JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º TRIMESTRE DE 2020

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 cinco de dezembro de dois mil e dezanove e vinte e dois de maio 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

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

Flor da Rosa

200,00 m

Flor da Rosa Baixa

265,00 m

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

Vila

2360,00 m

Caminho do Saltinho

Relva D’Além
Caminho dos Fornos
Mãe de Deus

Ginjal / Flor da Rosa / Cruz Teixeira
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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)
50,00 m2

Jardim das Covas

Pedras de São Pedro

Jardim do Caminho Fundo

Caminho Fundo

Jardim do Ginjal

Ginjal

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

Jardim da Rocha

Rua da Alfândega

516,03 m2
3797,42 m2

55,00 m2
9465,30 m2
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Jardim do Forte de São Brás

80,00 m2

Rua da Alfândega
TOTAL

21454,34 m2

Manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação do préescolar 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


A Junta de Freguesia de Vila do Porto regista pela positiva todo o investimento
realizado, bem como o formato descentralizado de todo o programa do “Dia das
Montras 2019”, realizado no passado mês de dezembro em parceria com o Município
e a Delegação de Santa Maria da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta
Delgada. Este evento, realizado pela segunda vez neste formato, atraiu centenas de
pessoas, contando com uma programação cheia de iniciativas de animação cultural e
musical que permitiu a circulação de pessoas ao longo de toda a artéria principal de
Vila do Porto. Vários espaços de Vila do Porto ganharam vida e dinâmica durante a
noite com várias atuações musicais de rua, feira de artesanato, tasquinhas,
animação com insufláveis, bem como o tradicional concurso de montras. Eventos
que engrandeceram esta organização e que se espera venham a ser repetidos
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nestes moldes.


Como já é habitual, a Junta de Freguesia promoveu o seu almoço de Natal com a
presença de todos os colaboradores da Junta, membros do Executivo e Assembleia
de Freguesia e convidados. O almoço realizou-se no dia 20 de dezembro, no
restaurante “Conversa com Letras” sito na Rua Doutor Luís Bettencourt. Foram
vividos momentos de amizade genuína neste grupo, pessoas tão diferentes entre si,
com uma panóplia tão vasta de interesses, mas com um único objetivo comum. A
todos os nossos colaboradores foi oferecido um “Cabaz de Natal” e prendas aos
seus filhos menores de doze anos. Mais um evento que engrandece esta
organização e estreita os laços de amizade, franca solidariedade e respeito entre
todos.



À imagem do que aconteceu em novembro de 2017 e abril de 2018, a junta de
Freguesia procedeu a mais uma ação de desratização em diversos locais da nossa
freguesia. A Junta decidiu também adquirir 12 estações rateiras que foram colocadas
no exterior de todos os edifícios património desta Junta de Freguesia. A sua
monitorização e eventual reposição de rodenticida é efetuada todas as sextas-feiras
por um dos nossos colaboradores.



Foram concluídos os trabalhos de pavimentação de um troço da Canada da Mãe de
Deus que incluíram também a construção de valetas para escoamento de águas
pluviais.



Foram concluídos, na Garagem da Junta, sito na Mãe de Deus, os trabalhos de
pavimentação e vedação com rede metálica de todo o logradouro, colocação de
portões e construção de infraestruturas de apoio à produção de árvores e plantas. No
seguimento destas melhorias, deu-se início à obra de construção de um armazém
coberto, contíguo à garagem, com aproximadamente 40m2 que servirá para
armazenamento de diversos materiais de apoio a obras, apoio à estufa e
armazenamento do mobiliário, bancos e mesas, reservado aos empréstimos.



Foram concluídos os trabalhos de montagem da estufa adquirida pela Junta com o
intuito de iniciar um novo ciclo na produção própria de plantas e árvores que
posteriormente serão colocadas nos espaços verdes desta Freguesia. Aguardamos
os orçamentos para proceder de imediato à aquisição de 8 bancadas modulares de
produção, com sistema de alagamento e executadas com bordadura em alumínio,
para equipar o interior da estufa.



No seguimento do correio eletrónico enviado pela Direção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais datado de trinta de janeiro do corrente ano, foi aceite o pedido de
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trabalho a favor da comunidade no total de trinta horas do jovem Wilson Filipe
Carreiro. Os serviços de interesse público consistem na prestação de serviços
gratuitos a entidades de direito público ou privado, cujos fins o Tribunal considere de
interesse para a comunidade.


No seguimento da nossa candidatura ao programa CTTS, a qual foi deferida por
despacho da Senhora Diretora Regional do Emprego e Qualificação Profissional, de
19 de fevereiro de 2020, foi admitida a Senhora Ana Isabel Melo Monteiro para
integrar o nosso grupo de colaboradores para a profissão de empregada de escritório
em geral. Decorridos todos os procedimentos administrativos, a mesma iniciou a
prestação de serviços no dia vinte e quatro de fevereiro, por um período de doze
meses.



Foram efetuados trabalhos de construção e reposição de tampas e grelhas metálicas
de todas as sarjetas e sumidouros no lugar de Valverde.



Foram efetuados trabalhos de pintura de manutenção em marcos toponímicos e
marcos rodoviários, em diversos caminhos da nossa Freguesia.



Foram efetuados trabalhos de manutenção em proteções de madeira das
plataformas de fixação dos contentores de resíduos sólidos, em diversos caminhos
da nossa Freguesia.



Foram parcialmente 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
constam ainda a pintura global dos elementos acima descritos, trabalhos estes que
estão atualmente em curso prevendo-se a sua conclusão para o início do próximo
mês de junho.



Tem sido permanente o reconhecimento por parte da Junta da importância de
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 concluídas
quatro intervenções, estando mais uma ainda em fase de conclusão, todas elas
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inerentes a 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, na Estrada de Valverde,
foram intervencionadas duas habitações com trabalhos de limpeza e pavimentação
dos acessos e logradouros, reconstrução de um muro e de uma escadaria, no
Caminho do Moinho, uma com a inclusão de elementos de segurança num pátio e
numa escadaria e trabalhos de pintura, e outra com trabalhos de limpeza e
pavimentação do logradouro e inclusão de elementos de segurança. Ainda no
Caminho do Moinho, estando em fase de conclusão, procedemos a uma intervenção
numa habitação com trabalhos de limpeza, correção e pavimentação dos acessos e
logradouro.

Vila do Porto, 22 de maio de 2020

O Presidente da Junta

_______________________
Eduardo Pereira Cambraia
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