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Introdução 

O momento de realizar um balanço anual de uma Junta de Freguesia
é fruir da oportunidade em comunicar e registar as atividades e ações mais relevantes 
que se foram implementando. As referências são elencadas num quadro estabelecido 
e programático, procurando destacar aquelas que, em entender do redator,
posicionam-se no sentido de terem contribuído para o cumprimento dos objetivos 
institucionais. No entanto, sublinhe
diálogos de proximidade, intervenções, contactos e reuniões que nunca estão 
registados numa relação do modelo apresentado. Todos sabemos que a sua 
importância é essencial para o desenvolvimento de inúmeros projetos. Contudo, os 
esforços e o tempo, até dias, dedicados ao seu fim são extremamente difíceis de 
contabilizar, reconhecendo
pertinência para o eficiente cumprimento de objetivos.

Para a Junta de Freguesia do Porto Judeu, o período dec
2014 foi de intenso trabalho, acuidade, dedicação, proximidade e, ao mesmo tempo,
de apresentação e colaboração em novos projetos.

Assim, o presente documento tem o mérito de apresentar, de forma clara, as 
atividades decorrentes da autarquia, tais como, limpezas e manutenções de 
infraestruturas e espaços públicos, promoção do emprego a
devidamente adequados e, também, todas as parcerias existentes e colaborações 
efetuadas no âmbito da disponibilidade de transportes.

Existem, porém, outros eixos de ação com importância central para a definição e 
objetivos da autarquia. 

Assim sendo, refira-se que o documento elenca, de forma objetiva, a ação julgada 
conveniente acerca das atividades culturais, desportivas e recreativas. Em muitas 
atividades, o apoio logístico da autarquia é indispensável à promoção dos próprios 
projetos, de iniciativa local, noutros, porém, a autarquia apresenta
impulsionadora, destacando
e reencontro com as próprias tradições.

Destaque-se também do documento apresentado outras 
interesse local, diretamente elencadas com parcerias efetivas numa proximidade às 
instituições, bem como, de ações promovidas no âmbito das competências da própria 
autarquia. 

Do relatório apresentado há a referir ainda a atividade re
receitas patrimoniais, proporcionando à Junta de Freguesia do Porto Judeu uma 
capacidade de gestão reconhecida e, acima de tudo, focalizada para o justo 
cumprimento das suas próprias atribuições.

Por fim, o documento traduz, tamb
orçamental da autarquia, deixando ainda evidenciados todos os indicadores de gestão. 

Em suma, o Relatório de Atividades e Financeiro correspondente ao Ano 
Junta de Freguesia do Porto Judeu apresenta
organização metodológica que se considera necessária para que a compreensão de 
toda a ação possa ser compreendida, registada em memória futura e, ao mesmo 
tempo, demonstrativa da competência de todos os atores sociais
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O momento de realizar um balanço anual de uma Junta de Freguesia, acima de tudo, 
é fruir da oportunidade em comunicar e registar as atividades e ações mais relevantes 
que se foram implementando. As referências são elencadas num quadro estabelecido 
e programático, procurando destacar aquelas que, em entender do redator,

se no sentido de terem contribuído para o cumprimento dos objetivos 
institucionais. No entanto, sublinhe-se que existem inúmeras atividades, ações, 
diálogos de proximidade, intervenções, contactos e reuniões que nunca estão 

ção do modelo apresentado. Todos sabemos que a sua 
importância é essencial para o desenvolvimento de inúmeros projetos. Contudo, os 
esforços e o tempo, até dias, dedicados ao seu fim são extremamente difíceis de 
contabilizar, reconhecendo-se, sem qualquer dúvida expressa, a sua importância e 
pertinência para o eficiente cumprimento de objetivos. 

Para a Junta de Freguesia do Porto Judeu, o período decorrente da atividade do A
trabalho, acuidade, dedicação, proximidade e, ao mesmo tempo,

de apresentação e colaboração em novos projetos. 

Assim, o presente documento tem o mérito de apresentar, de forma clara, as 
decorrentes da autarquia, tais como, limpezas e manutenções de 

infraestruturas e espaços públicos, promoção do emprego através de programas 
devidamente adequados e, também, todas as parcerias existentes e colaborações 
efetuadas no âmbito da disponibilidade de transportes. 

Existem, porém, outros eixos de ação com importância central para a definição e 

se que o documento elenca, de forma objetiva, a ação julgada 
conveniente acerca das atividades culturais, desportivas e recreativas. Em muitas 
atividades, o apoio logístico da autarquia é indispensável à promoção dos próprios 

de iniciativa local, noutros, porém, a autarquia apresenta-se como a própria 
impulsionadora, destacando-se o seu cariz de centralidade aferindo da sua criatividade 
e reencontro com as próprias tradições. 

se também do documento apresentado outras iniciativas e ações de 
interesse local, diretamente elencadas com parcerias efetivas numa proximidade às 
instituições, bem como, de ações promovidas no âmbito das competências da própria 

Do relatório apresentado há a referir ainda a atividade relativa aos investimentos e 
receitas patrimoniais, proporcionando à Junta de Freguesia do Porto Judeu uma 
capacidade de gestão reconhecida e, acima de tudo, focalizada para o justo 
cumprimento das suas próprias atribuições. 

Por fim, o documento traduz, também, toda a execução e evolução da política 
orçamental da autarquia, deixando ainda evidenciados todos os indicadores de gestão. 

Em suma, o Relatório de Atividades e Financeiro correspondente ao Ano 
Junta de Freguesia do Porto Judeu apresenta-se em cinco capítulos. Uma 
organização metodológica que se considera necessária para que a compreensão de 
toda a ação possa ser compreendida, registada em memória futura e, ao mesmo 
tempo, demonstrativa da competência de todos os atores sociais. 
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, acima de tudo, 
é fruir da oportunidade em comunicar e registar as atividades e ações mais relevantes 
que se foram implementando. As referências são elencadas num quadro estabelecido 
e programático, procurando destacar aquelas que, em entender do redator, 

se no sentido de terem contribuído para o cumprimento dos objetivos 
se que existem inúmeras atividades, ações, 

diálogos de proximidade, intervenções, contactos e reuniões que nunca estão 
ção do modelo apresentado. Todos sabemos que a sua 

importância é essencial para o desenvolvimento de inúmeros projetos. Contudo, os 
esforços e o tempo, até dias, dedicados ao seu fim são extremamente difíceis de 

dúvida expressa, a sua importância e 

orrente da atividade do Ano 
trabalho, acuidade, dedicação, proximidade e, ao mesmo tempo, 

Assim, o presente documento tem o mérito de apresentar, de forma clara, as 
decorrentes da autarquia, tais como, limpezas e manutenções de 

través de programas 
devidamente adequados e, também, todas as parcerias existentes e colaborações 

Existem, porém, outros eixos de ação com importância central para a definição e 

se que o documento elenca, de forma objetiva, a ação julgada 
conveniente acerca das atividades culturais, desportivas e recreativas. Em muitas 
atividades, o apoio logístico da autarquia é indispensável à promoção dos próprios 

se como a própria 
se o seu cariz de centralidade aferindo da sua criatividade 

iniciativas e ações de 
interesse local, diretamente elencadas com parcerias efetivas numa proximidade às 
instituições, bem como, de ações promovidas no âmbito das competências da própria 

lativa aos investimentos e 
receitas patrimoniais, proporcionando à Junta de Freguesia do Porto Judeu uma 
capacidade de gestão reconhecida e, acima de tudo, focalizada para o justo 

ém, toda a execução e evolução da política 
orçamental da autarquia, deixando ainda evidenciados todos os indicadores de gestão.  

Em suma, o Relatório de Atividades e Financeiro correspondente ao Ano 2014 da 
cinco capítulos. Uma 

organização metodológica que se considera necessária para que a compreensão de 
toda a ação possa ser compreendida, registada em memória futura e, ao mesmo 
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I Atividades e Recursos Humanos

1 Atividades Expediente e Execução da Autarquia

1.1 Expediente e Documentação

Ao nível de procedimentos e processamentos administrativos, a Junta de Freguesia do 
Porto Judeu apresenta, relativamente a 2014, os seguintes resultados:

• Atestado de Residência: 264
• Atestado Comprovativo de Agregado Familiar: 94
• Atestado Comprovativo de Situação Económica: 10
• Atestado de Abate de Gado: 13
• Certificação de Documento Fotocopiado: 16
• Alvará de Concessão Perpétua
• Declaração de Data e 
• Declaração de Data e Hora de Touradas Tradicional: 8
• Declaração de Procura Ativa de Emprego: 108
• Requisição para Entrega
• Documento (Entrada/Saída/Interno) por Ofício, Correio Eletrónico e 

Informação: 2113 

1.2 Limpeza e Higienização 

Ao abrigo dos diversos protocolos celebrados, a 
longo do ano, à limpeza dos arruamentos municipais 
centro da freguesia, desde o 
ação a limpeza efetuada na Baía, 
Marítima, Cruz do Canário e Ponta dos Coelhos. 
conta a recolha e transporte de monstros e entulhos em toda a área da
transporte de resíduos agrícolas também foi efetuado pela autarquia, de acordo com 
as solicitações das respetivas explorações instaladas na área geográfica do Porto 
Judeu. 
A manutenção do cemitério foi ainda incluída em todo o processo de lim
realizadas pelas equipas da autarquia.
A autarquia manteve ainda o contacto com os Serviços Municipalizados, a fim de 
procederem à reorganização e disponibilização de contentores de lixo e eco
Ao longo do ano foi também tida em conta a manute
Parque Florestal das Quatro Bicas, 
à população. 
Também se procedeu regularmente à limpeza da Ribeira do Testo, nomeadamente
remoção de lixo e a roçagem das ervas
desobstruído, conforme acordo celebrado com a Direção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos. 
de outras limpezas na freguesia, tais como a zona do Poço d’
marítima, cemitério, entre outras.

1.3 Porto de Pescas e Recreio

A Junta de Freguesia acompanhou todo o processo de finalização da 1.ª fase da 
construção do molhe de proteção do porto de pescas pela firma TECNOVIA.
Face a várias opiniões, facilidades de manobra e utilização, a autarquia, em contacto 
com a Lotaçor, obteve a permanência da grua no mesmo local, apesar da sua prevista 
deslocalização. Após diversas solicitações também, a autarquia desenvolveu todos os 
esforços para a construção da rampa de acesso ao mar, de forma a facilitar outros 
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Recursos Humanos 

Expediente e Execução da Autarquia  

Expediente e Documentação 

nível de procedimentos e processamentos administrativos, a Junta de Freguesia do 
Porto Judeu apresenta, relativamente a 2014, os seguintes resultados: 

ado de Residência: 264 
Atestado Comprovativo de Agregado Familiar: 94 
Atestado Comprovativo de Situação Económica: 10 
Atestado de Abate de Gado: 13 
Certificação de Documento Fotocopiado: 16 
Alvará de Concessão Perpétua de Sepultura: 6 
Declaração de Data e Hora de Tourada Não Tradicional: 6 
Declaração de Data e Hora de Touradas Tradicional: 8 
Declaração de Procura Ativa de Emprego: 108 

Entrega de Gelo: 107 
Documento (Entrada/Saída/Interno) por Ofício, Correio Eletrónico e 

e Higienização da Freguesia 

Ao abrigo dos diversos protocolos celebrados, a Junta de Freguesia procedeu, ao 
longo do ano, à limpeza dos arruamentos municipais – bermas, zonas habitacionais e 
centro da freguesia, desde o Cemitério até ao Largo da Cruz. Foi também objeto
ação a limpeza efetuada na Baía, Refugo, Trilho da Orla Marítima e respetiva Orla 

anário e Ponta dos Coelhos. Nesta limpeza também se teve em 
conta a recolha e transporte de monstros e entulhos em toda a área da
transporte de resíduos agrícolas também foi efetuado pela autarquia, de acordo com 

das respetivas explorações instaladas na área geográfica do Porto 

emitério foi ainda incluída em todo o processo de lim
realizadas pelas equipas da autarquia. 
A autarquia manteve ainda o contacto com os Serviços Municipalizados, a fim de 
procederem à reorganização e disponibilização de contentores de lixo e eco
Ao longo do ano foi também tida em conta a manutenção, considerada adequada,
Parque Florestal das Quatro Bicas, de modo a recuperá-lo na íntegra e disponibilizá

Também se procedeu regularmente à limpeza da Ribeira do Testo, nomeadamente
roçagem das ervas, de forma a manter o leito da ribeira 

desobstruído, conforme acordo celebrado com a Direção Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos. Foi também preocupação da autarquia

outras limpezas na freguesia, tais como a zona do Poço d’Além, miradouros, orla 
marítima, cemitério, entre outras. 

e Recreio 

A Junta de Freguesia acompanhou todo o processo de finalização da 1.ª fase da 
construção do molhe de proteção do porto de pescas pela firma TECNOVIA.

iões, facilidades de manobra e utilização, a autarquia, em contacto 
com a Lotaçor, obteve a permanência da grua no mesmo local, apesar da sua prevista 
deslocalização. Após diversas solicitações também, a autarquia desenvolveu todos os 

rução da rampa de acesso ao mar, de forma a facilitar outros 
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Documento (Entrada/Saída/Interno) por Ofício, Correio Eletrónico e 

reguesia procedeu, ao 
bermas, zonas habitacionais e 

também objeto da 
Refugo, Trilho da Orla Marítima e respetiva Orla 

Nesta limpeza também se teve em 
conta a recolha e transporte de monstros e entulhos em toda a área da freguesia. O 
transporte de resíduos agrícolas também foi efetuado pela autarquia, de acordo com 

das respetivas explorações instaladas na área geográfica do Porto 

emitério foi ainda incluída em todo o processo de limpezas 

A autarquia manteve ainda o contacto com os Serviços Municipalizados, a fim de 
procederem à reorganização e disponibilização de contentores de lixo e eco-pontos. 

, considerada adequada, do 
lo na íntegra e disponibilizá-lo 

Também se procedeu regularmente à limpeza da Ribeira do Testo, nomeadamente, a 
a a manter o leito da ribeira 

desobstruído, conforme acordo celebrado com a Direção Regional do Ordenamento do 
Foi também preocupação da autarquia a realização 

Além, miradouros, orla 

A Junta de Freguesia acompanhou todo o processo de finalização da 1.ª fase da 
construção do molhe de proteção do porto de pescas pela firma TECNOVIA. 

iões, facilidades de manobra e utilização, a autarquia, em contacto 
com a Lotaçor, obteve a permanência da grua no mesmo local, apesar da sua prevista 
deslocalização. Após diversas solicitações também, a autarquia desenvolveu todos os 

rução da rampa de acesso ao mar, de forma a facilitar outros 
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recursos aos utilizadores. Relativamente ao cais superior, uma vez que inviabilizava 
todas as manobras da zona ampliada, não foi objeto de prolongamento, apesar de 
fazer parte do projeto de obra 
A Junta de Freguesia solicitou também à Direção Regional das Pescas apoio para a 
recuperação e manutenção da iluminação do Porto, de forma a manter todos os 
sistemas de iluminação devidamente funcionais e em segurança.
A Junta de Freguesia comunic
acerca de uma outra participação apresentada, relativamente a uma moradia, sita à 
parte superior do cais intervencionado, apresentando diversas fendas e infiltrações.
A 13 de junho foi inaugurada a obra de con
requalificação do Porto de Pescas e Recreio do Porto Judeu. A cerimónia foi integrada 
nas comemorações do Dia da Freguesia 2014 e contou com a presença do Presidente 
do Governo Regional dos Açores, Presidente da Câmara Mun
Heroísmo, Diretor Regional das Pescas entre outras entidades oficiais.
Antes da inauguração procedeu
escoamento de águas pluviais, bem como, à limpeza de toda a área do respetivo Por
de Pescas e Recreio. Entreviu
na zona das casas de aprestos, pintura dos portões da muralha e da furna, reparação 
da máquina de gelo e colocação de papeleiras.
Realizou-se também a substituição do cade
distribuição das chaves de acesso.
A Junta de Freguesia reuniu ainda com a Lotaçor, nomeadamente com o responsável 
da gestão dos portos dos Açores, Manuel Campos, no sentido de se estabelecer a 
organização para zona de 
profissional e de parqueamento e atribuição de espaços às embarcações de pesca 
recreativa e/ou desportiva. Deste modo, após publicação de Edital e em referência aos 
últimos, procedeu-se em conformidade e em reuni
aplicado a disponibilidade dos espaços, de acordo com as dimensões das 
embarcações inscritas pelos seus proprietários.

