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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 

 Nos termos da alínea v) do nº 1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, o 

Presidente da Junta, informa a Assembleia de Freguesia da atividade da Junta no período 

compreendido entre vinte e três de maio de dois mil e vinte e doze de agosto de dois mil e 

vinte.  

 

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. 

(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP) 

Poça do Carro Anjos 730,00 m 

Caminho de Santana de Baixo Santana 470,00 m 

Caminho da Escola Santana 490,00 m 

Pico do Tio Seareiro Santana 94,00 m 

Caminho Mestre Manuel Coelho Santana 180,00 m 

Remendo da Vila Santana 198,00 m 

Fonte Tenente Santos Boa Vinda Santana 150,00 m 

Rua Daniel de Sá Santana 798,00 m 

Caminho do Saltinho Canaviais 90,00 m 

Covas Pedras de São Pedro 310,00 m 

Covas de Cima Pedras de São Pedro 123,00 m 

Ribeira de São Domingos  Pedras de São Pedro 200,00 m 

Relva D’Além Flor da Rosa 200,00 m 

Caminho dos Fornos  Flor da Rosa Baixa 265,00 m 

Mãe de Deus Fornos 230,00 m 

Estrada de Valverde Valverde 949,00 m 

Borda D´Água Valverde 225,00 m 

Caminho do Moinho Valverde 210,00 m 

Fonte Maria Feia Valverde 140,00 m 

Rua do Cemitério Santo Antão 400,00 m 

Casal da Arca Furada Santo Antão 235,00 m 

Ginjal / Flor da Rosa / Cruz Teixeira Vila 2360,00 m 
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Canada do Campo Vila 350,00 m 

Rua dos Oleiros / Rua do Calhau da Roupa Vila 800,00 m 

Avenida da Terceira Aeroporto 1990,00 m 

Avenida do Faial Aeroporto 1800,00 m 

Avenida Infante Dom Henrique Aeroporto 917,00 m 

Rua de Vila do Porto Aeroporto 140,00 m 

Rua da Ribeira Grande Aeroporto 250,00 m 

Rua de Angra do Heroísmo Aeroporto 425,00 m 

Rua de Ponta Delgada Aeroporto 430,00 m 

Rua do Pico Aeroporto 175,00 m 

Rua da Horta Aeroporto 300,00 m 

TOTAL 16624,00 m 

 

Gestão e manutenção de espaços verdes. 

(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP) 

Jardim das Covas Pedras de São Pedro 50,00 m2 

Jardim do Caminho Fundo Caminho Fundo 516,03 m2 

Jardim do Ginjal Ginjal 3797,42 m2 

Largo Doutor Jaime Figueiredo Santo Antão 440,00 m2 

Largo Doutor Manuel Monteiro Velho Arruda Santo Antão 11,00 m2 

Barreira do Cemitério Rua do Cemitério 1113,80 m2 

Ribeira do Sancho Rua do Cemitério 1229,25 m2 

Jardim do Casal da Arca Furada Casal da Arca Furada 2930,34 m2 

Jardim do Estacionamento da Polícia Rua do Norte 13,00 m2 

Jardins do Complexo Desportivo Avenida de Santa Maria 90,00 m2 

Jardins das Lombas Bairro das Lombas 680,00 m2 

Jardim da Canada dos Moinhos Canada dos Moinhos 102,27 m2 

Jardim da Canada do Campo Canada do Campo 730,93 m2 

Jardim do Cotovelo Rua do Cotovelo 150,00 m2 

Jardim José Inácio de Andrade Rua José Inácio de Andrade 55,00 m2 

Jardim da Rocha Rua da Alfândega 9465,30 m2 
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Jardim do Forte de São Brás Rua da Alfândega 80,00 m2 

TOTAL 21454,34 m2 

 

Manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação do pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. 

(ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a CMVP) 

 Escola do Aeroporto 

 Escola de Vila do Porto 

 

Parcerias com Instituições 

 Ouvidoria de Vila do Porto - Manutenção dos espaços verdes inseridos nos seguintes 

edifícios desta instituição: Igreja Matriz de Vila do Porto, Igreja do Aeroporto e 

Ermida Nossa Senhora Mãe de Deus. 

 Agrupamento 394 do Corpo Nacional de Escutas - Limpeza e manutenção do jardim 

do pátio da sua sede sita na rua do Valverde - Aeroporto. 

 

Património da Junta 

 Manutenção semanal de máquinas e viaturas e limpeza na garagem da Junta. 

 Manutenção exterior e interior de todas as Copeiras património desta Junta. 

 Manutenção exterior e interior da Sede desta Junta. 

 

Diversos 

 Foram concluídos, no Caminho do Moinho, em Valverde, os trabalhos de 

beneficiação e correção da via e requalificação de toda a zona envolvente a uma 

linha de água, de médio curso, que atravessa a via. Os trabalhos englobaram o 

alargamento parcial, construção de muro de suporte e pavimentação da via de 

rodagem, alargamento de área e sua pavimentação com construção de muros de 

suporte para parque de estacionamento, construção de murete com inclusão de 

elementos de sinalização rodoviária para proteção do declive em toda a extensão da 

via, construção de ponte e proteção viária e sinalização rodoviária. Dos trabalhos 

constaram ainda a pintura global dos elementos acima descritos. 

 Tem sido permanente o reconhecimento por parte da Junta da importância de 
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contribuir para o apoio à melhoria das condições de habitabilidade das famílias em 

situação de vulnerabilidade económica e idosos residentes na Freguesia de Vila do 

Porto. Nesse sentido e no estrito cumprimento das nossas competências materiais, 

para além do que já foi feito no passado, demos agora, neste período, por concluída 

a quinta intervenção programada para a zona de Valverde. Todas estas intervenções 

inserem-se em projetos de intervenção comunitária na área da ação social, 

nomeadamente na melhoria de acessibilidades e inclusão de elementos de 

segurança nos logradouros dessas habitações. Assim, foram intervencionadas na 

Estrada de Valverde, duas habitações com trabalhos de limpeza e pavimentação dos 

acessos e logradouros, reconstrução de um muro e de uma escadaria, e no Caminho 

do Moinho, uma com a inclusão de elementos de segurança num pátio e numa 

escadaria e trabalhos de pintura, outra com trabalhos de limpeza e pavimentação do 

logradouro e inclusão de elementos de segurança, e ainda uma outra com trabalhos 

de limpeza, correção e pavimentação dos acessos e logradouro. 

 Foram concluídos os trabalhos de requalificação do caminho municipal “Remendo da 

Vila” em Santana. Os trabalhos englobaram a construção de uma conduta sob a via 

para passagem das águas pluviais, e regularização do pavimento em toda a sua 

extensão com betonagem. 

 Foram concluídos os trabalhos de pavimentação de um troço municipal, com 

aproximadamente cinquenta metros de comprimento, contiguo à Estrada de Valverde 

o qual dá acesso a duas moradias 

 Demos início no passado mês de junho, na envolvente da Estrada de Valverde, a 

uma obra de requalificação de três sobrantes que se encontravam desordenados e 

degradados. Os trabalhos incluem a limpeza, remoção de terras para alargamento e 

o ordenamento de todas estas zonas para comportarem sete lugares de 

estacionamento com piso em grelha de enrelvamento e pavê, duas paragens de 

autocarro, espaços ajardinados delimitados por muretes de pedra tradicional e 

construção de valetas para correto escoamento de águas pluviais. 

 

Vila do Porto, 12 de agosto de 2020 

 

O Presidente da Junta 

 

_______________________ 

Eduardo Pereira Cambraia 


