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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 dois de janeiro e trinta e um de março de dois mil e catorze. 

 

Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos 

 Santana de Baixo / Santana 

 Escola / Santana 

 Freitas / 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 

 Canada do Cavalinho / Flor da Rosa Baixa 

 Mãe de Deus / Salvaterra 

 Borda D´Água / Valverde 

 Moinho / Valverde 

 Fonte Padre Inácio / Valverde 

 Cemitério / Santo Antão 

 Relva D’além / Flor da Rosa 

 Canada do Campo / Vila do Porto 

 Calhau da Roupa / Rua dos Oleiros 
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Gestão e conservação de jardins e outros espaços ajardinados 

 Porto dos Anjos 

 Covas Pedras de São Pedro 

 Largo de Santo Antão 

 Casal da Arca Furada 

 Largo Monteiro Velho Arruda 

 Lombas 

 Complexo Desportivo 

 Sede da Junta 

 Estacionamento da Rua do Cotovelo 

 José Inácio de Andrade 

 Forte de São Brás 

 Jardim da Rocha 

 

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 e Jardim de Infância na Mãe de Deus. 

 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. 

 

Património da Junta 

 Manutenção semanal de máquinas e limpeza na garagem da junta. 

 Manutenção exterior e interior de todas as Copeiras património desta junta. 
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Habitação Degradada 

 No seguimento da anterior reunião, foi efetuada nova reunião entre o Executivo da 

Junta, a Secretaria Regional da Solidariedade Social e Câmara Municipal de Vila do 

Porto para se fazer o cruzamento de dados relacionados com os processos de 

reabilitação e realojamento que aguardam deferimento e definir prioridades no apoio. 

Ficou deliberado que esta junta colaborará, à imagem do que já protocolou em anos 

anteriores, na organização dos processos, abertura de concursos públicos e 

adjudicação das obras como o seu acompanhamento até ao final junto dos 

empreiteiros. 

 

Diversos 

 Foi efetuada a poda de todas as árvores existentes nos diversos arruamentos e 

praças da freguesia. 

 Foi efetuada uma intervenção no Caminho das Covas - Pedras de São Pedro que 

contemplou a remoção e posterior retificação do pavimento para desobstrução de um 

aqueduto de águas pluviais. 

 Foi efetuada uma intervenção no Caminho do Freitas - Santana para retificação de 

um muro em pedra seca que se encontrava instável, numa extensão aproximada de 

quarenta metros. 

 Foram efetuadas diversas pinturas, nomeadamente na ponte da Ribeira do Sancho, 

Sede da Junta, muros e ponte da Canada do Campo, entre outros. 

 Está-se a proceder a uma intervenção de fundo nos terrenos entre a “Ribeira do 

Sancho” e o “Caminho Velho do Cais”. Os trabalhos contemplam a total erradicação 

do canavial, remoção de lixo e infestantes.  

 Está-se a proceder ao plantio em estufa de diversas espécies arbóreas e plantas 

ornamentais, para serem, a seu tempo, introduzidas nos jardins da freguesia. 

 

Vila do Porto, 21 de abril de 2014 

O Presidente da Junta 

 

_______________________ 

Eduardo Pereira Cambraia 