1.4 Limpeza e Manutenção do Porto de P

Durante o ano foi feita a limpeza 
outras consideradas necessárias face 
adequada do espaço físico
Procedeu-se, novamente, 
aquisição de serviços à
funcionamento. Durante o ano também foram realizadas as respetivas manutenções, 
obedecendo-se ao plano técnico do respetivo equipamento.
Durante o ano de 2014 aguardou
da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, após contactos tidos com o 
responsável da Direção dos Porto de Pescas dos Açores. No entanto, a situação 
mantém-se pendente pelas entidades oficiais, de modo a que seja possível dar 
conhecimento aos respetivos 

1.5 Conservações, Manutenções

No que se refere a conservação e manutenção, foram realizadas diversas caiações e 
pinturas ao longo da freguesia

a. Pintura dos Passos da Freguesia;
b. Chafarizes: Procedeu

Cidade junto à casa do senhor Francisco Costa, do chafariz do Largo da Boca 
da Ribeira e à recuperação do chafariz da Bica Velha no Terreiro. Procedeu
ainda, à pintura e manutenção do chafari

Junta de Freguesia de Porto Judeu  

Relatório de Gestão e Conta de Gerência – Ano Económico de 2014 

 

 

Sede – Caminho da Esperança, 142 – 9700-368 Porto Judeu  

Telefone n.º 295 905 326 Fax n.º 295 240 889 

E-Mail jfpj@portojudeu.pt  
www.portojudeu.pt * facebook.com/jfportojudeu 

 

recursos aos utilizadores. Relativamente ao cais superior, uma vez que inviabilizava 
todas as manobras da zona ampliada, não foi objeto de prolongamento, apesar de 
fazer parte do projeto de obra inicial. 
A Junta de Freguesia solicitou também à Direção Regional das Pescas apoio para a 
recuperação e manutenção da iluminação do Porto, de forma a manter todos os 
sistemas de iluminação devidamente funcionais e em segurança. 
A Junta de Freguesia comunicou à Direção Regional das Pescas uma exposição 
acerca de uma outra participação apresentada, relativamente a uma moradia, sita à 
parte superior do cais intervencionado, apresentando diversas fendas e infiltrações.
A 13 de junho foi inaugurada a obra de construção de um molhe de proteção

Porto de Pescas e Recreio do Porto Judeu. A cerimónia foi integrada 
nas comemorações do Dia da Freguesia 2014 e contou com a presença do Presidente 
do Governo Regional dos Açores, Presidente da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo, Diretor Regional das Pescas entre outras entidades oficiais. 
Antes da inauguração procedeu-se à pintura de toda a zona envolvente, retificação de 
escoamento de águas pluviais, bem como, à limpeza de toda a área do respetivo Por

Entreviu-se ainda no arranjo e manutenção das casas de banho 
na zona das casas de aprestos, pintura dos portões da muralha e da furna, reparação 
da máquina de gelo e colocação de papeleiras. 

se também a substituição do cadeado da grua, procedendo
distribuição das chaves de acesso. 
A Junta de Freguesia reuniu ainda com a Lotaçor, nomeadamente com o responsável 
da gestão dos portos dos Açores, Manuel Campos, no sentido de se estabelecer a 
organização para zona de manobras e parqueamento dos barcos de pesca 
profissional e de parqueamento e atribuição de espaços às embarcações de pesca 
recreativa e/ou desportiva. Deste modo, após publicação de Edital e em referência aos 

se em conformidade e em reunião geral de interessados, tendo
aplicado a disponibilidade dos espaços, de acordo com as dimensões das 
embarcações inscritas pelos seus proprietários. 

Limpeza e Manutenção do Porto de Pescas e Recreio 

Durante o ano foi feita a limpeza e manutenção semanal do Porto de Pescas, além de 
outras consideradas necessárias face a intempéries ou apresentação menos 
adequada do espaço físico. 

 à reparação da máquina do gelo, no mês de maio, 
aquisição de serviços à firma Praiotel, garantindo-se todas 

Durante o ano também foram realizadas as respetivas manutenções, 
ao plano técnico do respetivo equipamento. 

Durante o ano de 2014 aguardou-se a publicação do Regulamento do Porto, por parte 
etaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, após contactos tidos com o 

responsável da Direção dos Porto de Pescas dos Açores. No entanto, a situação 
se pendente pelas entidades oficiais, de modo a que seja possível dar 

conhecimento aos respetivos utilizadores das normas orientadoras. 

anutenções e Intervenções 

No que se refere a conservação e manutenção, foram realizadas diversas caiações e 
ao longo da freguesia, nomeadamente: 

Pintura dos Passos da Freguesia; 
Procedeu-se à pintura e manutenção do chafariz do Caminho da 

Cidade junto à casa do senhor Francisco Costa, do chafariz do Largo da Boca 
da Ribeira e à recuperação do chafariz da Bica Velha no Terreiro. Procedeu
ainda, à pintura e manutenção do chafariz da Rua João Caminho, do Refugo, 
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 recursos aos utilizadores. Relativamente ao cais superior, uma vez que inviabilizava 
todas as manobras da zona ampliada, não foi objeto de prolongamento, apesar de 

A Junta de Freguesia solicitou também à Direção Regional das Pescas apoio para a 
recuperação e manutenção da iluminação do Porto, de forma a manter todos os 

ou à Direção Regional das Pescas uma exposição 
acerca de uma outra participação apresentada, relativamente a uma moradia, sita à 
parte superior do cais intervencionado, apresentando diversas fendas e infiltrações. 

strução de um molhe de proteção e 
Porto de Pescas e Recreio do Porto Judeu. A cerimónia foi integrada 

nas comemorações do Dia da Freguesia 2014 e contou com a presença do Presidente 
icipal de Angra do 

 
se à pintura de toda a zona envolvente, retificação de 

escoamento de águas pluviais, bem como, à limpeza de toda a área do respetivo Porto 
ainda no arranjo e manutenção das casas de banho 

na zona das casas de aprestos, pintura dos portões da muralha e da furna, reparação 

ado da grua, procedendo-se à cópia e 

A Junta de Freguesia reuniu ainda com a Lotaçor, nomeadamente com o responsável 
da gestão dos portos dos Açores, Manuel Campos, no sentido de se estabelecer a 

manobras e parqueamento dos barcos de pesca 
profissional e de parqueamento e atribuição de espaços às embarcações de pesca 
recreativa e/ou desportiva. Deste modo, após publicação de Edital e em referência aos 

ão geral de interessados, tendo-se 
aplicado a disponibilidade dos espaços, de acordo com as dimensões das 

do Porto de Pescas, além de 
ou apresentação menos 

no mês de maio, com a 
 condições de 

Durante o ano também foram realizadas as respetivas manutenções, 

se a publicação do Regulamento do Porto, por parte 
etaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, após contactos tidos com o 

responsável da Direção dos Porto de Pescas dos Açores. No entanto, a situação 
se pendente pelas entidades oficiais, de modo a que seja possível dar 

No que se refere a conservação e manutenção, foram realizadas diversas caiações e 

se à pintura e manutenção do chafariz do Caminho da 
Cidade junto à casa do senhor Francisco Costa, do chafariz do Largo da Boca 
da Ribeira e à recuperação do chafariz da Bica Velha no Terreiro. Procedeu-se, 

z da Rua João Caminho, do Refugo, 
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da Canada João do Couto e à pintura e manutenção do chafariz da Bica de 
Torrisca. 

c. Abrigos de passageiros: Procedeu
passageiros, nomeadamente no Caminho da Cidade, junto à moradia
senhor José Evangelho, Largo da Cruz, Refugo, em frente ao Campo dos 
Leões e em frente à Gruta das Agulhas. Procedeu
do abrigo de passageiros da Bica do Torrisca e á construção de um nova 
abrigo na Caminho da Vila

d. Miradouros: Foi feita a limpeza e caiação dos miradouros da freguesia, Cruz do 
Canário e Ponta dos Coelhos.

e. Zona Balnear: Com a abertura da época balnear iniciou
zona balnear da Baía do Refugo. 

f. Armazém e Garagem da Junta de Freguesia: proced
exterior e das portas dos mesmos. 

g. Sepulturas: procedeu
danificadas. 

h. Contentores do Lixo: Pintura e manutenção das zonas circundantes aos 
respetivos contentores.

Entre o edifício da Casa do Povo do Porto Judeu e a Banda da Canada, a Junta de 
Freguesia procedeu à remoção de entulhos e limpeza da respetiva zona, no quadro 
das normas ambientais. No entanto, face à alteração que existiu na planificação das 
obras de requalificação da 
construção de um muro de suporte, evitando o deslizamento de terras, e, ao mesmo 
tempo a construção de um passeio marginal, de forma a tornar acessível, e em 
segurança, a frequência pelos residentes do Port
No âmbito dos procedimentos de manutenção ambientais, a Junta de Freguesia 
continua a manter a limpeza entre a zona da Cruz do Canário e da Casa do Povo
Porto Judeu, incluindo a remoção de entulhos, lixo e outras situações.
Durante 2014 realizou-se, de acordo com a gestão da autarquia, a manutenção e 
limpeza dos Parques de Retenha e Sanidade Animal. Procedeu
do portão do Parque das Quatro Bicas. Refira
parque junto ao Posto de Leite da Rib
certificada pelo INOVA. 
Após o pedido de colaboração da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Junta de 
Freguesia, no sentido de se poder reduzir o número de pontos de luz, a respetiva 
autarquia municipal procedeu à d
cerca de 40% do número de lâmpadas nas estradas municipais.
reclamações dos residentes, a
reclamações das zonas onde ficaram com menos iluminação 
mesma seja novamente colocada.
No âmbito da iluminação pública reportou
de luz apagados na sequência de lâmpadas fundidas.
Finalmente, relativamente ao Cemitério de Santa Cruz, manteve
reposição de terras em sepulturas que abatem em relação ao nível do chão, bem 
como, toda a gestão normal do seu funcionamento. Procedeu
à caiação para o dia dos Fiéis Defuntos.
A Junta de Freguesia procedeu ainda à aquisição 
loiceiro de apoio á copa da Casa Mortuária, bem como de serviço de chá, café e 
copos. 

1.6 Manutenção e Valorização 

A manutenção e limpeza da zona balnear da Baía, na época balnear
sob a responsabilidade da
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da Canada João do Couto e à pintura e manutenção do chafariz da Bica de 

Abrigos de passageiros: Procedeu-se a obras e pintura de diversos abrigos de 
passageiros, nomeadamente no Caminho da Cidade, junto à moradia
senhor José Evangelho, Largo da Cruz, Refugo, em frente ao Campo dos 
Leões e em frente à Gruta das Agulhas. Procedeu-se, ainda, a obras e pintura 
do abrigo de passageiros da Bica do Torrisca e á construção de um nova 
abrigo na Caminho da Vila 

s: Foi feita a limpeza e caiação dos miradouros da freguesia, Cruz do 
Canário e Ponta dos Coelhos. 

alnear: Com a abertura da época balnear iniciou-se a limpeza diária da 
zona balnear da Baía do Refugo.  
Armazém e Garagem da Junta de Freguesia: procedeu-se á limpeza, pintura 
exterior e das portas dos mesmos.  
Sepulturas: procedeu-se ao arranjo das divisões das sepulturas que estavam 

Contentores do Lixo: Pintura e manutenção das zonas circundantes aos 
respetivos contentores. 

a Casa do Povo do Porto Judeu e a Banda da Canada, a Junta de 
Freguesia procedeu à remoção de entulhos e limpeza da respetiva zona, no quadro 

No entanto, face à alteração que existiu na planificação das 
obras de requalificação da Grota do Tapete, a Junta de Freguesia, concluiu a 
construção de um muro de suporte, evitando o deslizamento de terras, e, ao mesmo 
tempo a construção de um passeio marginal, de forma a tornar acessível, e em 
segurança, a frequência pelos residentes do Porto Judeu. 
No âmbito dos procedimentos de manutenção ambientais, a Junta de Freguesia 
continua a manter a limpeza entre a zona da Cruz do Canário e da Casa do Povo

, incluindo a remoção de entulhos, lixo e outras situações. 
se, de acordo com a gestão da autarquia, a manutenção e 

limpeza dos Parques de Retenha e Sanidade Animal. Procedeu-se também ao arranjo 
do portão do Parque das Quatro Bicas. Refira-se também que a balança colocada no 
parque junto ao Posto de Leite da Ribeira do Testo encontra-se, novamente, 

Após o pedido de colaboração da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Junta de 
Freguesia, no sentido de se poder reduzir o número de pontos de luz, a respetiva 
autarquia municipal procedeu à diminuição do número de pontos de luz existentes, em 
cerca de 40% do número de lâmpadas nas estradas municipais. Todavia
reclamações dos residentes, a Junta de Freguesia fez chegar à
reclamações das zonas onde ficaram com menos iluminação pública para que a 
mesma seja novamente colocada. 
No âmbito da iluminação pública reportou-se para a EDA, ao longo do ano, os pontos 
de luz apagados na sequência de lâmpadas fundidas. 
Finalmente, relativamente ao Cemitério de Santa Cruz, manteve-se a limpe
reposição de terras em sepulturas que abatem em relação ao nível do chão, bem 
como, toda a gestão normal do seu funcionamento. Procedeu-se, como habitualmente, 
à caiação para o dia dos Fiéis Defuntos. 
A Junta de Freguesia procedeu ainda à aquisição de uma mesa, seis cadeiras e um 
loiceiro de apoio á copa da Casa Mortuária, bem como de serviço de chá, café e 

e Valorização da Zona Balnear da Baía  

da zona balnear da Baía, na época balnear
a responsabilidade da Junta de Freguesia do Porto Judeu, através
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passageiros, nomeadamente no Caminho da Cidade, junto à moradia do 
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Contentores do Lixo: Pintura e manutenção das zonas circundantes aos 

a Casa do Povo do Porto Judeu e a Banda da Canada, a Junta de 
Freguesia procedeu à remoção de entulhos e limpeza da respetiva zona, no quadro 

No entanto, face à alteração que existiu na planificação das 
Grota do Tapete, a Junta de Freguesia, concluiu a 

construção de um muro de suporte, evitando o deslizamento de terras, e, ao mesmo 
tempo a construção de um passeio marginal, de forma a tornar acessível, e em 

No âmbito dos procedimentos de manutenção ambientais, a Junta de Freguesia 
continua a manter a limpeza entre a zona da Cruz do Canário e da Casa do Povo do 

 
se, de acordo com a gestão da autarquia, a manutenção e 

se também ao arranjo 
se também que a balança colocada no 

se, novamente, 

Após o pedido de colaboração da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Junta de 
Freguesia, no sentido de se poder reduzir o número de pontos de luz, a respetiva 

iminuição do número de pontos de luz existentes, em 
Todavia, e face a 

Junta de Freguesia fez chegar à CMAH as 
pública para que a 

se para a EDA, ao longo do ano, os pontos 

se a limpeza e a 
reposição de terras em sepulturas que abatem em relação ao nível do chão, bem 

se, como habitualmente, 

de uma mesa, seis cadeiras e um 
loiceiro de apoio á copa da Casa Mortuária, bem como de serviço de chá, café e 

da zona balnear da Baía, na época balnear de 2014, ficou 
Junta de Freguesia do Porto Judeu, através de uma 
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parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
setembro, por meio de uma prestação de serviços.
No que se refere à disponibilidade e exploração do bar d
Freguesia apresentou um concurso 
Junta de Freguesia uma candidatura, apresentada por Manuel de Melo Silveira. No 
entanto, após os contatos e informações fiscais prestadas ao proponent
abertura do Bar da Baía, o próprio proponente apresentou desistência pelo facto de 
tais exigências serem incomportáveis para o período de exploração. Assim, regista
que a época balnear de 2014 manteve o Bar da Baía sem exploração.
A Baía do Porto Judeu foi, no entanto, avaliada como uma zona balnear com a 
classificação de excelência, após as análises efetuadas à água e a informação 
disponibilizada pelo Governo Regional dos Açores.
A água balnear apresentou uma qualidade ambiental de excelência, at
resultados do programa de monitorização da qualidade obtidos na época balnear 
anterior, da responsabilidade da Secretaria Regional dos Recursos Naturais e 
confirmada pelo parecer da autoridade local de Saúde.
A zona, identificada pelo seu perf
responsáveis pela análise,
épocas balneares consecutivas.
No entanto, a entidade gestora
assumir o compromisso de garantir a manutenção de condições de usufruto da água 
balnear ao longo dos anos, nomeadamente em termos das infraestruturas e de 
qualidade ambiental, para que os banhistas possam usá
com os padrões que se encontram 

1.7 Prestação de Serviço de 

No que se refere aos transportes,
através de protocolo celebrado entre 
Ferreira Drummond. Neste sentido, em pa
permitiu-se dar resposta ao projeto da freguesia.
Há também a realçar o apoio disponibilizado em transportes ao COFIT 
Organizador de Festivais Internacionais da ilha Terceira, aquando da realização do 
XXX Festival Internacional de Folclore dos Açores de 10 a 16 de agosto.
Também foi concedido apoio 
Junta de Freguesia, de acordo com a disponibilidade das viaturas, sendo de
apoio a diversos cidadãos com a carrinha de carga para remoção de entulhos, ferro 
velho e outros lixos. Também foi realizado o transporte de resíduos agrícolas
acordo com as solicitações das 
do Porto Judeu. 

