INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA À
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA DE 15 DE
DEZEMBRO DE 2004
Ex.mo(a) Senhor(a) Deputado(a) da Assembleia de Freguesia
Nos termos da Lei publicada em Diário da Republica I – Série A, n.º
9 de 11 de Janeiro de 2002 e de acordo com a alínea o) do n.º 1 do
artigo 17.º do Anexo da Lei 5-A/2002 das competências que
determina que o Presidente da Junta de Freguesia deve apresentar
uma informação escrita das actividades que desenvolveu desde a
última Assembleia de Freguesia, deste modo segue a descrição das
acções desenvolvidas.

REUNIÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO
Durante o tempo a que se reporta esta informação realizamos três
reuniões públicas, a saber:
- 6 de Outubro de 2004, na Sede da Junta de Freguesia de Santa
Marinha;
- 5 de Novembro de 2004, na Sede da Sociedade Musical 1.º
d’Agosto;
- 7 de Dezembro de 2004, na Sede do Centro Cultural e
Recreativo do Lugar de Gaia.

ACÇÃO SOCIAL
Atendimento à população mais carenciada da Freguesia.
Contactos com as Instituições competentes para encaminhamento e
resolução das situações.
Visitas domiciliárias à população carenciada e idosa da Freguesia.
Reuniões com a Gaia Social para resolução dos problemas
habitacionais mais prementes.
Transporte diário dos idosos da sua residência para o Centro de
Convívio da Cruz Vermelha Portuguesa, na Rua General Torres.
Colaboração no Plano Integrado de educação e Formação no
âmbito da Comissão Social de Freguesia.
1

Reuniões, pagamento de lanches a 19 jovens.
Participação na visita de estudo dos idosos do Centro de Convívio
da Serra do Pilar ao Museu do Vinho, na Anadia.
Foi deliberado pelo executivo que a Assistente Social, Dra. Isaura
ramos passa a ser a representante desta Junta de Freguesia no
Núcleo executivo do Rendimento Mínimo Garantido - Clã N.º 1 de
Vila Nova de Gaia, bem como na ausência do Sr. Presidente
representar a Junta de Freguesia no Plenário da Clã N.º 1.
Participação em reuniões que levaram à criação da Associação dos
Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo, mais informamos
que já se procedeu à escritura pública.
Esta Junta de Freguesia colaborou na Festa de São Martinho das
escolas que solicitaram o nosso apoio.
A pedido da Escola Mistica Espiritualista foi realizada uma reunião
da qual esta Escola se comprometeu a contribuir com 30 cabazes
de Natal à população mais carenciada da nossa Freguesia.
Realização do Almoço de Natal para os idosos da Freguesia, com
mais de 65 anos.
A exemplo do ano anterior esta Junta de Freguesia realizou a
distribuição de brinquedos a todas as crianças que frequenta
Jardins de Infância, Escolas Primárias e Centros Sociais.

SAÚDE
Continuamos com as três Enfermeiras a dar apoio de primeiros
socorros aos utentes da Serra do Pilar e do Lugar de Gaia.

DESPORTO
Iniciamos a fase Freguesia dos Jogos Juvenis de Gaia de 2005, e
com agrado e satisfação verificamos que para estes Jogos de 2005
as Colectividades estão mais disponíveis para participar.
2

APOIOS
Apoiamos o Clube Desportivo do Marco, oferecendo trofeus e taças
de classificação e participação, no XII Grande Prémio de Marcha
atlética, realizada na zona pedonal da Beira Rio.
Apoiamos o Torneio Juvenil de Natal, organizado pelos Mareantes
do Rio Douro.
Contribuímos monetariamente para a electrificação do ringue
(Parque Desportivo) do C. C. R. Lugar de Gaia, apetrechando
aquele espaço como uma mais valia para prática desportiva nas
camadas jovens.
Apoiamos o Sporting Clube de Coimbrões, na sua deslocação à
Madeira e Açores para participar num Torneio de Basquetebol, bem
como, também apoiamos a sua Academia de Futsal.
Para inicio de actividade nesta Freguesia, apoiamos
monetariamente a Sociedade Columbófila de Mafamude.
Oferecemos fardamento ao Grupo Musical do Centro de Convívio
da Serra do Pilar (Idosos).
No Dia Mundial do Coração, realizamos com a colaboração de
algumas Colectividades, uma caminhada pelas Ruas da Freguesia.
Mantemos contactos com Quartel da Serra do Pilar e com o Sr.
Presidente da Câmara, no sentido de desbloquear o campo de
Jogos daquela Entidade para que o Clube Desportivo do torrão,
Águias Sport de Gaia e outros Clube possam realizar os seus
treinos e jogos.
NOVA COLECTIVIDADE
Com agrado e satisfação, verificamos que Santa Marinha está a
crescer a nível de Associativismo, neste caso a Associação Cultural
da Rua da África, que já está a trabalhar com a juventude no
sentido de participar nos Jogos Juvenis de Gaia.
APOIO MÉDICO
Contratamos um Médico especialista para dar assistência aos
Clubes e jovens atletas que militam em colectividades que não
possuem médico próprio.
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PARQUE DESPORTIVO
Encontra-se em fase de acabamento a conclusão da obra do
Parque Desportivo do Convento Corpus Christi, que está a ser
apetrechado para dar possibilidade aos jovens da Freguesia
praticarem desporto.
Também no mesmo complexo , está a ser criada uma pista para o
jogo da malha.

