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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 trinta e um de dezembro de dois mil quinze e vinte e seis de abril de 

dois mil e dezasseis. 

 

 

Limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros. 

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

 Caminho de Santana de Baixo / Santana 

 Caminho da Escola / Santana 

 Caminho Me. Manuel Coelho / Santana 

 Remendo da Vila / Santana 

 Fonte Tenente Santos Boa Vinda / Santana 

 Covas de Cima / Pedras de São Pedro 

 Covas / Pedras de São Pedro 

 Ribeira de São Domingos / Pedras de São Pedro 

 Caminho dos Fornos / Flor da Rosa Baixa 

 Mãe de Deus / Salvaterra 

 Borda D´Água / Valverde 

 Caminho do Moinho / Valverde 

 Fonte Maria Feia / Valverde 

 Rua do Cemitério / Santo Antão 

 Relva D’além / Flor da Rosa 

 Canada do Campo / Vila do Porto 

 Caminho do Calhau da Roupa / Rua dos Oleiros 

 Caminho Velho do Cais 
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Gestão e manutenção de espaços verdes. 

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

 Porto dos Anjos 

 Covas Pedras de São Pedro 

 Rua do Cemitério 

 Largo Dr. Jaime Figueiredo 

 Casal da Arca Furada 

 Largo Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda 

 Bairro das Lombas 

 Estacionamento da Rua do Norte 

 Complexo Desportivo 

 Jardim da Rua do Cotovelo 

 Ponte Canada do Campo 

 José Inácio de Andrade 

 Forte de São Brás 

 Jardim da Rocha 

 

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 

 Santa Casa da Misericórdia - Manutenção dos espaços verdes inseridos nas 

seguintes valências desta instituição: Centro Comunitário na Rua João de Deus 

Vieira, Centro de Atividades Temporárias na Rua Dr. Luís Bettencourt, Centro de 

Atividades Ocupacionais no Aeroporto. 

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

edifícios desta instituição: Igreja Matriz de Vila do Porto e Igreja do Aeroporto. 
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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 das Covas” os trabalhos de requalificação de valetas 

para encaminhamento de águas pluviais numa extensão aproximada de duzentos 

metros. 

 Foram concluídos os trabalhos de requalificação viária do “Caminho Fundo”, ao 

abrigo do Acordo de Execução de Delegação de Competências com a Câmara 

Municipal de Vila do Porto. Os trabalhos contemplaram o alargamento da via, 

construção de valetas para encaminhamento de águas pluviais, construção de 

muretes e muros de suporte de terras, colocação de sinalização viária e toponímica, 

pavimentação da via em asfalto, ajardinamento de bermas e pinturas diversas. 

 Foi concluída a 2ª fase da plantação de árvores no Parque de Campismo da Praia 

Formosa contribuindo para o aumento da qualidade da sua oferta. 

O Parque de Campismo fica, por agora, com um total de setenta e duas árvores, 

Metrosíderos e Mélias, que dentro de um ou dois anos darão a todos os campistas 

que o procuram a sombra há muito desejada. 

 Foram concluídos os trabalhos de plantação de mais 100 árvores distribuídas por 

vários locais da nossa freguesia, nomeadamente, Ginjal, Flor da Rosa, Caminho 

Fundo, Relva D´Além, Rua Daniel de Sá, Covas, Rua do Cemitério, Complexo 

Desportivo de Santa Maria, Canada do Campo, Casal da Arca Furada, Jardim da 

Rocha e Escola Básica do Aeroporto. 

 Por estarmos cientes que a qualidade ambiental do espaço público da nossa 

freguesia reflete o bem-estar da sua população, o seu desempenho ambiental, bem 

como das entidades intervenientes e contribui, decididamente, para a excelência da 

imagem da paisagem mariense, procedeu-se à apresentação da nossa candidatura à 

7ª Edição do Concurso ECO Freguesia, promovido pela Secretaria Regional da 

Agricultura e Ambiente, que decorre durante o ano de dois mil e dezasseis. 

O Concurso ECO Freguesia tem como principal objetivo reconhecer e distinguir os 
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esforços das freguesias, em colaboração com as populações, na limpeza, remoção e 

encaminhamento para destino final dos resíduos existentes no espaço público. 

 No âmbito do Regulamento para a Concessão de Subsídios a Entidades e 

Organismos que Prossigam na Freguesia Fins de Interesse Público, este executivo 

analisou várias candidaturas de projetos, tendo aprovado vinte e quatro, assinando 

com as seguintes entidades os respetivos Contratos-Programa: 

Associação Cultural Maré de Agosto (2), Associação Escravos da Cadeínha (2), 

Associação Juvenil de Santa Maria (1), Associação de Voleibol de Santa Maria (1), 

Clube Asas do Atlântico (1), Clube Ana de Santa Maria (2), Clube Desportivo Os 

Marienses (2), Clube Motard de Santa Maria (1), Clube Naval de Santa Maria (5), 

Corpo Nacional de Escutas (1), Grupo Desportivo Gonçalo Velho (1) e Escola Básica 

e Secundária de Santa Maria (3), AZPEDAL (1) e Irmandade do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres (1). 

 Foi concluída com sucesso a prestação de serviços gratuitos, num total de cento e 

vinte horas, de um desempregado que integrou no nosso grupo de colaboradores ao 

abrigo do Protocolo de Cooperação existente entre a Junta de Freguesia e o 

Ministério da Justiça - Direção Geral de Reinserção Social. 

 No seguimento da nossa candidatura ao programa PROSA, a qual foi deferida pela 

Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, foi admitido um 

desempregado para integrar o nosso grupo de colaboradores. Efetuados todos os 

procedimentos administrativos, o mesmo iniciará a prestação de serviços no próximo 

dia dois de maio, por um período de doze meses, podendo ser prorrogado por mais 

seis meses, para executar serviços inerentes ao Acordo de Execução da Delegação 

das Competências da Câmara Municipal de Vila do Porto. 

 Foi atribuído um donativo monetário à UNICEF no valor de setenta e três euros e 

setenta cêntimos o equivalente a duzentas e vinte doses da vacina contra o 

sarampo, no âmbito da campanha “Um Dia Melhor para as Crianças”. 

 Foi atribuído um donativo monetário à UNICEF no valor de setenta e quatro euros e 

três cêntimos o equivalente a quatrocentas e cinquenta doses da vacina contra o 

Pólio. 

 Com o intuito de revitalizar e desenvolver a atividade de olaria, foi instalada uma 

Mufla na loja número três do Mercado Municipal de Vila do Porto para funcionamento 

diário e demonstração dos produtos pela artesã Cristina Bairos. Foi acordado com a 

artesã que os custos mensais de energia elétrica serão suportados pela própria. 

 Foi adquirido um computador desktop à firma Byte 74, Lda. pelo valor de trezentos e 
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cinquenta euros para substituição do existente na secretaria em virtude deste se 

encontrar avariado e não ser justificável a sua recuperação. 

 No seguimento do pedido de apoio formulado pela Delegação da Secretaria do 

Ambiente de Santa Maria, esta Junta disponibilizou a sua viatura para apoio logístico 

ao evento “Azores Columbus Trail Run” que se realizou no passado dia vinte e sete 

de fevereiro. 

 

 

 

Vila do Porto, 26 de abril de 2016 

O Presidente da Junta 

 

_______________________ 

Eduardo Pereira Cambraia 