2 Recursos Humanos da Autarquia 

2.1 Apoio nas Candidaturas ao Programa de “Apoio na Recuperação de 
Habitação a Estratos D

Ao longo do ano, em regime de permanência
freguesia, no preenchimento
candidaturas ao programa 
Direção Regional de Habitação, numa par
Casa do Povo de Porto Judeu.
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Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, entre 1 de junho e 30 de 
de uma prestação de serviços. 

No que se refere à disponibilidade e exploração do bar da zona balnear, a Junta de 
um concurso por edital apenas deu entrada nos serviços da 

Junta de Freguesia uma candidatura, apresentada por Manuel de Melo Silveira. No 
entanto, após os contatos e informações fiscais prestadas ao proponent
abertura do Bar da Baía, o próprio proponente apresentou desistência pelo facto de 
tais exigências serem incomportáveis para o período de exploração. Assim, regista
que a época balnear de 2014 manteve o Bar da Baía sem exploração. 

Judeu foi, no entanto, avaliada como uma zona balnear com a 
classificação de excelência, após as análises efetuadas à água e a informação 
disponibilizada pelo Governo Regional dos Açores. 
A água balnear apresentou uma qualidade ambiental de excelência, at
resultados do programa de monitorização da qualidade obtidos na época balnear 
anterior, da responsabilidade da Secretaria Regional dos Recursos Naturais e 
confirmada pelo parecer da autoridade local de Saúde. 
A zona, identificada pelo seu perfil, deve, no entanto, por orientação dos técnicos 
responsáveis pela análise, ser submetida a identificação durante, pelo menos, cinco 
épocas balneares consecutivas. 
No entanto, a entidade gestora, deverá, segundo os responsáveis da avaliação,

promisso de garantir a manutenção de condições de usufruto da água 
balnear ao longo dos anos, nomeadamente em termos das infraestruturas e de 
qualidade ambiental, para que os banhistas possam usá-las em segurança, de acordo 
com os padrões que se encontram estabelecidos. 

Prestação de Serviço de Transportes  

No que se refere aos transportes, manteve-se o serviço dos transportes escolares, 
através de protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia e a Escola Francisco 

Neste sentido, em parceria com a Casa do Povo do Porto Judeu, 
ao projeto da freguesia. 

Há também a realçar o apoio disponibilizado em transportes ao COFIT 
Organizador de Festivais Internacionais da ilha Terceira, aquando da realização do 

Festival Internacional de Folclore dos Açores de 10 a 16 de agosto.
apoio em transporte a diversas solicitações apresentadas à 

Junta de Freguesia, de acordo com a disponibilidade das viaturas, sendo de
os com a carrinha de carga para remoção de entulhos, ferro 

velho e outros lixos. Também foi realizado o transporte de resíduos agrícolas
acordo com as solicitações das respetivas explorações instaladas na área geográfica 

nos da Autarquia  

Apoio nas Candidaturas ao Programa de “Apoio na Recuperação de 
stratos Desfavorecidos” 

em regime de permanência, foi dado apoio, à população
no preenchimento, recolha de documentação e apres

programa social da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
Direção Regional de Habitação, numa parceria com o Gabinete de A

ovo de Porto Judeu. 
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 entre 1 de junho e 30 de 

a zona balnear, a Junta de 
apenas deu entrada nos serviços da 

Junta de Freguesia uma candidatura, apresentada por Manuel de Melo Silveira. No 
entanto, após os contatos e informações fiscais prestadas ao proponente para 
abertura do Bar da Baía, o próprio proponente apresentou desistência pelo facto de 
tais exigências serem incomportáveis para o período de exploração. Assim, regista-se 

 
Judeu foi, no entanto, avaliada como uma zona balnear com a 

classificação de excelência, após as análises efetuadas à água e a informação 

A água balnear apresentou uma qualidade ambiental de excelência, atestada pelos 
resultados do programa de monitorização da qualidade obtidos na época balnear 
anterior, da responsabilidade da Secretaria Regional dos Recursos Naturais e 

, no entanto, por orientação dos técnicos 
ser submetida a identificação durante, pelo menos, cinco 

rá, segundo os responsáveis da avaliação, 
promisso de garantir a manutenção de condições de usufruto da água 

balnear ao longo dos anos, nomeadamente em termos das infraestruturas e de 
las em segurança, de acordo 

se o serviço dos transportes escolares, 
Junta de Freguesia e a Escola Francisco 

asa do Povo do Porto Judeu, 

Há também a realçar o apoio disponibilizado em transportes ao COFIT - Comité 
Organizador de Festivais Internacionais da ilha Terceira, aquando da realização do 

Festival Internacional de Folclore dos Açores de 10 a 16 de agosto. 
em transporte a diversas solicitações apresentadas à 

Junta de Freguesia, de acordo com a disponibilidade das viaturas, sendo de realçar o 
os com a carrinha de carga para remoção de entulhos, ferro 

velho e outros lixos. Também foi realizado o transporte de resíduos agrícolas, de 
explorações instaladas na área geográfica 

Apoio nas Candidaturas ao Programa de “Apoio na Recuperação de 

à população da 
apresentação de 

da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 
ceria com o Gabinete de Ação Social da 
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2.2 Pessoal ao Abrigo de Candidaturas à Agência de Emprego de A
do Heroísmo 

Ao abrigo do programa PROSA, a Junta de Freguesia teve, durante 2014, quatro 
colaboradores (Francisco Rocha, Albertina Leal, Paulo Jorge Amaral e Eulália Sousa) 
para apoio às diversas atividades da Autarquia, nomeadamente, Programa ECO
FREGUESIAS, por delegação de Competências da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo e apoio a atividades sociais. Os respetivos colaboradores terminaram as 
suas funções, ao abrigo do programa de emprego
Dois colaboradores (José António 
do programa RECUPERAR, 
Uma colaboradora (Leila Pinheiro), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio 
à área Administrativa. 
Uma Colaborador (Federico Pacheco)
cemitério e limpeza do centro da freguesia e Zona B
Um colaborador (Evandro Silveira), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 
serviços no Pavilhão Gimnodesportivo.
Uma Colaboradora (Vanessa Leal
serviços no Sport Club Barreiro.
Um colaborador (Vítor Ponte), ao abrigo do programa de CTTS
para apoio às obras que a autarquia tem sob a sua responsabilidade.
Acrescenta que os colaborador
terminavam funções na autarquia a 17 de agosto pp. No entanto, após apresentação 
de proposta da Junta de Freguesia à Direção Regional de Emprego e Qualificação 
Profissional, considerando os diversos trabalhos a se
pedido para a prorrogação do acordo ocupacional por mais seis meses, terminando 
em 2015. 
No terceiro trimestre de 2014, aproximando
ocupados, e estando abertas as candidaturas durante o mês
Freguesia apresentou nova candidatura para colocação de duas unidades de trabalho, 
sendo aceite a respetiva candidatura.
A 13 de novembro, considerando que o colaborador José Labandeira deixou de 
prestar serviços para a autarquia, 
de emprego CTTS – João Castro 
estavam a cargo do colaborador anterior.

2.3 Pessoal do Quadro da Autarquia em 2014

• 1 Assistente técnico
• 1 Assistente operacion
• 1 Assistente operacional a tempo parcial

No primeiro trimestre de 2014, o funcionário José Sampaio regressou ao ativo, após 
período de incapacidade, devidamente comprovada, para o trabalho.

2.4 Pessoal Contratado e Prestadores de Serviço

Durante o primeiro, segundo e terceiro trimestres, a Junta de Freguesia possuiu 2 
prestadores de serviços, em regime de tarefa, nas limpezas da Freguesia e Transporte 
Escolar. No quarto trimestre ficou reduzida a uma unidade de trabalho.

II Atividades Culturais e Recreativas

1 Centro de Exposições

A autarquia manteve o seu funcionamento
a Casa do Povo de Porto Judeu
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essoal ao Abrigo de Candidaturas à Agência de Emprego de A

Ao abrigo do programa PROSA, a Junta de Freguesia teve, durante 2014, quatro 
colaboradores (Francisco Rocha, Albertina Leal, Paulo Jorge Amaral e Eulália Sousa) 
para apoio às diversas atividades da Autarquia, nomeadamente, Programa ECO

GUESIAS, por delegação de Competências da Câmara Municipal de Angra do 
Heroísmo e apoio a atividades sociais. Os respetivos colaboradores terminaram as 
suas funções, ao abrigo do programa de emprego, a 2 de dezembro.  
Dois colaboradores (José António Rocha e Valdemiro Teixeira Cardoso)
do programa RECUPERAR, para apoio de execução a obras de construção civil.
Uma colaboradora (Leila Pinheiro), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio 

Uma Colaborador (Federico Pacheco), ao abrigo do programa CTTS para apoio ao 
mpeza do centro da freguesia e Zona Balnear da Baía. 

Um colaborador (Evandro Silveira), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 
serviços no Pavilhão Gimnodesportivo. 
Uma Colaboradora (Vanessa Leal), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 
serviços no Sport Club Barreiro. 
Um colaborador (Vítor Ponte), ao abrigo do programa de CTTS, desde 16 de junho,
para apoio às obras que a autarquia tem sob a sua responsabilidade. 
Acrescenta que os colaboradores colocados através do Programa RECUPERAR 
terminavam funções na autarquia a 17 de agosto pp. No entanto, após apresentação 
de proposta da Junta de Freguesia à Direção Regional de Emprego e Qualificação 
Profissional, considerando os diversos trabalhos a serem executados, foi deferido o 
pedido para a prorrogação do acordo ocupacional por mais seis meses, terminando 

No terceiro trimestre de 2014, aproximando-se o termo dos projetos PROSA com 4 
ocupados, e estando abertas as candidaturas durante o mês de setembro, a Junta de 
Freguesia apresentou nova candidatura para colocação de duas unidades de trabalho, 
sendo aceite a respetiva candidatura. 
A 13 de novembro, considerando que o colaborador José Labandeira deixou de 
prestar serviços para a autarquia, foi colocado um trabalhador ao abrigo do programa 

João Castro – que assumiu a responsabilidade pelas áreas que 
estavam a cargo do colaborador anterior. 

Pessoal do Quadro da Autarquia em 2014 

1 Assistente técnico 
1 Assistente operacional a tempo inteiro 
1 Assistente operacional a tempo parcial 

No primeiro trimestre de 2014, o funcionário José Sampaio regressou ao ativo, após 
período de incapacidade, devidamente comprovada, para o trabalho. 

Pessoal Contratado e Prestadores de Serviços 

Durante o primeiro, segundo e terceiro trimestres, a Junta de Freguesia possuiu 2 
prestadores de serviços, em regime de tarefa, nas limpezas da Freguesia e Transporte 
Escolar. No quarto trimestre ficou reduzida a uma unidade de trabalho. 

e Recreativas da Autarquia 

Centro de Exposições 

manteve o seu funcionamento, de acordo com o protocolo celebrado com 
a Casa do Povo de Porto Judeu e a respetiva disponibilidade dos colaboradores
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Ao abrigo do programa PROSA, a Junta de Freguesia teve, durante 2014, quatro 
colaboradores (Francisco Rocha, Albertina Leal, Paulo Jorge Amaral e Eulália Sousa) 
para apoio às diversas atividades da Autarquia, nomeadamente, Programa ECO-

GUESIAS, por delegação de Competências da Câmara Municipal de Angra do 
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Cardoso) ), ao abrigo 
para apoio de execução a obras de construção civil. 

Uma colaboradora (Leila Pinheiro), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio 

, ao abrigo do programa CTTS para apoio ao 

Um colaborador (Evandro Silveira), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 

), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 

, desde 16 de junho, 

es colocados através do Programa RECUPERAR 
terminavam funções na autarquia a 17 de agosto pp. No entanto, após apresentação 
de proposta da Junta de Freguesia à Direção Regional de Emprego e Qualificação 

rem executados, foi deferido o 
pedido para a prorrogação do acordo ocupacional por mais seis meses, terminando 

se o termo dos projetos PROSA com 4 
de setembro, a Junta de 

Freguesia apresentou nova candidatura para colocação de duas unidades de trabalho, 

A 13 de novembro, considerando que o colaborador José Labandeira deixou de 
foi colocado um trabalhador ao abrigo do programa 

que assumiu a responsabilidade pelas áreas que 

No primeiro trimestre de 2014, o funcionário José Sampaio regressou ao ativo, após 

Durante o primeiro, segundo e terceiro trimestres, a Junta de Freguesia possuiu 2 
prestadores de serviços, em regime de tarefa, nas limpezas da Freguesia e Transporte 
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Importa referir que foi dado destaque 
exterior colocada na sede da 

2 Percursos Pedestres 

A Junta de Freguesia procurou divulgar
naturais do seu âmbito geográfico, através da realização de perc
destinados à população. Assim
realizou-se o primeiro percurso no interior da Ilha Ter
cujo número de participantes manteve
O segundo percurso, a 15 de junho, novamente em parceria com o Grupo "Os Trilhas", 
foi realizado no âmbito do Dia da Freguesia.
participantes, junto à Furna da Nasce d'Água,
presença de todos os "av
semelhantes, justificando as inúmeras potencialidades existentes ao nível da natureza 
na Freguesia do Porto Judeu. De salientar a excelente organização do percurso e de 
toda a informação acerca dos diferen

3 Carnaval 2014 

A atividade contou com a parceria da Associação Cultural 
Povo do Porto Judeu. Após reuniões preparatórias
a dar continuidade ao suces
verificou-se uma boa afluência, quer do público
visitaram o Porto Judeu. A manutenção e preparação do espaço ficou, praticamente, a 
cargo da Junta de Freguesia que mobili
logísticos durante todo o evento.

4 Concurso de Maios 201

Este ano, por iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, estiveram a concurso 
quatro Maios na Freguesia. O Júri do Concurso, a convite da autarquia, foi 
por Paulo Aguiar, Luís Fagundes Nunes e Soraia Evangelho, em representação da 
Associação Cultural do Porto Judeu (ACPJ). A avaliação foi de acordo com a 
criatividade, material utilizado e adequação ao tema e tradição.
O Júri do Concurso de Maio
classificou os Maios com a seguinte pontuação:
1º Lugar: Maio n.º 3 (Centro de Convívio da Terceira Idade da Casa do Povo do Porto 
Judeu - Caminho da Esperança) 
2º Lugar: Maio n.º 1 (Alcateia n.º 2 do Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu 
de Santo António) - 23 pontos.
3º Lugar: Maio n.º 2 (Lara Dutra 
4º Lugar: Maio n.º 4 (Clã XIII do Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu 
Santo António) - 20 pontos.
Aos 3 primeiros vencedores foi atribuído um prémio mone

5 Encontro de LETRAS com J

Numa iniciativa da ICHTUS
destinadas à juventude, decorreu a 28 de maio, 
escritor terceirense Joel Neto. O momento serviu para refletir sobre a importância da 
escrita e os modelos que, por vezes, estão inerentes à transmissão dos sentimentos 
que o escritor exprime em determinados momentos. A Iniciativa destinada sobret
aos jovens, permitiu percorrer a importância dos livros e
intelectual e na linguagem das pessoas. O apoio e a colaboração da autarquia visou, 
sobretudo, exprimir a exigência que tem pautado o mandato no sentido de gerar 
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Importa referir que foi dado destaque ao respetivo espaço através de publicidade 
exterior colocada na sede da Junta de Freguesia. 