SALUBRIDADE
Capinagem de ervas e silvas na Rua Zeferino costa e VL 8 a pedido
de moradores.
O Munícipe A. Bandeira de Figueiredo pediu para que se proceda à
limpeza da Rua Prof. Rui Luís Gomes.
Solicitamos um contentor para a Rua Pereira da Costa,
entroncamento com a Rua Rei Ramiro a pedido do Sr. Eduardo
Roseira.
SUMA
Respondemos ao inquérito que nos foi enviado pela SUMA, sobre a
qualidade dos serviços prestados por esta empresa em Santa
Marinha, onde solicitamos cobertura em áreas em que a SUMA não
efectua serviços.
CLUBE DESPORTIVO DO CANDAL
Foi-nos solicitado por este clube a colocação de um contentor nas
suas novas instalações.
De pronto foi solicitado a Câmara Municipal a colocação do referido
contento, tendo o mesmo já sido colocado.
CENTRO SOCIAL CANDAL-MARCO
Solicita-nos este Centro Social a colocação de um Mini-Ecoponto
nas suas instalações para que as crianças possam fazer a recolha e
reciclagem dos materiais ali existentes.
COLÉGIO CRECHE DO CANDAL
Recebemos da directora deste Colégio um pedido de fornecimento
de um ecoponto, para que as crianças que frequentam esta
Instituição aprendam como se deve fazer a recolha de objectos para
reciclagem.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
Foi solicitado pelo Presidente do Conselho Executivo, Dr. Filinto
Lima camionetas de terra preta.
Este pedido foi enviado para a Eng.ª Mercês Ferreira da Câmara
Municipal de Gaia.

SANEAMENTO
Após tantos anos de espera é com grande satisfação que informo a
Ex.ma Assembleia que já se encontra concluído o saneamento na
travessa de Campos, no Candal.
O Sr. Artur Vieira, morador na Rua Particular João Félix solicitounos a resolução do problema das águas pluviais e residuais que
normalmente se acumulam nesta Rua, junto aos nºs 300 e 400.
Já informamos a empresa Aguas e gaia para a resolução deste
problema.
Recebemos uma carta de três Munícipes, moradores na Rua Cabo
Simão onde pediam para solucionar o problema das águas que
caiem da encosta da erra do Pilar, assim como, a colocação de
sarjetas e a reparação de um muro.
Este pedido já se encontra solucionado.

JARDINS E ESPAÇOS VERDES
Foram colocados cinco vasos no Largo do Sandeman, evitando
assim que os turistas e idosos continuassem a dar quedas
aparatosas, resultando ferimentos graves.
Recebemos do Sr. Victor Lemos um pedido para a colocação de
duas árvores que faltam na Beira-Rio, em frente ao Fluvial.
Foram pedido vinte e cinco vasos ao Parque Biológico para a
ornamentação do palco montado no Cemitério, para a celebração
das Missas de Fiéis.
A 22 de Novembro de 2004 solicitamos que fossem aparados os
arbustos que se encontram nos canteiros na Rua Particular João
Félix.
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PROTECÇÃO CIVIL DE VILA NOVA DE GAIA
Juntamente com o Sr. Comandante dos bombeiros Sapadores de
Gaia e diversos Bombeiro procedeu-se à distribuição de prospectos
em todas as casas a Beira Rio, fazendo assim uma campanha de
sensibilização para combate a possíveis cheias no Rio Douro.

