação mas a falta de educação e civismo das
pessoas continua a fazer-se sentir e sem solução.

O Sr. José Ramos (carteiro) solicitou a esta Junta de Freguesia um mapa para melhor se
orientar na distribuição do seu serviço, o mesmo foi enviado.

A D. Maria de Fátima, natural de Serzedo solicitou trabalho a esta Autarquia, foi-lhe
respondido que não seria possível satisfazer a sua solicitação.
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O Sr. José Amaral representante dos Amigos do Mucaba enviou um convite para a
confraternização que se ia realizar à beira-rio, lamentámos não ser possível estar presente
por motivos de trabalho, ao qual esperamos que compreendessem.
O Sr. Augusto Rodrigues de Sá felicita a Junta de Freguesia pela colocação das prateleiras
junto dos Ossários existentes no Cemitério, mas pretende que se elimine as quinas dos
mesmos.
Este pedido já foi satisfeito.

Dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões recebemos um convite e estivemos presentes no
encerramento da Formação do Modulo VI de Incêndios Florestais.

O Sr. Francisco Proença pretende que seja colocado o nome a uma Praceta num local que
fica nas traseiras do n.º 206 da Rua do Agro, também solicitou a reparação do pavimento.
Vamos verificar se o espaço é público ou privado.

A D. Lídia Tente pediu informação sobre os seus prédios registados antes de 1864, junto às
escadas da Boa Passagem.
Enviamos este pedido de informação à GAIURB e demos conhecimento à D. Lídia.

Do Sr. Jorge Paulos recebemos uma reclamação sobre o pavimento da Rua 28 de Janeiro,
junto às Regadas e ao Empreendimento Varandas do Douro.
Vamos enviar esta reclamação do departamento respectivo da Câmara Municipal de Gaia.

O Sr. Miguel Godinho enviou uma reclamação sobre o pavimento do passeio junto à Escola
das Devesas, esta Junta de Freguesia vai tentar reparar o passeio.
Questionou também esta Junta de freguesia para o facto do estacionamento da Rua José
Mariani estar a ser efectuado junto ao traço amarelo.
Sobre este assunto vamos alertar a Policia Municipal.

O Sr. Miguel Botelho alertou esta Junta de Freguesia pela facto do Jardim de Infância da
Escola da Quinta das Chãs só funcionar das 9:00 horas às 15:30 horas.
Após reunião com o responsável pela Educação dos Jardins de Infância, Dr. Rui Canedo o
assunto foi solucionado.
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A D. Ana da Conceição solicitou a esta Junta de Freguesia ajuda para que a vizinha possa
podar uma árvore que esta a deitar folhas para a sua passagem.
Informamos que este assunto é particular e que a Junta de Freguesia nada pode fazer.

Cemitério do Santíssimo
Foi enviada ao Sr. Chanceler da Cúria Diocesana Reverendo Padre António Coelho com
conhecimento ao Sr. Padre António Barbosa, para que nos informasse quais as normas de
enterramento e lista dos irmãos do Santíssimo. Assim como alertamos para as péssimas
condições que o referido Cemitério de encontra.

PESSOAL
Informamos a Assembleia de Freguesia que por ter terminado o seu contrato e por não
haver nenhuma possibilidade de renovação, deixou de exercer funções nesta Junta de
Freguesia a D. Ana Maria Amorim Machado Vieira.

Encontram-se de atestado médico os seguintes funcionários desta Autarquia:
•

D. Filomena Manuela Amorim – ininterruptamente desde Março de 2009;

•

D. Maria Fernanda Guedes desde – ininterruptamente desde Dezembro de 2010;

•

Sr. Alfredo Almeida - ininterruptamente desde Outubro de 2010.

O funcionário Sr. João Peixe esteve de atestado médico desde Fevereiro de 2010 até ao dia
20 de Novembro de 2011, estando de momento a gozar as férias até ao final do corrente
ano.

PROCESSO DISCIPLINAR
Continua em Tribunal o processo do Sr. António Lopes, despedido por justa causa, estando
também a decorrer o processo-crime.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA
Informamos a Assembleia de Freguesia que não há dívidas a qualquer fornecedor ou
Instituição, conforme documentos em anexo.

AGRADECIMENTO
Aproveito para agradecer aos Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Gaia, Dr. Luís Filipe Menezes e Firmino Pereira toda a atenção que tiveram no
desenvolvimento de Santa Marinha e desejar-lhes um Natal Feliz e um Ano de 2012 cheio
de obras para a nossa Freguesia.

Em meu nome pessoal e do meu Executivo queremos endereçar os votos de um Feliz Natal
e um Ano de 2012 cheio de felicidade a todos os Deputados da nossa Assembleia de
Freguesia.

Vila Nova de Gaia, 21 de Novembro de 2011

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

(Joaquim de Magalhães Leite)
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