 

A Junta de Freguesia procurou divulgar, durante o ano 2014, alguns dos pontos 
naturais do seu âmbito geográfico, através da realização de percursos pedestres

. Assim a 12 de janeiro, em parceria com o Grupo Trilhas, 
percurso no interior da Ilha Terceira, Freguesia do Porto Judeu, 

cujo número de participantes manteve-se perto dos 50 indivíduos. 
do percurso, a 15 de junho, novamente em parceria com o Grupo "Os Trilhas", 

foi realizado no âmbito do Dia da Freguesia.  No momento da concentração dos 
participantes, junto à Furna da Nasce d'Água, a Junta de Freguesia agradeceu a 
presença de todos os "aventureiros" e realçou a importância de iniciativas 
semelhantes, justificando as inúmeras potencialidades existentes ao nível da natureza 
na Freguesia do Porto Judeu. De salientar a excelente organização do percurso e de 
toda a informação acerca dos diferentes elementos naturais e história geológica.

atividade contou com a parceria da Associação Cultural do Porto Judeu 
Após reuniões preparatórias, foram traçados objetivos de forma 

a dar continuidade ao sucesso das iniciativas anteriores. Durante todos os dias
boa afluência, quer do público, quer dos grupos de carnaval que 

A manutenção e preparação do espaço ficou, praticamente, a 
cargo da Junta de Freguesia que mobiliou alguns dos seus recursos humanos e 
logísticos durante todo o evento. 

Concurso de Maios 2014 

Este ano, por iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, estiveram a concurso 
quatro Maios na Freguesia. O Júri do Concurso, a convite da autarquia, foi 
por Paulo Aguiar, Luís Fagundes Nunes e Soraia Evangelho, em representação da 
Associação Cultural do Porto Judeu (ACPJ). A avaliação foi de acordo com a 
criatividade, material utilizado e adequação ao tema e tradição. 
O Júri do Concurso de Maios do Porto Judeu, após visitar todos os Maios a concurso, 
classificou os Maios com a seguinte pontuação: 
1º Lugar: Maio n.º 3 (Centro de Convívio da Terceira Idade da Casa do Povo do Porto 

Caminho da Esperança) - 29 pontos. 
cateia n.º 2 do Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu 

23 pontos. 
3º Lugar: Maio n.º 2 (Lara Dutra - Rua João Caminho) - 22 pontos. 
4º Lugar: Maio n.º 4 (Clã XIII do Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu 

pontos. 
Aos 3 primeiros vencedores foi atribuído um prémio monetário. 

Encontro de LETRAS com Joel Neto 

da ICHTUS e apoio da Junta de Freguesia, no âmbito das políticas 
, decorreu a 28 de maio, um encontro de literatu

escritor terceirense Joel Neto. O momento serviu para refletir sobre a importância da 
escrita e os modelos que, por vezes, estão inerentes à transmissão dos sentimentos 
que o escritor exprime em determinados momentos. A Iniciativa destinada sobret
aos jovens, permitiu percorrer a importância dos livros e da literatura na formação 
intelectual e na linguagem das pessoas. O apoio e a colaboração da autarquia visou, 
sobretudo, exprimir a exigência que tem pautado o mandato no sentido de gerar 
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das iniciativas anteriores. Durante todos os dias 
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A manutenção e preparação do espaço ficou, praticamente, a 
ou alguns dos seus recursos humanos e 

Este ano, por iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, estiveram a concurso 
quatro Maios na Freguesia. O Júri do Concurso, a convite da autarquia, foi constituído 
por Paulo Aguiar, Luís Fagundes Nunes e Soraia Evangelho, em representação da 
Associação Cultural do Porto Judeu (ACPJ). A avaliação foi de acordo com a 

s do Porto Judeu, após visitar todos os Maios a concurso, 
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Junta de Freguesia de Porto Judeu

Relatório de Gestão e Conta de 
 

 

Sede 

diferentes oportunidades à Freguesia, considerando a importância que merece a 
política de juventude no âmbito dos seus objetivos e horizontes.

6 Dia da Freguesia do Porto Judeu

A Junta de Freguesia, em parceria com outras entidades, desenvolveu um programa 
com diferentes iniciativas, de modo a contar com a participação
e, ao mesmo tempo, dignificar a história e a memória da nossa Terra.
Um dos momentos mais importantes do programa das celebrações foi a Missa e 
Procissão de Festa em Honra de
também as atividades para as crianças no pavilhão gimno
futsal. 

7 Noite com Juventude 

Decorreu a 11 de julho, uma noite dedicada à música e à juventude. Num
da ICHTUS - Associação de Juventude do Porto Judeu e apoio 
do Porto Judeu foi possível reunir diversos músicos e jovens. Numa ação pedagógica, 
o GREAT (GRUPO RECREATIVO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS INTERNACIONAIS 
NA TERCEIRA) facilitou a compreensão das preocupações que estão subjacentes às 
bandas de música, bem como, uma partilha acerca das particularidades de utilização 
de cada instrumento. Com o diálogo estabelecido entre os músicos, o maestro e o 
público, foi também manife
experiências acerca dos desafios dos jovens que pretendem optar por carreiras 
musicais. 
"À Conversa com..." foi mais um projeto destinado à Juventude, visando a 
implementação de novas oportunidades par
juventude da Junta de Freguesia do Porto Judeu.

8 Festival Internacional de Folclores dos Açores 

A Junta de Freguesia disponibilizou todo o apoio logístico para a apresentação e 
participação dos grupos integrados no COFIT, a 14 de agosto, quinta
22:00, no Pavilhão Multiusos do Porto Judeu, integrados no COFIT, nomeadamente, 
BRASIL: Companhia de Dança Estrelas da Rua, COLÔMBIA: Escuelas de Danzas de 
Funza e CROÁCIA: HKUD Zeljeznicar 

9 Festividades do Natal 201

A Junta de Freguesia, de forma a comemorar e dar dignidade aos espaços, 
à iluminação de Natal, em diversos pontos
Presépios e Cartas ao Menino Jesus.
O Concurso de Presépios 2
distribuídas pelas categorias A e B.
De acordo com o regulamento, o Júri do Concurso de Presépios 2014 foi constituído 
por 3 elementos em representação de 3 instituições da Freguesia, nomeadamente: 
Judite Toste (Casa do Povo de Porto Judeu), Rosana Melo (Junta de Freguesia), 
Soraia Evangelho (Associação Cultural do Porto Judeu).
A avaliação dos Presépios a concurso baseou
por critério, de 0 a 15 pontos: Gruta 
Representação de Vivências Culturais e Estética do Presépio.
Todos os Presépios responderam aos critérios do Concurso de 2014, demonstrando 
empenho e dedicação extrema na sua conceção pelos participantes.
Os Presépios dos participantes inscritos para a Categoria A: 
Lourenço; Catequese da Igr
Melo. 
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ntes oportunidades à Freguesia, considerando a importância que merece a 
política de juventude no âmbito dos seus objetivos e horizontes. 

do Porto Judeu 

A Junta de Freguesia, em parceria com outras entidades, desenvolveu um programa 
iferentes iniciativas, de modo a contar com a participação de todos os residentes 

e, ao mesmo tempo, dignificar a história e a memória da nossa Terra. 
Um dos momentos mais importantes do programa das celebrações foi a Missa e 
Procissão de Festa em Honra de Santo António, Padroeiro da Freguesia
também as atividades para as crianças no pavilhão gimnodesportivo e torneio de 

Noite com Juventude – À Conversa com Música 

Decorreu a 11 de julho, uma noite dedicada à música e à juventude. Num
Associação de Juventude do Porto Judeu e apoio da Junta de Freguesia 

do Porto Judeu foi possível reunir diversos músicos e jovens. Numa ação pedagógica, 
o GREAT (GRUPO RECREATIVO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS INTERNACIONAIS 

facilitou a compreensão das preocupações que estão subjacentes às 
bandas de música, bem como, uma partilha acerca das particularidades de utilização 
de cada instrumento. Com o diálogo estabelecido entre os músicos, o maestro e o 
público, foi também manifesto o interesse em proporcionar a conversa e partilhar 
experiências acerca dos desafios dos jovens que pretendem optar por carreiras 

"À Conversa com..." foi mais um projeto destinado à Juventude, visando a 
implementação de novas oportunidades para os jovens em contextos da política de 

ta de Freguesia do Porto Judeu. 

Festival Internacional de Folclores dos Açores – COFIT no Porto Judeu

A Junta de Freguesia disponibilizou todo o apoio logístico para a apresentação e 
s grupos integrados no COFIT, a 14 de agosto, quinta

22:00, no Pavilhão Multiusos do Porto Judeu, integrados no COFIT, nomeadamente, 
BRASIL: Companhia de Dança Estrelas da Rua, COLÔMBIA: Escuelas de Danzas de 
Funza e CROÁCIA: HKUD Zeljeznicar Osijek. 

Natal 2014 

de forma a comemorar e dar dignidade aos espaços, 
em diversos pontos, promovendo também os C

Cartas ao Menino Jesus. 
O Concurso de Presépios 2014 decorreu com a participação de 6 candidaturas 
distribuídas pelas categorias A e B. 
De acordo com o regulamento, o Júri do Concurso de Presépios 2014 foi constituído 
por 3 elementos em representação de 3 instituições da Freguesia, nomeadamente: 

oste (Casa do Povo de Porto Judeu), Rosana Melo (Junta de Freguesia), 
Soraia Evangelho (Associação Cultural do Porto Judeu). 
A avaliação dos Presépios a concurso baseou-se em 4 critérios com uma pontuação, 
por critério, de 0 a 15 pontos: Gruta - Nascimento do Menino; Materiais Utilizados; 
Representação de Vivências Culturais e Estética do Presépio. 
Todos os Presépios responderam aos critérios do Concurso de 2014, demonstrando 
empenho e dedicação extrema na sua conceção pelos participantes. 

participantes inscritos para a Categoria A: Natacha Catarina Castro 
Catequese da Igreja de Cristo Salvador do Mundo e Bruna Daniela Aguiar 
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 ntes oportunidades à Freguesia, considerando a importância que merece a 

A Junta de Freguesia, em parceria com outras entidades, desenvolveu um programa 
todos os residentes 

Um dos momentos mais importantes do programa das celebrações foi a Missa e 
Santo António, Padroeiro da Freguesia. De salientar 

desportivo e torneio de 

Decorreu a 11 de julho, uma noite dedicada à música e à juventude. Numa iniciativa 
da Junta de Freguesia 

do Porto Judeu foi possível reunir diversos músicos e jovens. Numa ação pedagógica, 
o GREAT (GRUPO RECREATIVO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS INTERNACIONAIS 

facilitou a compreensão das preocupações que estão subjacentes às 
bandas de música, bem como, uma partilha acerca das particularidades de utilização 
de cada instrumento. Com o diálogo estabelecido entre os músicos, o maestro e o 

sto o interesse em proporcionar a conversa e partilhar 
experiências acerca dos desafios dos jovens que pretendem optar por carreiras 

"À Conversa com..." foi mais um projeto destinado à Juventude, visando a 
a os jovens em contextos da política de 

COFIT no Porto Judeu 

A Junta de Freguesia disponibilizou todo o apoio logístico para a apresentação e 
s grupos integrados no COFIT, a 14 de agosto, quinta-feira, pelas 

22:00, no Pavilhão Multiusos do Porto Judeu, integrados no COFIT, nomeadamente, 
BRASIL: Companhia de Dança Estrelas da Rua, COLÔMBIA: Escuelas de Danzas de 

de forma a comemorar e dar dignidade aos espaços, procedeu 
os Concursos de 

014 decorreu com a participação de 6 candidaturas 

De acordo com o regulamento, o Júri do Concurso de Presépios 2014 foi constituído 
por 3 elementos em representação de 3 instituições da Freguesia, nomeadamente: 

oste (Casa do Povo de Porto Judeu), Rosana Melo (Junta de Freguesia), 

se em 4 critérios com uma pontuação, 
do Menino; Materiais Utilizados; 

Todos os Presépios responderam aos critérios do Concurso de 2014, demonstrando 

Natacha Catarina Castro 
Bruna Daniela Aguiar 
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Os Presépios dos participantes 
Maria Encarnação Silva e Nuno Miguel Mendes Machado
Após a avaliação, a classificação final por categorias foi a seguinte:
Classificação da Categoria A
1º Lugar - Catequese de Cristo Salvador do Mundo
Vivências Culturais: 9; Estética: 12
2º Lugar - Bruna Aguiar Melo
Estética: 9. Total: 39 pontos
3º Lugar - Natacha Lourenço
Estética: 8. Total: 38 pontos
Classificação da Categoria B
1º Lugar - Nuno Machado: 
Estética: 15. Total: 56 pontos
2º Lugar - Maria Encarnação Silva
Culturais: 6; Estética: 15. Total:48 pontos
3º Lugar - Luís Fagundes Nunes
15; Estética: 7. Total: 43 pontos
Durante as Festividades do Natal de 2014, e
de Juventude do Porto Judeu e a A
Desfile de Cantares aos Reis.

10 II Festival de Bandas Filarmónicas da Associação Cultural do Porto 
Judeu 

A Junta de Freguesia colaborou com a Associ
logístico, para a organização do 
Filarmónicas registou a presença de cerca de 20 bandas da Ilha Terceira e 
desenvolveu-se também com vários 
respetiva iniciativa. 

11 Posto TIC 

O espaço TIC manteve-se aberto ao público com o contínuo registo de boa frequência 
de utilizadores. Além desta utilização, também o ATL da Casa do Povo de Porto Judeu 
tem recorrido a este espaço para realização de atividades informátic
crianças. 

12 Roteiro Turístico da Freguesia

O Roteiro Turístico do Porto Judeu foi apresentado, em 21 de julho, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia, o Roteiro Turístico do Porto Judeu.
Integrado nas Festas do Porto Judeu 2014, o Roteiro Turístico visa evidenciar 
potencialidades turísticas da Freguesia e mobilizar os agentes económicos locais na 
definição de um plano de ação para o turismo, de modo a permitir reforçar a 
competitividade da freguesia e alavancar a economia local, através da dinamização e 
valorização turística. 
O Roteiro Turístico do Porto Judeu encontra
https://drive.google.com/file/d/0B1CbQGkN9cVgdjUwaHBzVUdVNDg/edit?usp=s
haring 

13 Festas Porto Judeu 201

Decorreram, em julho, as 
realizaram-se com brilhantismo e 
freguesia. À semelhança do que vem sendo habitual
com a colaboração da autarquia, nomeadamente na montagem das infrae
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dos participantes inscritos para a Categoria B: Luís Fagundes Nunes
Nuno Miguel Mendes Machado. 

Após a avaliação, a classificação final por categorias foi a seguinte: 
Classificação da Categoria A 

Catequese de Cristo Salvador do Mundo: Gruta:15; Materiais utilizados:14
Estética: 12. Total: 50 pontos. 

Bruna Aguiar Melo: Gruta:12; Materiais utilizados: 12; Vivências Culturais: 7
Total: 39 pontos. 

Natacha Lourenço Gruta: 9; Materiais utilizados: 11; Vivências Culturais: 12
os. 

Classificação da Categoria B 
: Gruta:15; Materiais utilizados: 15; Vivências Culturais: 11

Total: 56 pontos. 
Maria Encarnação Silva: Gruta:12; Materiais utilizados: 15

Total:48 pontos. 
Luís Fagundes Nunes: Gruta:9; Materiais utilizados:12; Vivências Culturais:

Total: 43 pontos. 
Durante as Festividades do Natal de 2014, em parceria com a ICHTUS 
de Juventude do Porto Judeu e a Associação Cultural do Porto Judeu
Desfile de Cantares aos Reis. 

Festival de Bandas Filarmónicas da Associação Cultural do Porto 

A Junta de Freguesia colaborou com a Associação Cultural do Porto Judeu, por meio 
organização do III.º Festival de Bandas Filarmónicas.

