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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 dez de setembro e vinte e seis de dezembro de dois mil e treze. 

 

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 

 Conclusão das obras de requalificação da Copeira de Santo Antão. Acabamentos 

interiores e iluminação exterior. 

 Conclusão das obras dos acessos à sede da Junta de Freguesia. Iluminação 

exterior, instalação do sistema de rega e ajardinamento. 

 Pintura exterior da Garagem da Junta. 

 Pintura exterior da Copeira da Mãe de Deus. 
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Rede Viária 

 Conclusão da obra na Canada do Campo. Os trabalhos contemplaram o correto 

encaminhamento das águas pluviais com a construção de aproximadamente 

cinquenta metros de valeta, construção de muros, aplicação de betão no pavimento, 

assentamento de lancil, transporte de terra para ajardinamento e plantação de 

árvores, plantas ornamentais e relva, pintura e colocação de sinalização de trânsito 

vertical, colocação de lomba redutora de velocidade e pinturas gerais. Procedeu-se, 

no final, à lavagem com máquina de pressão de todo o pavimento contíguo às áreas 

intervencionadas. 

 

Acessos Pedonais 

 Limpeza do acesso pedonal que liga a rua dos Oleiros ao Forte de São Brás. Foi 

removida uma quebrada composta por entulhos, lixo e canas. 

 Limpeza do acesso pedonal que liga a rua dos Oleiros à Rua da Misericórdia. Foram 

removidos enormes quantidades de entulhos, lixo e canas. Efetuou-se a ligação de 

esgotos de uma moradia, que estavam a céu aberto, à rede de saneamento básico. 

Este acesso será alvo de uma intervenção ao nível do pavimento e muros de 

proteção. 

 Limpeza do acesso pedonal “Caminho Velho do Cais”. 

 

Habitação Degradada 

 Foi efetuado, em toda a freguesia, o levantamento das necessidades de reabilitação 

de habitação degradada e realojamento, através de um contato pessoal com todos 

os moradores envolvidos. Esta junta reuniu, à posteriori, com a Secretaria Regional 

da Solidariedade Social para dar conhecimento deste trabalho e delinear estratégias 

para a sua resolução numa perspetiva de curto a médio prazo. 
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Diversos 

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

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

do canavial, remoção de lixo e infestantes. No final será efetuado um adequado 

ajardinamento. 

 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. 

 Foi contratualizado com a Companhia de Seguros Açoreana um seguro individual de 

Acidentes Pessoais para todos os membros efetivos da Junta e Assembleia de 

Freguesia. 

 Foi efetuado em parceria com a Câmara Municipal de Vila do Porto um almoço 

convívio de Natal com os idosos da freguesia. 

 Foi efetuado um almoço convívio de Natal com os colaboradores, membros da junta 

e assembleia de freguesia. 

 Aquisição de um monitor para a secretaria. 

 Manutenção semanal de máquinas e limpeza na garagem da junta. 

 

 

 

Vila do Porto, 27 de dezembro de 2013 

 

O Presidente da Junta 

 

_______________________ 

Eduardo Pereira Cambraia 

 


