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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 seis de junho de dois mil e quinze e dezoito de setembro de dois 

mil e quinze. 

 

 

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 (Santo Antão) 

 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 os trabalhos de requalificação viária do caminho “Pico do Tio 

Seareiro” no lugar de Santana, ao abrigo do Acordo de Execução de Delegação de 

Competências com a Câmara Municipal de Vila do Porto. Os trabalhos 

contemplaram o melhoramento de valetas para encaminhamento de águas pluviais, 

pavimentação do piso numa extensão de aproximadamente noventa metros, 

construção de muros e requalificação de muros existentes, requalificação de linhas 

de água, colocação de sinalização viária e pinturas diversas. 

 Foram concluídos os trabalhos de requalificação no espaço exterior da Escola 

Primária de Vila do Porto nomeadamente com a regularização e colocação de terra 

vegetal nos espaços verdes, plantação de 10 árvores, Metrosíderos e Mélias, 

arrelvamento de todo o espaço e colocação de plantas e arbustos de floração. 

 Concluídas várias intervenções ao nível de pequenos arranjos e pinturas gerais nos 

Fontanários da Freguesia. 

 Concluídos os trabalhos de manutenção da Copeira da Mãe de Deus que incidiram 

primordialmente na pintura interior e exterior do edifício e toda a zona envolvente. 

 Construção de aquedutos para águas pluviais no lugar da Cruz Teixeira e Calhau da 

Roupa. 

 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 iniciou a prestação de serviços no dia três 

de agosto, 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. 
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 No seguimento do ofício emanado pela Ovo Criativo - Associação para a Promoção 

dos Sonhos foi deliberado a aquisição de dez exemplares do livro “Um Safari 

Geológico em Santa Maria”. 

 Esta Junta disponibilizou colaboradores e máquinas para os trabalhos de preparação 

dos eventos XII Festival Santa Maria Blues e Reconstituição Histórica promovidos 

pela Associação Escravos da Cadeinha no lugar dos Anjos. 

 No seguimento do pedido de apoio formulado pelo Clube Ana de Santa Maria, esta 

Junta disponibilizou colaboradores para a execução de trabalhos de limpeza 

inerentes ao funcionamento da Piscina do Aeroporto. 

 

 

Vila do Porto, 18 de setembro de 2015 

O Presidente da Junta 

 

_______________________ 

Eduardo Pereira Cambraia 