Filarmónicas registou a presença de cerca de 20 bandas da Ilha Terceira e 
se também com vários worshops que decorreram durante os dias da 

se aberto ao público com o contínuo registo de boa frequência 
de utilizadores. Além desta utilização, também o ATL da Casa do Povo de Porto Judeu 
tem recorrido a este espaço para realização de atividades informáticas com as suas 

Roteiro Turístico da Freguesia 

O Roteiro Turístico do Porto Judeu foi apresentado, em 21 de julho, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia, o Roteiro Turístico do Porto Judeu. 
Integrado nas Festas do Porto Judeu 2014, o Roteiro Turístico visa evidenciar 
potencialidades turísticas da Freguesia e mobilizar os agentes económicos locais na 
definição de um plano de ação para o turismo, de modo a permitir reforçar a 
competitividade da freguesia e alavancar a economia local, através da dinamização e 

O Roteiro Turístico do Porto Judeu encontra-se disponível para 
https://drive.google.com/file/d/0B1CbQGkN9cVgdjUwaHBzVUdVNDg/edit?usp=s

Festas Porto Judeu 2014  

 Festas de Verão da Freguesia do Porto Judeu
com brilhantismo e proporcionaram a deslocação de muitos visitantes 

freguesia. À semelhança do que vem sendo habitual, a Comissão de Festas contou 
com a colaboração da autarquia, nomeadamente na montagem das infrae
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 Luís Fagundes Nunes; 

Materiais utilizados:14; 

Vivências Culturais: 7; 

Vivências Culturais: 12; 

Vivências Culturais: 11; 

Materiais utilizados: 15; Vivências 

Vivências Culturais: 

m parceria com a ICHTUS – Associação 
ssociação Cultural do Porto Judeu, realizou-se o I 

Festival de Bandas Filarmónicas da Associação Cultural do Porto 

ação Cultural do Porto Judeu, por meio 
Filarmónicas. O Festival de 

Filarmónicas registou a presença de cerca de 20 bandas da Ilha Terceira e 
que decorreram durante os dias da 

se aberto ao público com o contínuo registo de boa frequência 
de utilizadores. Além desta utilização, também o ATL da Casa do Povo de Porto Judeu 

as com as suas 

O Roteiro Turístico do Porto Judeu foi apresentado, em 21 de julho, no Salão Nobre da 

Integrado nas Festas do Porto Judeu 2014, o Roteiro Turístico visa evidenciar as 
potencialidades turísticas da Freguesia e mobilizar os agentes económicos locais na 
definição de um plano de ação para o turismo, de modo a permitir reforçar a 
competitividade da freguesia e alavancar a economia local, através da dinamização e 

se disponível para download em: 
https://drive.google.com/file/d/0B1CbQGkN9cVgdjUwaHBzVUdVNDg/edit?usp=s

Festas de Verão da Freguesia do Porto Judeu. As Festas 
proporcionaram a deslocação de muitos visitantes à 

o de Festas contou 
com a colaboração da autarquia, nomeadamente na montagem das infraestruturas, 
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cedência de armazém, manutenção de espaços públicos 
outros. 

14 ExpoTerceira 2014 no Porto Judeu

Entre 16 a 19 de Outubro, o Pavilhão
ExpoTerceira 2014, iniciativa da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) 
e apoio da Junta de Freguesia do Porto Judeu
superior a 4000m2, com espaços comerciais, automóveis, restau
auditório e local para demonstrações. Incluiu um pavilhão multissectorial, e outro 
exclusivo para as empresas açorianas prestadoras de serviços ou produtoras de bens 
com incorporação de matérias
Tratou-se de um evento de man
levar mais longe o nome da freguesia.

15 Angra Pet Festival 

Decorreu no Pavilhão Multiusos Pedro Francisco,
dias 6 e 8 de dezembro o Angra Pet Festival
reunindo centenas de aves que estiveram exp
Houve também uma demonstração equestre da Quinta do Malhinha, no dia 6, e a 4ª 
Monográfica do Cão Barbado da Ilha Terceira.
O dia 7 de dezembro foi especialmente dedicado aos cães com a realização de um 
concurso canino. 
No último dia do Angra Pet Festival
Terceira, às 16h00. Esta iniciativa, organizada pela autarquia angrense
com a Junta de Freguesia do Porto Judeu, 
Cães Barbados da Ilha Terceira, a Associação de Avicultores da Ilha Terceira, a 
Quinta do Malhinha, a Associação dos Criadores e Amigos do Pónei da Terceira e a 
Direção Regional da Agricultur
dos animais. 

III Outras Atividades e Ações de Interesse Local

1 Investimentos na Rede Rodoviária

1.1 Infraestruturas Viárias 

A Junta de Freguesia, após oficialização à Câmara Munic
à Direção Regional de Obras Públicas Transportes Terrestres e Comunicações, 
informa que se concluiu a reparação e requalificação de várias bermas e sobras de 
estradas da freguesia, nomeadamente através da devida intervenção e re
das zonas assinaladas pela autarquia
a responsabilidade da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia recebeu a informação 
que a edilidade encontra-se de momento a proceder ao arranjo no município, de
planeada e faseada, tendo iniciado o proc
encontram por realizar as situações assinaladas referentes à CMAH.
Mais se informa que a Junta de Freguesia procedeu à regularização do final da 
Canada do Clérigo, em colaboração com os seus proprietários.
No que respeita à Canada da Furna, a Junta de Freguesia do Porto Judeu reuniu com 
a Junta de Freguesia da Feteira, no sentido de unir esforços para solicitar às entidades 
competentes, a ligação desta canada com um
Caminho da Esperança, ao lado da casa do senhor António Leal da Rocha.
Mais se acrescenta que, durante 2014, a Junta de Freguesia colaborou com a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo na identificação dos proprietários dos 
a Canada da Barata e a Canada da Ponta Gorda, de forma a viabilizar o início dos 
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manutenção de espaços públicos e apoio de

ExpoTerceira 2014 no Porto Judeu 

Entre 16 a 19 de Outubro, o Pavilhão Multiusos Pedro Francisco acolheu a 
, iniciativa da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) 

e apoio da Junta de Freguesia do Porto Judeu. No total, a Feira teve uma área 
superior a 4000m2, com espaços comerciais, automóveis, restauração, animação, 
auditório e local para demonstrações. Incluiu um pavilhão multissectorial, e outro 
exclusivo para as empresas açorianas prestadoras de serviços ou produtoras de bens 
com incorporação de matérias-primas locais. 

se de um evento de manifesta importância, tendo contribuído para prestigiar e 
mais longe o nome da freguesia. 

no Pavilhão Multiusos Pedro Francisco, Freguesia do Porto Judeu
o Angra Pet Festival. O evento englobou a XXVII Expo Aves, 

reunindo centenas de aves que estiveram expostas durante todos os dias do Festival. 
uma demonstração equestre da Quinta do Malhinha, no dia 6, e a 4ª 

Monográfica do Cão Barbado da Ilha Terceira. 
especialmente dedicado aos cães com a realização de um 

Angra Pet Festival, destaque para a demonstração de Póneis da Ilha 
Terceira, às 16h00. Esta iniciativa, organizada pela autarquia angrense

Freguesia do Porto Judeu, a Associação Açoriana de Criadores de 
Cães Barbados da Ilha Terceira, a Associação de Avicultores da Ilha Terceira, a 
Quinta do Malhinha, a Associação dos Criadores e Amigos do Pónei da Terceira e a 
Direção Regional da Agricultura, pretendeu dar a conhecer aos visitantes o universo 

Outras Atividades e Ações de Interesse Local 

Investimentos na Rede Rodoviária 

Viárias e Estradas Municipais 

A Junta de Freguesia, após oficialização à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 
à Direção Regional de Obras Públicas Transportes Terrestres e Comunicações, 
informa que se concluiu a reparação e requalificação de várias bermas e sobras de 
estradas da freguesia, nomeadamente através da devida intervenção e re

pela autarquia. No entanto, quanto a reparação das sobras sob 
a responsabilidade da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia recebeu a informação 

se de momento a proceder ao arranjo no município, de
planeada e faseada, tendo iniciado o processo pela Freguesia dos Altares, pelo que se 
encontram por realizar as situações assinaladas referentes à CMAH. 
Mais se informa que a Junta de Freguesia procedeu à regularização do final da 

em colaboração com os seus proprietários. 
No que respeita à Canada da Furna, a Junta de Freguesia do Porto Judeu reuniu com 
a Junta de Freguesia da Feteira, no sentido de unir esforços para solicitar às entidades 
competentes, a ligação desta canada com uma outra próxima que tem saída no 
Caminho da Esperança, ao lado da casa do senhor António Leal da Rocha.
Mais se acrescenta que, durante 2014, a Junta de Freguesia colaborou com a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo na identificação dos proprietários dos 
a Canada da Barata e a Canada da Ponta Gorda, de forma a viabilizar o início dos 
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. No total, a Feira teve uma área 
ração, animação, 

auditório e local para demonstrações. Incluiu um pavilhão multissectorial, e outro 
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ostas durante todos os dias do Festival. 
uma demonstração equestre da Quinta do Malhinha, no dia 6, e a 4ª 

especialmente dedicado aos cães com a realização de um 

, destaque para a demonstração de Póneis da Ilha 
Terceira, às 16h00. Esta iniciativa, organizada pela autarquia angrense, em parceria 

a Associação Açoriana de Criadores de 
Cães Barbados da Ilha Terceira, a Associação de Avicultores da Ilha Terceira, a 
Quinta do Malhinha, a Associação dos Criadores e Amigos do Pónei da Terceira e a 

a, pretendeu dar a conhecer aos visitantes o universo 

ipal de Angra do Heroísmo e 
à Direção Regional de Obras Públicas Transportes Terrestres e Comunicações, 
informa que se concluiu a reparação e requalificação de várias bermas e sobras de 
estradas da freguesia, nomeadamente através da devida intervenção e requalificação 

No entanto, quanto a reparação das sobras sob 
a responsabilidade da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia recebeu a informação 

se de momento a proceder ao arranjo no município, de forma 
esso pela Freguesia dos Altares, pelo que se 

Mais se informa que a Junta de Freguesia procedeu à regularização do final da 

No que respeita à Canada da Furna, a Junta de Freguesia do Porto Judeu reuniu com 
a Junta de Freguesia da Feteira, no sentido de unir esforços para solicitar às entidades 

a outra próxima que tem saída no 
Caminho da Esperança, ao lado da casa do senhor António Leal da Rocha. 
Mais se acrescenta que, durante 2014, a Junta de Freguesia colaborou com a Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo na identificação dos proprietários dos terrenos entre 
a Canada da Barata e a Canada da Ponta Gorda, de forma a viabilizar o início dos 
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trabalhos de expropriação e execução material da obra, de acordo com o projeto 
previsto. 

1.2 Obras de Entidades Externas à Freguesia

As obras da Ladeira da Quin
Testo, Caminho da Ribeira do Testo, entre o Império do Espírito Santo e as Quatro 
Bicas, da Ladeira da Cruz, da Rua do Porto, da Canada da Barata, do Poço de Além e 
do Jogo da Bola ficaram totalmente conc
ao dono da obra algumas anomalias
Durante 2014, prosseguiu a execução da
da Recuperação do Leito da Ribeira do Testo. A Junta de Freguesia 
trabalhos de execução junto do empreiteiro, intervindo e
desviantes ao projeto, comunicando de imediato ao dono da obra, ora Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo, ora Direção Regional do Ambiente.
No 4º trimestre de 2014, a Junta de Freguesia ent
requalificação do Largo e Miradouro Maria Augusta, visando a construção do muro da 
foz, de escadas de acesso ao Largo de Santo António e a ligação do Miradouro Maria 
Augusta à Canada de Santo António.

1.3 Sinais de Trânsito D

A Junta de Freguesia continua a aguardar a colocação de sinais de trânsito e de 
espelhos nos lugares já sinalizados, 
após comunicação às entidades competentes

2 Projetos de Manifesto Interesse Local

2.1 Projeto Eco-Freguesias 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu recebeu a comunicação de vencedora 
relativamente ao Concurso “Eco Freguesia 
disponibilizada pela Direção
da Freguesia, em colaboração com a população na limpeza, remoção e 
encaminhamento para destino final dos resíduos existentes no espaço público.
A iniciativa premiou o bom desempenho ambiental dos cidadãos e entidades 
intervenientes do Porto Judeu.
O galardão, constituído por bandeira e certificado, é atribuído às freguesias 
vencedoras. 
Na abertura de novas candidaturas
promover a sua inscrição, sempre com o objetivo de con
Após a sinalização dos locais de intervenção, por parte da Direção Regional do 
Ambiente, procedeu-se à sua limpeza e manutenção de acordo com o regulamento do 
programa. 

2.2 Núcleo de Apoio Social da Freguesia do Porto Judeu 

Regulamentado e aprovado pela Assembleia de Freguesia, o NASPJ, constituído em 
2013, tem por objetivos sinalizar casos e situações de necessidades ou intervenção, 
no âmbito do apoio social e encaminhar as respetivas sinalizações para as entidades 
competentes. Além disso, compete também ao NASPJ contribuir com um melhor 
acompanhamento em todos os casos identificados.
Funcionando através da equipa restrita e da equipa alargada, o Núcleo de Ação Social 
da Freguesia do Porto Judeu, durante 2014, 
reportadas pelos respetivos membros para as entidades competentes e 
a evolução das situações sinalizadas. Importa referir que o processo gere
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trabalhos de expropriação e execução material da obra, de acordo com o projeto 

Obras de Entidades Externas à Freguesia 

As obras da Ladeira da Quinta, do Caminho da Esperança, do Largo da Ribeira do 
Testo, Caminho da Ribeira do Testo, entre o Império do Espírito Santo e as Quatro 
Bicas, da Ladeira da Cruz, da Rua do Porto, da Canada da Barata, do Poço de Além e 
do Jogo da Bola ficaram totalmente concluídas. Apesar de tudo, foram comunicadas 
ao dono da obra algumas anomalias. 
Durante 2014, prosseguiu a execução da obra de melhoramento da Grota do Tapete e 
da Recuperação do Leito da Ribeira do Testo. A Junta de Freguesia 

junto do empreiteiro, intervindo e identificando as situações 
comunicando de imediato ao dono da obra, ora Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo, ora Direção Regional do Ambiente. 
No 4º trimestre de 2014, a Junta de Freguesia entregou à CMAH a proposta de 
requalificação do Largo e Miradouro Maria Augusta, visando a construção do muro da 
foz, de escadas de acesso ao Largo de Santo António e a ligação do Miradouro Maria 
Augusta à Canada de Santo António. 

Sinais de Trânsito Degradados 

continua a aguardar a colocação de sinais de trânsito e de 
elhos nos lugares já sinalizados, em virtude da sua degradação ou inexistência, 

após comunicação às entidades competentes, novamente, durante o ano de 2014.

de Manifesto Interesse Local 

Freguesias  

nta de Freguesia do Porto Judeu recebeu a comunicação de vencedora 
relativamente ao Concurso “Eco Freguesia – Freguesia Limpa 2013”. A informação, 
disponibilizada pela Direção Regional do Ambiente, reconhece e distingue o esforço 
da Freguesia, em colaboração com a população na limpeza, remoção e 
encaminhamento para destino final dos resíduos existentes no espaço público.
A iniciativa premiou o bom desempenho ambiental dos cidadãos e entidades 

ervenientes do Porto Judeu. 
O galardão, constituído por bandeira e certificado, é atribuído às freguesias 

abertura de novas candidaturas para o ano de 2014, a Junta de Freguesia voltou a 
promover a sua inscrição, sempre com o objetivo de continuar a merecer 
Após a sinalização dos locais de intervenção, por parte da Direção Regional do 

se à sua limpeza e manutenção de acordo com o regulamento do 

Núcleo de Apoio Social da Freguesia do Porto Judeu (NASPJ)

Regulamentado e aprovado pela Assembleia de Freguesia, o NASPJ, constituído em 
2013, tem por objetivos sinalizar casos e situações de necessidades ou intervenção, 
no âmbito do apoio social e encaminhar as respetivas sinalizações para as entidades 

petentes. Além disso, compete também ao NASPJ contribuir com um melhor 
acompanhamento em todos os casos identificados. 
Funcionando através da equipa restrita e da equipa alargada, o Núcleo de Ação Social 
da Freguesia do Porto Judeu, durante 2014, encaminhou diversas situações 
reportadas pelos respetivos membros para as entidades competentes e 
a evolução das situações sinalizadas. Importa referir que o processo gere
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 trabalhos de expropriação e execução material da obra, de acordo com o projeto 

ta, do Caminho da Esperança, do Largo da Ribeira do 
Testo, Caminho da Ribeira do Testo, entre o Império do Espírito Santo e as Quatro 
Bicas, da Ladeira da Cruz, da Rua do Porto, da Canada da Barata, do Poço de Além e 

luídas. Apesar de tudo, foram comunicadas 

de melhoramento da Grota do Tapete e 
da Recuperação do Leito da Ribeira do Testo. A Junta de Freguesia acompanhou os 

identificando as situações 
comunicando de imediato ao dono da obra, ora Câmara 

regou à CMAH a proposta de 
requalificação do Largo e Miradouro Maria Augusta, visando a construção do muro da 
foz, de escadas de acesso ao Largo de Santo António e a ligação do Miradouro Maria 

continua a aguardar a colocação de sinais de trânsito e de 
em virtude da sua degradação ou inexistência, 

, novamente, durante o ano de 2014. 

nta de Freguesia do Porto Judeu recebeu a comunicação de vencedora 
Freguesia Limpa 2013”. A informação, 

te, reconhece e distingue o esforço 
da Freguesia, em colaboração com a população na limpeza, remoção e 
encaminhamento para destino final dos resíduos existentes no espaço público. 
A iniciativa premiou o bom desempenho ambiental dos cidadãos e entidades 

O galardão, constituído por bandeira e certificado, é atribuído às freguesias 

Junta de Freguesia voltou a 
tinuar a merecer a distinção. 