FISCALIZAÇÃO E VISTORIA
Continuamos a solicitar à Câmara Municipal de Gaia as vistorias
que achamos necessárias e também aquelas que nos são
solicitadas pelos Munícipes a imóveis com problemas de
degradação.
Assim solicitamos as seguintes vistorias:
• Ao prédio urbano situado na Rua Dr. António Granjo, n.º 335,
esquina com a Rua do Valverde, n.º 6.
• Ao imóvel situado na Rua Viterbo de Campos, n.º 63,
pertencente à D. Maria Helena Martins.
Estas duas vistorias já foram efectuadas.
Fomos também solicitados a estar presentes na ordem de despejo
efectuada na Rua do Portelo, n.º 38.

DIVISÃO DE TRÂNSITO
Foi pedido em 18 de Novembro de 2004 que fosse colocado um
sinal de rua sem saída na Rua José Falcão, junto ao Restaurante
“Colher de Pau”.

CULTURA, RECREIO E ENSINO
12/11/2004 – Solicitamos ao Sr. Comandante da PSP de Gaia –
10.ª esquadra a cedência de agentes da Policia para junto da
Escola EB 2/3 da Teixeira Lopes, das 13 ás 13:30 horas para
proteger as crianças à saída e também ordenar o trânsito.
A pedido do Dr. Filinto Lima, Coordenador do Agrupamento de
Escolas Dr. Costa Matos foram colocados “Mupis” nas seguintes
escolas: EB 2/3 da Teixeira Lopes EB 1 das Devesas, EB 1 da
Quinta das Chãs e EB 1 das Matas.
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E. D. P.
Solicitamos ao Sr. Eng.º Vieira de Sousa, Director das estruturas do
Norte da EDP, que procedesse ao alcatroamento da Rua valente
Perfeito na sua totalidade, pelo facto de estarem nesse local com
abertura de valas.
Foi solicitado por esta Junta de Freguesia a substituição de
lâmpadas nos seguintes locais: Calçada da Serra do Pilar; junto à
Capela Mortuária da Igreja de Coimbrões na Rua Santa Barbara,
Rua Fonte Lodosa, Rua Fernandes dos Anjos e VL 8.
Solicitamos também a colocação de um postalete na Rua Viterbo de
Campos junto à Capela, bem como ponto de luz no Bairro João
Félix na Rua das Vivendas das Rosas.