Após a sinalização dos locais de intervenção, por parte da Direção Regional do 
se à sua limpeza e manutenção de acordo com o regulamento do 

ASPJ) 

Regulamentado e aprovado pela Assembleia de Freguesia, o NASPJ, constituído em 
2013, tem por objetivos sinalizar casos e situações de necessidades ou intervenção, 
no âmbito do apoio social e encaminhar as respetivas sinalizações para as entidades 

petentes. Além disso, compete também ao NASPJ contribuir com um melhor 

Funcionando através da equipa restrita e da equipa alargada, o Núcleo de Ação Social 
u diversas situações 

reportadas pelos respetivos membros para as entidades competentes e acompanhou 
a evolução das situações sinalizadas. Importa referir que o processo gere-se, 
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Sede 

posteriormente, numa proximidade entre o Gabinete de Ação Social da Casa do Po
de Porto Judeu e a Assistente Social do Instituto de Segurança Social dos Açores.
As ações que se desenvolveram permitiram também implementar um trabalho sem 
sobreposições de intervenção social, de modo a responder eficazmente às 
necessidades existentes. 
As reuniões da Comissão Restrita e da Comissão Alargada do Núcleo de Ação Social 
da Freguesia do Porto Judeu realizaram
administrativo e logístico da respetiva autarquia.
A Comissão Restrita do NASPJ permanece a ser
Casa do Povo do Porto Judeu, Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu, Comissão 
Fabriqueira da Igreja Paroquial de Santo António e pela Ordem Secular Franciscana.

2.3 Serviços de Solicitadoria

A Junta de Freguesia do Porto J
serviços de solicitadoria. A parceria tem por objetivo disponibilizar, cada vez mais, aos 
cidadãos da Freguesia os serviços necessários, considerando
reconhecer as oportunidades de pro
e ocorre às quartas-feiras, entre as 17:30 horas e as 20:00 horas. O atendimento é 
realizado após marcação, em hora de expediente, através do telefone da Junta de 
Freguesia. 

2.4 Loja Solidária “Cantinho d’Aj

Inaugurada a 10 de dezembro de 2013, a Loja Solidária “O Cantinho da Ajuda” 
continua a disponibilizar os seus recursos aos habitantes da freguesia. O projeto está 
solidificado e manifesta-se extremamente útil no apoio que permite prestar a muitas 
famílias e idosos da freguesia, através dos seus recursos materiais e financeiros.
A Junta de Freguesia tem contribuído logística e institucionalmente para a manutenção 
do respetivo espaço, através da parceria firmada com a Sociedade Recreativa Brianda 
Pereira e Casa do Povo de Porto Judeu

2.5 Informação e Sensibilização sobre Térmitas

Decorreu a 03 de junho, pelas 20:00 horas, uma sessão de informação e 
sensibilização sobre térmitas, promovida pela Direção Regional do Ambiente, na Sede 
da Junta de Freguesia d
autonomia das populações, para a deteção, mitigação e extermínio d

2.6 Órgãos de Comunicação Social e Divulgação de Informação

Durante 2014, a autarquia procedeu à elaboração de diversas “new
Órgãos de Comunicação Social da Ilha Terceira (OCS), aludindo a iniciativas de 
interesse geral e, ao mesmo tempo, divulgando as atividades realizadas nas suas 
várias vertentes. 
De referir que existiu continuamente a preocupação em 
atividades da freguesia através da página do facebbok da própria autarquia, bem 
como, através do INFOR Porto Judeu, sob a gestão da Junta de Freguesia.

2.7 EDA – Projeto Loja Móvel 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu, numa parceria com a E
dos Açores (EDA), permitiu, através de um projeto inovador, mas experimental, o 
alargamento dos serviços da empresa, de uma forma aproximada e local, procurando 
responder às necessidades e interesses dos seus clientes, através da uti
uma viatura identificada com a imagem da EDA, SA. Assim, entre junho e dezembro 
de 2014, mensalmente, de acordo com o calendário estipulado por esta empresa, a 
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numa proximidade entre o Gabinete de Ação Social da Casa do Po
de Porto Judeu e a Assistente Social do Instituto de Segurança Social dos Açores.
As ações que se desenvolveram permitiram também implementar um trabalho sem 
sobreposições de intervenção social, de modo a responder eficazmente às 

As reuniões da Comissão Restrita e da Comissão Alargada do Núcleo de Ação Social 
da Freguesia do Porto Judeu realizaram-se na Junta de Freguesia e com o apoio 
administrativo e logístico da respetiva autarquia. 
A Comissão Restrita do NASPJ permanece a ser constituída pela Junta de Freguesia, 
Casa do Povo do Porto Judeu, Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu, Comissão 
Fabriqueira da Igreja Paroquial de Santo António e pela Ordem Secular Franciscana.

Serviços de Solicitadoria 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu disponibiliza, desde o início de fevereiro, os 
serviços de solicitadoria. A parceria tem por objetivo disponibilizar, cada vez mais, aos 
cidadãos da Freguesia os serviços necessários, considerando-se muito importante 
reconhecer as oportunidades de proximidade. A disponibilidade do serviço é semanal 

feiras, entre as 17:30 horas e as 20:00 horas. O atendimento é 
realizado após marcação, em hora de expediente, através do telefone da Junta de 

Loja Solidária “Cantinho d’Ajuda” 

Inaugurada a 10 de dezembro de 2013, a Loja Solidária “O Cantinho da Ajuda” 
continua a disponibilizar os seus recursos aos habitantes da freguesia. O projeto está 

se extremamente útil no apoio que permite prestar a muitas 
lias e idosos da freguesia, através dos seus recursos materiais e financeiros.

A Junta de Freguesia tem contribuído logística e institucionalmente para a manutenção 
do respetivo espaço, através da parceria firmada com a Sociedade Recreativa Brianda 

e Casa do Povo de Porto Judeu. 

Informação e Sensibilização sobre Térmitas 

Decorreu a 03 de junho, pelas 20:00 horas, uma sessão de informação e 
sensibilização sobre térmitas, promovida pela Direção Regional do Ambiente, na Sede 
da Junta de Freguesia de Porto Judeu, com o principal objetivo de promover a 
autonomia das populações, para a deteção, mitigação e extermínio desta praga.

Órgãos de Comunicação Social e Divulgação de Informação

Durante 2014, a autarquia procedeu à elaboração de diversas “newsletters” para os 
Órgãos de Comunicação Social da Ilha Terceira (OCS), aludindo a iniciativas de 
interesse geral e, ao mesmo tempo, divulgando as atividades realizadas nas suas 

De referir que existiu continuamente a preocupação em divulgar 
atividades da freguesia através da página do facebbok da própria autarquia, bem 
como, através do INFOR Porto Judeu, sob a gestão da Junta de Freguesia.

Projeto Loja Móvel  

A Junta de Freguesia do Porto Judeu, numa parceria com a Empresa de Eletricidade 
dos Açores (EDA), permitiu, através de um projeto inovador, mas experimental, o 
alargamento dos serviços da empresa, de uma forma aproximada e local, procurando 
responder às necessidades e interesses dos seus clientes, através da uti
uma viatura identificada com a imagem da EDA, SA. Assim, entre junho e dezembro 
de 2014, mensalmente, de acordo com o calendário estipulado por esta empresa, a 
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 numa proximidade entre o Gabinete de Ação Social da Casa do Povo 
de Porto Judeu e a Assistente Social do Instituto de Segurança Social dos Açores. 
As ações que se desenvolveram permitiram também implementar um trabalho sem 
sobreposições de intervenção social, de modo a responder eficazmente às 

As reuniões da Comissão Restrita e da Comissão Alargada do Núcleo de Ação Social 
se na Junta de Freguesia e com o apoio 

constituída pela Junta de Freguesia, 
Casa do Povo do Porto Judeu, Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu, Comissão 
Fabriqueira da Igreja Paroquial de Santo António e pela Ordem Secular Franciscana. 

udeu disponibiliza, desde o início de fevereiro, os 
serviços de solicitadoria. A parceria tem por objetivo disponibilizar, cada vez mais, aos 

se muito importante 
ximidade. A disponibilidade do serviço é semanal 

feiras, entre as 17:30 horas e as 20:00 horas. O atendimento é 
realizado após marcação, em hora de expediente, através do telefone da Junta de 

Inaugurada a 10 de dezembro de 2013, a Loja Solidária “O Cantinho da Ajuda” 
continua a disponibilizar os seus recursos aos habitantes da freguesia. O projeto está 

se extremamente útil no apoio que permite prestar a muitas 
lias e idosos da freguesia, através dos seus recursos materiais e financeiros. 

A Junta de Freguesia tem contribuído logística e institucionalmente para a manutenção 
do respetivo espaço, através da parceria firmada com a Sociedade Recreativa Brianda 

Decorreu a 03 de junho, pelas 20:00 horas, uma sessão de informação e 
sensibilização sobre térmitas, promovida pela Direção Regional do Ambiente, na Sede 

e Porto Judeu, com o principal objetivo de promover a 
esta praga. 

Órgãos de Comunicação Social e Divulgação de Informação 

sletters” para os 
Órgãos de Comunicação Social da Ilha Terceira (OCS), aludindo a iniciativas de 
interesse geral e, ao mesmo tempo, divulgando as atividades realizadas nas suas 

 a maioria das 
atividades da freguesia através da página do facebbok da própria autarquia, bem 
como, através do INFOR Porto Judeu, sob a gestão da Junta de Freguesia. 

mpresa de Eletricidade 
dos Açores (EDA), permitiu, através de um projeto inovador, mas experimental, o 
alargamento dos serviços da empresa, de uma forma aproximada e local, procurando 
responder às necessidades e interesses dos seus clientes, através da utilização de 
uma viatura identificada com a imagem da EDA, SA. Assim, entre junho e dezembro 
de 2014, mensalmente, de acordo com o calendário estipulado por esta empresa, a 
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Sede 

EDA – LOJA MÓVEL permaneceu na proximidade da Junta de Freguesia do Porto 
Judeu. 

2.8 Parceria com CTT para Caixa de Correio

A Junta de Freguesia do Porto Judeu estabeleceu uma parceria com os CTT 
Correios de Portugal para a colocação de uma Caixa de Correio que permitisse 
expedir a correspondência de todos os habitantes da Freguesia. Ass
disponível, junto à Casa do Povo de Porto Judeu, a Caixa de Correio, facilitando o 
envio de correspondência e evitando a deslocação para fora da Freguesia do Porto 
Judeu. A presente resposta é mais um meio de proximidade da Freguesia às 
necessidades e preocupações dos seus habitantes.

2.9 Conselho de Juventude

O Conselho de Juventude de Porto Judeu foi constituído a 12 de novembro de 2014. O 
órgão tem como fim a auscultação, informação e consulta sobre a área da juventude e 
encontra-se integrado na Presidência da Junta de Freguesia com o objetivo de tornar 
efetiva a participação social dos jovens da Freguesia.
Dos diferentes assuntos abordados apresentaram
análise e integração no plano de atividades da autarqui
também algumas das atividades já implementadas.
O CJPJ é constituído pelo Presidente da Junta de Freguesia do Porto Judeu, ou quem 
ele designe em sua substituição, que presidirá; um membro da Junta de Freguesia do 
Porto Judeu com funções na área da juventude; um representante de cada associação 
de juventude legal e juridicamente constituída; um representante de cada uma das 
organizações escutistas existentes na Freguesia; um representante do organismo de 
juventude de cada uma das 
representante de cada associação desportiva, cultural ou recreativa; um representante 
de cada uma das organizações de juventude dos partidos políticos legalmente 
constituídos e com atividade na

2.10 Conselho de Freguesia do Porto Judeu

Por proposta da Junta de Freguesia na 3ª Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia do Porto Judeu, foi aprovada a criação, e consequente regulamentação do 
Conselho de Freguesia (CdF), a 27 de setembro de 2014. 
tem por objetivo ser um órgão consultivo da Junta de Freguesia, abrangendo todas as 
coletividades da Freguesia, bem como, empresários ou pessoas de destacada 
importância ou mérito para o aprofundamento e implementação de políticas p
Posteriormente, o Conselho 
Após a sua aprovação em Assembleia de Freguesia, o organismo pretende ser um 
órgão consultivo da Junta de Freguesia sobre as diferentes matérias relacionadas com 
as políticas públicas. 
Fazendo parte do CdF todas as instituições da Freguesia, foram convidadas a 
participar no debate, de forma a possibilitar o desenho de uma estratégia, cada vez 
mais próxima e participativa dos cidadãos aos desafios colocados ao Porto Judeu
No decorrer dos trabalhos avaliou
de Freguesia para o ano 2015, sendo recebidos diversos contributos para a 
valorização da atividade e sendo dado, por unanimidade, um parecer positivo à 
respetiva proposta. Quanto aos temas abordados, o CdF refletiu sobre a problemática 
das dependências que se manifesta preocupante, procurando estabelecer algumas 
ações de prevenção e acompanhamento às necessidades detetadas.
Por fim, apresentado o projeto que visa a criação
desenvolvimento local para o Porto Judeu, visando o benefício estrutural que daí pode 
beneficiar a Freguesia, o CdF deu parecer positivo à sua constituição.
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LOJA MÓVEL permaneceu na proximidade da Junta de Freguesia do Porto 

Parceria com CTT para Caixa de Correio 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu estabeleceu uma parceria com os CTT 
Correios de Portugal para a colocação de uma Caixa de Correio que permitisse 
expedir a correspondência de todos os habitantes da Freguesia. Ass
disponível, junto à Casa do Povo de Porto Judeu, a Caixa de Correio, facilitando o 
envio de correspondência e evitando a deslocação para fora da Freguesia do Porto 

A presente resposta é mais um meio de proximidade da Freguesia às 
eocupações dos seus habitantes. 

Conselho de Juventude 

O Conselho de Juventude de Porto Judeu foi constituído a 12 de novembro de 2014. O 
órgão tem como fim a auscultação, informação e consulta sobre a área da juventude e 

ado na Presidência da Junta de Freguesia com o objetivo de tornar 
efetiva a participação social dos jovens da Freguesia. 
Dos diferentes assuntos abordados apresentaram-se iniciativas a serem objeto de 
análise e integração no plano de atividades da autarquia para 2015 e abordaram
também algumas das atividades já implementadas. 
O CJPJ é constituído pelo Presidente da Junta de Freguesia do Porto Judeu, ou quem 
ele designe em sua substituição, que presidirá; um membro da Junta de Freguesia do 

funções na área da juventude; um representante de cada associação 
de juventude legal e juridicamente constituída; um representante de cada uma das 
organizações escutistas existentes na Freguesia; um representante do organismo de 
juventude de cada uma das confissões religiosas com atividade na Freguesia; um 
representante de cada associação desportiva, cultural ou recreativa; um representante 
de cada uma das organizações de juventude dos partidos políticos legalmente 
constituídos e com atividade na freguesia. 

Freguesia do Porto Judeu 

Por proposta da Junta de Freguesia na 3ª Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia do Porto Judeu, foi aprovada a criação, e consequente regulamentação do 
Conselho de Freguesia (CdF), a 27 de setembro de 2014. O Conselho de Freguesia 
tem por objetivo ser um órgão consultivo da Junta de Freguesia, abrangendo todas as 
coletividades da Freguesia, bem como, empresários ou pessoas de destacada 
importância ou mérito para o aprofundamento e implementação de políticas p

Conselho de Freguesia (CdF) reuniu a 19 de novembro de 2014. 
Após a sua aprovação em Assembleia de Freguesia, o organismo pretende ser um 
órgão consultivo da Junta de Freguesia sobre as diferentes matérias relacionadas com 

Fazendo parte do CdF todas as instituições da Freguesia, foram convidadas a 
participar no debate, de forma a possibilitar o desenho de uma estratégia, cada vez 
mais próxima e participativa dos cidadãos aos desafios colocados ao Porto Judeu
No decorrer dos trabalhos avaliou-se a anteproposta do plano de atividades da Junta 
de Freguesia para o ano 2015, sendo recebidos diversos contributos para a 
valorização da atividade e sendo dado, por unanimidade, um parecer positivo à 

. Quanto aos temas abordados, o CdF refletiu sobre a problemática 
das dependências que se manifesta preocupante, procurando estabelecer algumas 
ações de prevenção e acompanhamento às necessidades detetadas. 
Por fim, apresentado o projeto que visa a criação de uma associação de 
desenvolvimento local para o Porto Judeu, visando o benefício estrutural que daí pode 
beneficiar a Freguesia, o CdF deu parecer positivo à sua constituição. 

Página 16 de 21 
 

 LOJA MÓVEL permaneceu na proximidade da Junta de Freguesia do Porto 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu estabeleceu uma parceria com os CTT – 
Correios de Portugal para a colocação de uma Caixa de Correio que permitisse 
expedir a correspondência de todos os habitantes da Freguesia. Assim sendo, está 
disponível, junto à Casa do Povo de Porto Judeu, a Caixa de Correio, facilitando o 
envio de correspondência e evitando a deslocação para fora da Freguesia do Porto 

A presente resposta é mais um meio de proximidade da Freguesia às 

O Conselho de Juventude de Porto Judeu foi constituído a 12 de novembro de 2014. O 
órgão tem como fim a auscultação, informação e consulta sobre a área da juventude e 

ado na Presidência da Junta de Freguesia com o objetivo de tornar 

se iniciativas a serem objeto de 
a para 2015 e abordaram-se 

O CJPJ é constituído pelo Presidente da Junta de Freguesia do Porto Judeu, ou quem 
ele designe em sua substituição, que presidirá; um membro da Junta de Freguesia do 

funções na área da juventude; um representante de cada associação 
de juventude legal e juridicamente constituída; um representante de cada uma das 
organizações escutistas existentes na Freguesia; um representante do organismo de 

confissões religiosas com atividade na Freguesia; um 
representante de cada associação desportiva, cultural ou recreativa; um representante 
de cada uma das organizações de juventude dos partidos políticos legalmente 

Por proposta da Junta de Freguesia na 3ª Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia do Porto Judeu, foi aprovada a criação, e consequente regulamentação do 

O Conselho de Freguesia 
tem por objetivo ser um órgão consultivo da Junta de Freguesia, abrangendo todas as 
coletividades da Freguesia, bem como, empresários ou pessoas de destacada 
importância ou mérito para o aprofundamento e implementação de políticas públicas. 

Freguesia (CdF) reuniu a 19 de novembro de 2014. 
Após a sua aprovação em Assembleia de Freguesia, o organismo pretende ser um 
órgão consultivo da Junta de Freguesia sobre as diferentes matérias relacionadas com 

Fazendo parte do CdF todas as instituições da Freguesia, foram convidadas a 
participar no debate, de forma a possibilitar o desenho de uma estratégia, cada vez 
mais próxima e participativa dos cidadãos aos desafios colocados ao Porto Judeu. 

se a anteproposta do plano de atividades da Junta 
de Freguesia para o ano 2015, sendo recebidos diversos contributos para a 
valorização da atividade e sendo dado, por unanimidade, um parecer positivo à 

. Quanto aos temas abordados, o CdF refletiu sobre a problemática 
das dependências que se manifesta preocupante, procurando estabelecer algumas 

de uma associação de 
desenvolvimento local para o Porto Judeu, visando o benefício estrutural que daí pode 
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2.11 Programas de Juventude 

Ao abrigo do programa OTL/2014 
agosto, foram colocados jovens na Junta de Freguesia que se dedicaram a diversas 
tarefas administrativas e colaboração com o Império do Terreiro para a sua abertura 
ao turismo durante o dia com mostra de vídeo elucidativo das Festas ao Divino 
Espírito Santo. 

2.12 Apoio ao Associativismo Local

A Junta de Freguesia do Porto Judeu, no sentido de encontrar uma resposta às 
necessidades de legalização de associações, no quadro das exigências
capacidade para a promoção de atividades locais devidamente legais e facilitadoras 
de financiamento, participou e facilitou, através da elaboração dos estatutos e 
procedimentos, a constituição da “DIONYSUS 
Porto Judeu”. A respetiva associação tem por objeto
atividades culturais e recreativas.
No que se refere aos seus objetivos importa mencionar que a “DIONYSUS 
Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu” para a prossecução dos
poderá, nomeadamente: 

• Organizar as Festas de Verão do Porto Judeu; 
• Desenvolver e fomentar iniciativas de interesse cultural que facilitem a 

interpretação das diferentes manifestações de arte;
• Implementar atividades recreativas, bem como quaisqu

incentivem a criatividade e a intervenção comunitária;
• Desenvolver projetos visando a otimização dos recursos locais;
• Promover eventos para a angariação de fundos destinados às suas atividades;
• Angariar fundos e donativos de pessoas e 

prossecução dos objetivos e consequentes atividades;
• Recorrer e realizar todas as ações que possam concorrer para a plena 

realização do seu objeto.
Deste modo, a autarquia procurou criar enquadramento sustentável à promoção de 
outras atividades por outros atores sociais, no âmbito da freguesia e visando, 
sobretudo, maior capacidade da sociedade civil no desenvolvimento local.

3 Visitas à Freguesia e Reuniões de Trabalho

3.1 Visitas do Executivo da

No decorrer de 2014, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
vereadores visitaram diversas vezes a Freguesia do Porto Judeu
trabalho, no âmbito das obras em curso e a solicitação da autarquia local,
manifestando inteira disponibilidade a alterações necessárias no momento da obra, 
viabilizando um melhor aproveitamento dos investimentos e uma melhor solução para 
os fins pretendidos. 
No que se refere propriamente à Grota do Tapete, a Junta de Freguesia do Porto 
Judeu e a Câmara Municipal realizaram 
empreitada. Durante os acompanhamentos
construções, verificando-se, posteriormente,
encargos e do próprio proje
No entanto, verificou-se
considerando-se, em algumas situações, as
consequência do próprio solo. No entanto, v
Tapete garante uma melhor segurança de pessoas e bens e, em consequência de 
toda a freguesia. 
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Programas de Juventude - Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens

o do programa OTL/2014 - Ocupação em Férias, durante os meses de julho e 
agosto, foram colocados jovens na Junta de Freguesia que se dedicaram a diversas 
tarefas administrativas e colaboração com o Império do Terreiro para a sua abertura 

o dia com mostra de vídeo elucidativo das Festas ao Divino 

Apoio ao Associativismo Local 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu, no sentido de encontrar uma resposta às 
necessidades de legalização de associações, no quadro das exigências
capacidade para a promoção de atividades locais devidamente legais e facilitadoras 
de financiamento, participou e facilitou, através da elaboração dos estatutos e 
procedimentos, a constituição da “DIONYSUS – Associação Recreativa e Cultural d
Porto Judeu”. A respetiva associação tem por objeto promover e desenvolver 
atividades culturais e recreativas. 
No que se refere aos seus objetivos importa mencionar que a “DIONYSUS 
Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu” para a prossecução dos

Organizar as Festas de Verão do Porto Judeu;  
Desenvolver e fomentar iniciativas de interesse cultural que facilitem a 
interpretação das diferentes manifestações de arte; 
Implementar atividades recreativas, bem como quaisquer manifestações que 
incentivem a criatividade e a intervenção comunitária; 
Desenvolver projetos visando a otimização dos recursos locais; 
Promover eventos para a angariação de fundos destinados às suas atividades;
Angariar fundos e donativos de pessoas e instituições destinados à 
prossecução dos objetivos e consequentes atividades; 
Recorrer e realizar todas as ações que possam concorrer para a plena 
realização do seu objeto. 

Deste modo, a autarquia procurou criar enquadramento sustentável à promoção de 
ras atividades por outros atores sociais, no âmbito da freguesia e visando, 

sobretudo, maior capacidade da sociedade civil no desenvolvimento local.

Visitas à Freguesia e Reuniões de Trabalho  

do Executivo da Câmara Municipal de Angra do Hero

No decorrer de 2014, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
diversas vezes a Freguesia do Porto Judeu, 

mbito das obras em curso e a solicitação da autarquia local,
disponibilidade a alterações necessárias no momento da obra, 

viabilizando um melhor aproveitamento dos investimentos e uma melhor solução para 

No que se refere propriamente à Grota do Tapete, a Junta de Freguesia do Porto 
mara Municipal realizaram várias reuniões, visitas à obra e respetiva 

os acompanhamentos foi possível verificar as respetivas 
se, posteriormente, o cumprimento do respetivo 

encargos e do próprio projeto. 
se que a obra ultrapassou os prazos 

se, em algumas situações, as intervenções mais demoradas e
consequência do próprio solo. No entanto, verificou-se que a intervenção na Grota do 

lhor segurança de pessoas e bens e, em consequência de 
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 Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens  

Ocupação em Férias, durante os meses de julho e 
agosto, foram colocados jovens na Junta de Freguesia que se dedicaram a diversas 
tarefas administrativas e colaboração com o Império do Terreiro para a sua abertura 

o dia com mostra de vídeo elucidativo das Festas ao Divino 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu, no sentido de encontrar uma resposta às 
necessidades de legalização de associações, no quadro das exigências fiscais e de 
capacidade para a promoção de atividades locais devidamente legais e facilitadoras 
de financiamento, participou e facilitou, através da elaboração dos estatutos e 

Associação Recreativa e Cultural do 
promover e desenvolver 

No que se refere aos seus objetivos importa mencionar que a “DIONYSUS – 
Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu” para a prossecução dos seus fins 

Desenvolver e fomentar iniciativas de interesse cultural que facilitem a 

er manifestações que 

 
Promover eventos para a angariação de fundos destinados às suas atividades; 

instituições destinados à 

Recorrer e realizar todas as ações que possam concorrer para a plena 

Deste modo, a autarquia procurou criar enquadramento sustentável à promoção de 
ras atividades por outros atores sociais, no âmbito da freguesia e visando, 

sobretudo, maior capacidade da sociedade civil no desenvolvimento local. 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

No decorrer de 2014, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 
em situação de 

mbito das obras em curso e a solicitação da autarquia local, 
disponibilidade a alterações necessárias no momento da obra, 

viabilizando um melhor aproveitamento dos investimentos e uma melhor solução para 

No que se refere propriamente à Grota do Tapete, a Junta de Freguesia do Porto 
à obra e respetiva 

foi possível verificar as respetivas 
respetivo caderno de 

ultrapassou os prazos estabelecidos, 
intervenções mais demoradas em 

se que a intervenção na Grota do 
lhor segurança de pessoas e bens e, em consequência de 
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Manifestando a vontade de cumprimento d
de Freguesia acompanhou 
ano, facilitando pela informação direta
moradores e proprietários dos diversos 

3.2 Reunião com Grupo Parlamentar do 

Com o objetivo de auscultar e aproximarem
PSD, Cláudio Lopes, Paulo Parece e Bruno Belo reuniram
com os elementos da Junta de Freguesia do Porto Judeu.
Freguesia apresentou as dificuldades na execução de maior investimento que 
resultam da falta de receita financeira, resultante da redução das transferências do 
estado para as autarquias. Da abordagem social à cultural, destacou
desemprego e as respostas possíveis que a autarquia tem desenvolvido para diminuir 
o seu impacto junto das famílias, contando na altura com 12 colaboradores que, em 
parceria com o Governo Regional, permitem
sentido de responder às necessidades da freguesia.
Da atividade da autarquia foi também avaliada a prestação e colabo
com a Direção Regional da Educação que permite encontrar uma resposta adequada, 
pela Junta de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares. O presidente da Junta 
avaliou a mais-valia e todos os aspetos positivos do esforço conseguido para
manutenção do pré-escolar e 1.º ciclo na freguesia, permitindo dar uma resposta 
segura e sólida às exigências educativas e, por outro lado, às respostas sociais das 
crianças e seus agregados familiares.
Da reunião de trabalho destacou
Núcleo de Ação Social, Conselho de Juventude e Conselho de Freguesia.
Por fim e relativamente ao facto de Porto Judeu Vila, os deputados do PSD 
manifestaram a possibilidade em aberto que pode existir, sobretudo pela 
demonstração de valor que a freguesia manifesta pela sua dinâmica, mas também 
pelo facto de reunir todos os requisitos regulamentares que sustentam a respetiva 
atribuição. 

3.3 Reunião com Grupo Parlamentar do P

A Junta de Freguesia reuniu, após convit
eleitos pela Terceira. No encontro de trabalho e após a apresentação dos 
fundamentos históricos, sociais e jurídicos, os deputados manifestaram o seu apoio a 
à causa, manifestando o respeito pelos requisitos regula
respetiva atribuição.  

IV Apoio a Coletividades da F

Ao longo do ano a Junta de Freguesia foi colaborando com diversas coletividades, 
quer prestando apoio financeiro quer prestando apoio logístico, nomeadamente os 
apoios em transportes com as viaturas da a
destacando-se, entre outros

• Apoio com a viatura da autarquia de nove lugares nos transportes, ao 
Agrupamento 139, à Casa do Povo
Porto Judeu e à Escola Básica e Jardim

• Apoio com a viatura de caixa aberta ao Agrupamento 139 do CNE nas suas 
atividades e à Casa do Povo do Porto Judeu, no âmbito do Banco Alimentar.

• Apoio financeiro à 
pagamento da Maestrina, tal como demonstrado no mapa de transferências 
correntes. 
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anifestando a vontade de cumprimento dos prazos e de corretas execuções
acompanhou as diferentes frentes de várias obras, ao longo de todo o 

la informação direta, ao mesmo tempo, a compreensão dos 
moradores e proprietários dos diversos locais e terrenos. 

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata

Com o objetivo de auscultar e aproximarem-se dos eleitos locais, os deputados do
PSD, Cláudio Lopes, Paulo Parece e Bruno Belo reuniram-se, no dia 18 de novembro, 
com os elementos da Junta de Freguesia do Porto Judeu. O Presidente da Junta de 
Freguesia apresentou as dificuldades na execução de maior investimento que 

de receita financeira, resultante da redução das transferências do 
estado para as autarquias. Da abordagem social à cultural, destacou-se o problema do 
desemprego e as respostas possíveis que a autarquia tem desenvolvido para diminuir 

as famílias, contando na altura com 12 colaboradores que, em 
parceria com o Governo Regional, permitem-se desenvolver atividade laboral no 
sentido de responder às necessidades da freguesia. 
Da atividade da autarquia foi também avaliada a prestação e colabo
com a Direção Regional da Educação que permite encontrar uma resposta adequada, 
pela Junta de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares. O presidente da Junta 

valia e todos os aspetos positivos do esforço conseguido para
escolar e 1.º ciclo na freguesia, permitindo dar uma resposta 

segura e sólida às exigências educativas e, por outro lado, às respostas sociais das 
crianças e seus agregados familiares. 
Da reunião de trabalho destacou-se também a partilha acerca da importância do 
Núcleo de Ação Social, Conselho de Juventude e Conselho de Freguesia.
Por fim e relativamente ao facto de Porto Judeu Vila, os deputados do PSD 
manifestaram a possibilidade em aberto que pode existir, sobretudo pela 

de valor que a freguesia manifesta pela sua dinâmica, mas também 
pelo facto de reunir todos os requisitos regulamentares que sustentam a respetiva 

Reunião com Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

A Junta de Freguesia reuniu, após convite, com os deputados do Partido Socialista 
eleitos pela Terceira. No encontro de trabalho e após a apresentação dos 
fundamentos históricos, sociais e jurídicos, os deputados manifestaram o seu apoio a 
à causa, manifestando o respeito pelos requisitos regulamentares que sustentam a 

Apoio a Coletividades da Freguesia 

Ao longo do ano a Junta de Freguesia foi colaborando com diversas coletividades, 
quer prestando apoio financeiro quer prestando apoio logístico, nomeadamente os 

es com as viaturas da autarquia, em atividades das instituições, 
entre outros, os seguintes apoios: 

Apoio com a viatura da autarquia de nove lugares nos transportes, ao 
Agrupamento 139, à Casa do Povo de Porto Judeu, à Associação C

e à Escola Básica e Jardim-de-infância do Porto Judeu.
Apoio com a viatura de caixa aberta ao Agrupamento 139 do CNE nas suas 
atividades e à Casa do Povo do Porto Judeu, no âmbito do Banco Alimentar.