RECLAMAÇÕES
14/10/2004 – Recebemos uma reclamação do Sr. Pedro Pereira da
Silva, a pedir o desvio das águas pluviais que saem da Escola da
Rua José Mariani, esta obra já foi executada.
26/10/2004 – Recebemos uma reclamação do Sr. Adélio Marques
reclamando que na Rua Vistosa falta saneamento e limpeza.
09/11/2004 – Recebemos um abaixo-assinado de alguns moradores
da Rua das matas, solicitando a reparação da rua, devido ao facto
de haver muito barulho à passagem dos autocarros.
Informamos que após pedido à Câmara Municipal de Gaia, o Sr.
Vereador Firmino Pereira procedeu à sua reparação, tendo a Junta
de Freguesia contribuído com aquilo que foi solicitado e dentro das
nossas possibilidades.
12/11/2004 – Recebemos da D. Maria Olinda, moradora na Rua da
Barroca, n.º 156 um pedido para que a rua fosse limpa pelas
Brigada de Rua da junta de Freguesia.
12/112004 – O Sr. Manuel Carvalho de Jesus, pediu a esta Junta
de Freguesia que se complete o serviço que tinha sido feito na Rua
do Marco, logo se procedeu à reparação solicitada.
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DIVERSOS
O Sr. Bernardino reis, morador na Rua Cândido dos Reis, n.º 37 –
3.º pediu-nos esclarecimentos sobre o acordo entre a Câmara
Municipal de Gaia e a TVCABO.
23/09/2004 – Solicitamos ao Sr. Comandante da 10.ª esquadra de
Gaia agentes para regularem o trânsito no dia dos Fiéis, junto ao
Cemitério de Santa Marinha.
23/09/2004 – Pedimos vinte e cinco vasos ao Parque Biológico para
a ornamentação do palco montado no Cemitério, para a celebração
das Missas de Fiéis.
24/09/2004 – Pedimos ao Sr. Vereador, Firmino Pereira que nos
cedesse um palco para as celebrações da Missas no Cemitério nos
Fieis.
07/10/2004 – Efectuamos uma reunião com os Párocos da
Freguesia onde se tratou de assuntos importantes para a nossa
Freguesia, bem como a forma da realização das missas dos Fieis,
que acabaram por ter uma grande aderência de público.
12/10/2004 – Foi-nos solicitada uma declaração da associação
Humanitária Mães Abertas em como esta está a exercer a sua
actividade em Santa Marinha.
12/10/2004 – O Sporting Clube de Coimbrões solicitou a cedência
de duas balizas para o Ringue do Parque Silva Matos, enviamos
este pedido à GAIA NIMA.
22/10/2004 – O Sr. Felipe Ramos, Administrador da Empresa
URBIMO, Lda. solicitou a cedência do Salão Nobre para a
realização de uma Assembleia de Geral de Condóminos, tendo o
mesmo pedido sendo aceite mediante o pagamento da taxa em
vigor na Tabela de Taxas e Licenças.
26/10/2004 – Recebemos de um grupo de Pais das crianças que
frequentam o Centro Social de Coimbrões a nossa intervenção para
a resolução de um problema existente nesta Instituição.
Este pedido foi aceite e foi marcada uma reunião com os pais e
alguns elementos da Direcção para a resolução do problema.
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26/10/2004 – O Sr. Rogério Marinho da Associação de Pais da
escola da Serra do Pilar pede a nossa intervenção junto da Câmara
Municipal de Gaia para por termo ao matagal e lixo que se encontra
dentro do edifício da antiga Fábrica de Confecções MANU.
05/11/2004 – Solicitamos à Associação de Creches de Santa
marinha a cedência de uma educadora para no período de trinta
dias ajudar o Centro Social de Coimbrões. Mais tarde chegou-se à
conclusão que tal já não era necessário.
16/11/2004 – Solicitamos ao Sr. Vereador, Firmino Pereira a
cedência de vinte e três livre trânsitos para os Pais das Crianças
que frequentam o Centro Social e Paroquial de Santa Marinha.
18/11/2004 – A D. Isabel Maria Andrade Alves Monteiro solicita-nos
o nome do Sr. Fernando Monteiro Ferreira, já falecido para patrono
de Ruas de Coimbrões o nome.

OBRAS EFECTUADAS
Efectuamos as seguintes obras no Cemitério:
• Procedemos à feitura de sessenta Ossários;
• Reparamos e empatelamos a zona envolvente do Velório;
• Empatelamos uma Rua que fica em frente à Secretária;
• Colocamos uma grelha à entrada da parte de cima.
Juntamente com a GAIA NIMA estamos a fazer obras no Convento
Corpus Christi, para os nossos idosos e a nossa juventude possam
naquele local praticar o seu desporto favorito e também desfrutar de
uma ampla zona de lazer. Assim como as Colectividades que
praticam Ténis de Mesa já o poderem fazer em salas que foram
requalificadas.
RUA DAS MATAS
A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Gaia procederam ao
asfaltamento de uma parte da Rua das Matas, que se encontrava
em mau estado, originando várias reclamações dos moradores.
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PROTOCOLO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Junta de Freguesia de Santa Marinha foi contemplada com 50%
da verba solicitada para se proceder à remodelação administrativa
no montante de 37.458,50 Euros e que será entregue da seguinte
forma: 17.500 Euros no ano de 2004 e 19.958,50 Euros no ano de
2005.
Este protocolo foi celebrado com a Secretaria de Estado da
Administração Local.

ASSUNTOS JURÍDICOS
Estão a decorrer processos disciplinares à D. Filomena Amorim
(funcionária administrativa desta Junta de Freguesia), ao Sr. Albino
Catita e ao Sr. Felipe Bastos (Jornal “O GAIENSE”), todos eles por
difamação.

AGRADECIMENTO
Recebemos do Centro Social e Paroquial da Igreja do Senhor da
Vera cruz os agradecimentos por mais uma vez esta Junta de
Freguesia distribuir brinquedos ás crianças que frequentam esta
Instituição, tornando-lhes assim um Natal mais feliz.

TESOURARIA
Saldos em 30 de Novembro de 2004
Euros
Caixa Geral de Depósitos
286.914,95 €
Caixa de Crédito Agrícola
157.501,52 €
Em Cofre
3.983,89 €
Total
448.400,36 €
Santa Marinha, 7 de Dezembro de 2004
O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA,
(Joaquim de Magalhães Leite)
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