 Paróquia de Santo António do Porto Judeu, destinado ao 
pagamento da Maestrina, tal como demonstrado no mapa de transferências 
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 e de corretas execuções, a Junta 
, ao longo de todo o 

, ao mesmo tempo, a compreensão dos 

Partido Social Democrata 

se dos eleitos locais, os deputados do 
se, no dia 18 de novembro, 
O Presidente da Junta de 

Freguesia apresentou as dificuldades na execução de maior investimento que 
de receita financeira, resultante da redução das transferências do 

se o problema do 
desemprego e as respostas possíveis que a autarquia tem desenvolvido para diminuir 

as famílias, contando na altura com 12 colaboradores que, em 
se desenvolver atividade laboral no 

Da atividade da autarquia foi também avaliada a prestação e colaboração existente 
com a Direção Regional da Educação que permite encontrar uma resposta adequada, 
pela Junta de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares. O presidente da Junta 

valia e todos os aspetos positivos do esforço conseguido para a 
escolar e 1.º ciclo na freguesia, permitindo dar uma resposta 

segura e sólida às exigências educativas e, por outro lado, às respostas sociais das 

ha acerca da importância do 
Núcleo de Ação Social, Conselho de Juventude e Conselho de Freguesia. 
Por fim e relativamente ao facto de Porto Judeu Vila, os deputados do PSD 
manifestaram a possibilidade em aberto que pode existir, sobretudo pela 

de valor que a freguesia manifesta pela sua dinâmica, mas também 
pelo facto de reunir todos os requisitos regulamentares que sustentam a respetiva 

e, com os deputados do Partido Socialista 
eleitos pela Terceira. No encontro de trabalho e após a apresentação dos 
fundamentos históricos, sociais e jurídicos, os deputados manifestaram o seu apoio a 

mentares que sustentam a 

Ao longo do ano a Junta de Freguesia foi colaborando com diversas coletividades, 
quer prestando apoio financeiro quer prestando apoio logístico, nomeadamente os 

utarquia, em atividades das instituições, 

Apoio com a viatura da autarquia de nove lugares nos transportes, ao 
, à Associação Cultural do 

infância do Porto Judeu. 
Apoio com a viatura de caixa aberta ao Agrupamento 139 do CNE nas suas 
atividades e à Casa do Povo do Porto Judeu, no âmbito do Banco Alimentar. 

nto António do Porto Judeu, destinado ao 
pagamento da Maestrina, tal como demonstrado no mapa de transferências 
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• Apoio financeiro à Paróquia de Santo António do Porto Judeu, destinado ao 
pagamento dos custos inerentes a uma funcionária colocada a
programa de emprego PROSA, tal como demonstrado no mapa de 
transferências correntes.

• Colaboração com o Império do Terreiro na cedência de mão
alguns materiais para o melhoramento da despensa do referido Império.

• Apoio ao Centro de 
a construção e conclusão de um forno e arranjo da sala que serve de suporte 
às atividades do Império e do Centro de Recreio “O Popular” destinados à 
realização das Festas do Espírito Santo e das ati

• Disponibilização e cedência da sala de reunião para diversas atividades 
desenvolvidas pela Casa do Povo do Porto Judeu, no âmbito cultural e 
formativo. 

• Apoio à Associação de Juventude do Porto Judeu “ICHTUS” pela cedência da 
sala de reuniões e do espaço TIC para o desenvolvimento das suas atividades.

• Apoio da Junta de Freguesia na cedência da sala para o ensaio do grupo coral 
da Paroquia de Santo António.

• Apoio ao Sport Clube Barreiro através da colocação de uma colaboradora,
abrigo do programa R
foi prestado apoio para a manutenção, pintura da sede e campo.

• Apoio ao Veteranos do Sport Club Barreiro na aquisição de lembranças 
aquando da deslocação ao Continente, nomeadamente

• Apoio à Comissão de Festas 2014 e, consequentemente, às Festas de Verão 
da Freguesia, através do apoio logístico (montagem de palco, limpeza de 
espaços, montagem de tasca, infraestruturação da iluminação, etc_), recursos 
humanos e viaturas.

• Apoio logístico à Comissão de Festas 2015
transporte e infraestruturas.

• Apoio à Escola Básica do Porto Judeu, na montagem de quiosque para os 
finalistas do 4.º ano e na montagem do palco para a festa de final do ano letivo.

• Apoio na reparação da viatura afeta ao Sport Club Os Leões, por forma a dar 
apoio nas atividades desenvolvidas pelo clube.

• Apoio à Associação Cultural do Porto Judeu para a realização do III Festival de 
bandas Filarmónicas, nomeadamente, montagem de infrae
disponibilização de salas para oficinas de formação.

• Apoio à constituição da “DIONYSUS 
Porto Judeu”. 

No que se refere a outros
documentos de prestação de c
transferências efetuadas. 
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Apoio financeiro à Paróquia de Santo António do Porto Judeu, destinado ao 
pagamento dos custos inerentes a uma funcionária colocada a
programa de emprego PROSA, tal como demonstrado no mapa de 
transferências correntes. 
Colaboração com o Império do Terreiro na cedência de mão
alguns materiais para o melhoramento da despensa do referido Império.
Apoio ao Centro de Recreio “O Popular” e Império da Ribeira do Testo visando 
a construção e conclusão de um forno e arranjo da sala que serve de suporte 
às atividades do Império e do Centro de Recreio “O Popular” destinados à 
realização das Festas do Espírito Santo e das atividades do Centro de Recreio.
Disponibilização e cedência da sala de reunião para diversas atividades 
desenvolvidas pela Casa do Povo do Porto Judeu, no âmbito cultural e 

Apoio à Associação de Juventude do Porto Judeu “ICHTUS” pela cedência da 
ala de reuniões e do espaço TIC para o desenvolvimento das suas atividades.

Apoio da Junta de Freguesia na cedência da sala para o ensaio do grupo coral 
da Paroquia de Santo António. 
Apoio ao Sport Clube Barreiro através da colocação de uma colaboradora,
abrigo do programa Recuperar, para apoio nas atividades do Clube. Também 
foi prestado apoio para a manutenção, pintura da sede e campo.
Apoio ao Veteranos do Sport Club Barreiro na aquisição de lembranças 
aquando da deslocação ao Continente, nomeadamente, Fátima.
Apoio à Comissão de Festas 2014 e, consequentemente, às Festas de Verão 
da Freguesia, através do apoio logístico (montagem de palco, limpeza de 
espaços, montagem de tasca, infraestruturação da iluminação, etc_), recursos 
humanos e viaturas. 

ístico à Comissão de Festas 2015, traduzidas pela disponibilização de 
e infraestruturas. 

Apoio à Escola Básica do Porto Judeu, na montagem de quiosque para os 
finalistas do 4.º ano e na montagem do palco para a festa de final do ano letivo.
Apoio na reparação da viatura afeta ao Sport Club Os Leões, por forma a dar 
apoio nas atividades desenvolvidas pelo clube. 
Apoio à Associação Cultural do Porto Judeu para a realização do III Festival de 
bandas Filarmónicas, nomeadamente, montagem de infrae
disponibilização de salas para oficinas de formação. 
Apoio à constituição da “DIONYSUS – Associação Recreativa e Cultural do 

a outros apoios financeiros, remete-se a informação para
documentos de prestação de contas, mais precisamente para o
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 Apoio financeiro à Paróquia de Santo António do Porto Judeu, destinado ao 
pagamento dos custos inerentes a uma funcionária colocada ao abrigo do 
programa de emprego PROSA, tal como demonstrado no mapa de 

Colaboração com o Império do Terreiro na cedência de mão-de-obra e de 
alguns materiais para o melhoramento da despensa do referido Império. 

Recreio “O Popular” e Império da Ribeira do Testo visando 
a construção e conclusão de um forno e arranjo da sala que serve de suporte 
às atividades do Império e do Centro de Recreio “O Popular” destinados à 

vidades do Centro de Recreio. 
Disponibilização e cedência da sala de reunião para diversas atividades 
desenvolvidas pela Casa do Povo do Porto Judeu, no âmbito cultural e 

Apoio à Associação de Juventude do Porto Judeu “ICHTUS” pela cedência da 
ala de reuniões e do espaço TIC para o desenvolvimento das suas atividades. 

Apoio da Junta de Freguesia na cedência da sala para o ensaio do grupo coral 

Apoio ao Sport Clube Barreiro através da colocação de uma colaboradora, ao 
ecuperar, para apoio nas atividades do Clube. Também 

foi prestado apoio para a manutenção, pintura da sede e campo. 
Apoio ao Veteranos do Sport Club Barreiro na aquisição de lembranças 

, Fátima. 
Apoio à Comissão de Festas 2014 e, consequentemente, às Festas de Verão 
da Freguesia, através do apoio logístico (montagem de palco, limpeza de 
espaços, montagem de tasca, infraestruturação da iluminação, etc_), recursos 

, traduzidas pela disponibilização de 

Apoio à Escola Básica do Porto Judeu, na montagem de quiosque para os 
finalistas do 4.º ano e na montagem do palco para a festa de final do ano letivo. 
Apoio na reparação da viatura afeta ao Sport Club Os Leões, por forma a dar 

Apoio à Associação Cultural do Porto Judeu para a realização do III Festival de 
bandas Filarmónicas, nomeadamente, montagem de infraestruturas e 

Associação Recreativa e Cultural do 

se a informação para os 
para o mapa das 
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V Análise Financeira 

1 Alterações Patrimoniais 

1.1 Venda de Sepulturas

Durante o ano de 2014, foram vendidas 
apresentado: 
 

Sepultura Cantão 
51 D Maria Amélia da Rocha Borges 
100 H Diva Maria de Lima Borges Azevedo

7 G Diamantina M.ª Mendes Borges Rocha 
48 D João Teixeira Brasil Ferreira 
97 H Herculina Vicente Martins
13 F Luíz Manuel da Silva Coucelos

2 Execução e Evolução da Política Orçamental da A

2.1 Análise da Receita e da Despesa

No exercício de 2014
Orçamental, sendo desta, 
de Capital, a estes valores
74.159,93€, que adicionado às receitas cobradas totaliza uma verba 
225.723,27€. 

Nas Despesas verific
Correntes. No que se refere às despesas de capital
mapas de execução orçamental emitidos pela aplicação de contabilidade, não tivera
movimentos. 

 Em suma, verifica-se, em termos de Orçamento
valor total de 195.497,27€

Apesar de no mapa de execução orçamental aparecerem os valores acima 
mencionados na parte das despesas correntes, há que 
despesas, por força das normas de execução orçamental, embora classificadas como 
correntes são referentes a despesas de investimento, conforme se pode verificar pelo 
mapa abaixo: 

Aquisição de Bens

Total de aquisição de bens  

Bens referentes a Investimento

Materiais Gruta das Agulhas 

Materiais Zona Pavilhão 

Materiais Casa Mortuária 

Materiais Reparação Património

Materiais Parque das 4 Bicas 

Materiais Manu. Espaços Públicos

Materiais Centro de Recreio 

Materiais Orla Marítima 

Total Bens Investimento 

Total de Bens Correntes  
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1 Alterações Patrimoniais  

epulturas 

, foram vendidas 00 sepulturas, conforme o quadro abaixo 

Nome do proprietário Data Venda 
Maria Amélia da Rocha Borges  13/032014 
Diva Maria de Lima Borges Azevedo 28/05/2014 
Diamantina M.ª Mendes Borges Rocha  31/07/2014 
João Teixeira Brasil Ferreira  23/04/2015 
Herculina Vicente Martins 31/10/2014 
Luíz Manuel da Silva Coucelos 30/12/2014 

Execução e Evolução da Política Orçamental da Autarquia 

1 Análise da Receita e da Despesa 

4, a Junta de Freguesia arrecadou 151.563,34
, sendo desta, 128.923,34€ Receitas Correntes, 22.640,00

res acresce o Saldo da Gerência de 2013, 
que adicionado às receitas cobradas totaliza uma verba movimentada de

Nas Despesas verificou-se uma execução de 195.497,27€ nas Despesas 
No que se refere às despesas de capital, de acordo com 

mapas de execução orçamental emitidos pela aplicação de contabilidade, não tivera

se, em termos de Orçamento de Despesa, um
€. 

Apesar de no mapa de execução orçamental aparecerem os valores acima 
mencionados na parte das despesas correntes, há que ressalvar que parte
despesas, por força das normas de execução orçamental, embora classificadas como 
correntes são referentes a despesas de investimento, conforme se pode verificar pelo 

Aquisição de Bens Aquisição de Serviços

52.612,97 Total de aquisição de serviços 

Bens referentes a Investimento Serviços referentes a Investimento

Materiais Gruta das Agulhas  313,76 Serviços Gruta das Agulhas 

0,00 Serviços Zona Pavilhão 

1.185,00 Serviços Casa Mortuária 

Materiais Reparação Património 548,85 Serviços Reparação Património

Materiais Parque das 4 Bicas  377,60 Serviços Parque 4 Bicas  

Materiais Manu. Espaços Públicos 1.953,84 Serviços Manu. Espaços Públicos

 14.824,74 Serviços Centro de Recreio

811,18 Serviços Orla Marítima  

20.014,97 Total Serviços Investimento

32.398,00 Total Serviços Correntes 

Página 20 de 21 
 

 

sepulturas, conforme o quadro abaixo 

 N.º do Alvará 
 1/2014 
 2/2014 
 3/2014 
 4/2014 
 5/2014 
 6/2014 

 

151.563,34€ de Receita 
,00€ de Receitas 
, no montante de 
movimentada de 

€ nas Despesas 
, de acordo com a análise dos 

mapas de execução orçamental emitidos pela aplicação de contabilidade, não tiveram 

, uma Execução no 

Apesar de no mapa de execução orçamental aparecerem os valores acima 
que parte destas 

despesas, por força das normas de execução orçamental, embora classificadas como 
correntes são referentes a despesas de investimento, conforme se pode verificar pelo 

isição de Serviços 

Total de aquisição de serviços  69.924,97 

Serviços referentes a Investimento 

Serviços Gruta das Agulhas  0,00 

4.049,73 

Serviços Casa Mortuária  261,60 

Reparação Património 2.820,84 

 818,00 

viços Manu. Espaços Públicos 1.236,00 

Serviços Centro de Recreio 8.642,77 

 460,20 

Total Serviços Investimento 18.289,14 

Total Serviços Correntes  51.635,83 
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Assim sendo, o resumo da execução Orçamental será o seguinte:
 

Receitas 

Receita Corrente  

Receita de Capital  

Saldo gerência anterior 

Total arrecadado 

3 Processo Orçamental

Durante o ano de 201
para tal a quatro revisões orçamentais e 
Todos estes movimentos são demonstrados nos mapas de modificações e alterações 
orçamentais anexos ao presente documento e que dele fazem parte integrante.

4 Apresentação de Indicadores de Gestão

Quadro comparativo por capítulos (Despesas)

Designação

Custos com pessoal  
Aquisição de bens correntes
Aquisição de serviços correntes 
Transferências correntes
Outras despesas  
Despesas de investimento

 

Quadro comparativo por capítulos (Receitas)

Designação

Taxas  
Transferências correntes
Venda de bens de investimento
Transferências de capital
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Assim sendo, o resumo da execução Orçamental será o seguinte:

Despesas  

128.923,34 Despesa Corrente  

22.640,00 Despesa de capital (20.14,97 + 18.289,14)

74.159,93 Total executado  

225.723,27 Saldo gerência seguinte  

rçamental 

Durante o ano de 2014 o orçamento foi modificado por 6 vezes, recorren
revisões orçamentais e duas alterações ao orçamento da despesa. 

Todos estes movimentos são demonstrados nos mapas de modificações e alterações 
orçamentais anexos ao presente documento e que dele fazem parte integrante.

o de Indicadores de Gestão 

Quadro comparativo por capítulos (Despesas) 

Designação Anos 
2013 2014 

 51.850,48€ 44.617,37€ 
Aquisição de bens correntes 28.873,19€ 32.398,00 
Aquisição de serviços correntes  46.712,83€ 51.635,83 
Transferências correntes 39.195,37€ 58.350,43 

474,61€ 505,17 
Despesas de investimento 35.629,16€ 38.304,11 

Quadro comparativo por capítulos (Receitas) 

Designação Anos 
2013 2014 

1.237,95€ 4.009,05€ 
Transferências correntes 149.900,27€ 132.175,60€ 
Venda de bens de investimento 3.360,00€ 2.700,00€ 
Transferências de capital 34.990,00€ 20.000,00€ 

 
 

Porto Judeu, 22 de abril de 2015 
 

A Junta de Freguesia, 
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Assim sendo, o resumo da execução Orçamental será o seguinte: 

157.193,16 

18.289,14) 38.304,11 

195.497,27 

30.226,00 

vezes, recorrendo-se 
ao orçamento da despesa. 

Todos estes movimentos são demonstrados nos mapas de modificações e alterações 
orçamentais anexos ao presente documento e que dele fazem parte integrante. 

Variação 

 ▼    

 ▲    

 ▲    

 ▲    

 ▲    

 ▲    

Variação 

 ▲    

 ▼    

 ▼    

 ▼    

 


