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Introdução 

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, posicionam

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 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

expressa, a sua importância e pertinência para o eficiente cumprimento de objetivos.

Para a Junta de Freguesia do Porto Judeu, o período dec

2015 foi de intenso trabalho, 

apresentação e colaboração em novos projetos.

Assim, o presente documento tem o mérito de apresentar, de forma clara, as atividade

decorrentes da autarquia, tais como, limpezas e manutenções de infrae

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

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 autarqui

projetos, de iniciativa local, noutros, porém, a autarquia apresenta

impulsionadora, destacando

reencontro com as próprias tradições.

Destaque-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 autarquia.
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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 

rando destacar aquelas que, em entender do redator, posicionam

no sentido de terem contribuído para o cumprimento dos objetivos institucionais. No 

se que existem inúmeras atividades, ações, diálogos de proximidade, 

tos 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 

eis 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 atividade

decorrentes da autarquia, tais como, limpezas e manutenções de infrae

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 

projetos, 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 autarquia.
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de inúmeros projetos. Contudo, os esforços e o tempo, até dias, dedicados ao seu fim 

se, sem qualquer dúvida 

expressa, a sua importância e pertinência para o eficiente cumprimento de objetivos. 

orrente da atividade do Ano 

acuidade, dedicação, proximidade e, ao mesmo tempo, de 

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 através de programas devidamente adequados 

e, também, todas as parcerias existentes e colaborações efetuadas no âmbito da 

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 

a é indispensável à promoção dos próprios 

se como a própria 

se o seu cariz de centralidade aferindo da sua criatividade e 

se também do documento apresentado outras iniciativas e ações de interesse 
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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 

de Freguesia do Porto Judeu apresenta

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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tório 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 

rias 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 

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 

mpetência de todos os atores sociais.  
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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 2015

• Atestado Emitidos: 

• Certificação de Documento Fotocopiado: 

• Alvarás/Venda de Sepultura: 

• Declaração de Procura Ativa de Emprego: 

• Documento (Entrada/Saída/Interno) por Ofício, Correio Eletrónico e 

Informação: 2735 

1.2 Limpeza e Higienização 

Ao abrigo dos diversos protocolos celebrados, a 

do ano, à limpeza dos arruamentos municipais 

freguesia, desde o Cemitério até ao Largo da Cruz. 

limpeza efetuada na Baía, 

Cruz do Canário e Ponta dos Coelhos. 

e transporte de monstros e entulhos em toda a área da freguesia. 

resíduos agrícolas também foi efetuado pela autarquia, de acordo com as 

das respetivas explorações instaladas na área geográfica

A manutenção do cemitério foi ainda incluída em todo o processo de limpezas 

realizadas pelas equipas da autarquia.

A autarquia manteve ainda o contacto com os Serviços Municipalizados

Heroísmo, a fim de se proceder

lixo e ecopontos. 

Ao longo do ano foi também tida em conta a manutenção

Parque Florestal das Quatro Bicas e início das obras da casa de apoio,

recuperá-lo na íntegra e disponibilizá
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e Recursos Humanos 

Expediente e Execução da Autarquia  

Expediente e Documentação 

nível de procedimentos e processamentos administrativos, a Junta de Freguesia do 

apresenta, relativamente a 2015, os seguintes resultados: 

: 416 

Certificação de Documento Fotocopiado: 3 

Alvarás/Venda de Sepultura: 7 

Declaração de Procura Ativa de Emprego: 131 

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 

Cemitério até ao Largo da Cruz. Foi também objeto

limpeza efetuada na Baía, Refugo, Trilho da Orla Marítima e respetiva Orla Marítima, 

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 freguesia. O transporte de 

resíduos agrícolas também foi efetuado pela autarquia, de acordo com as 

das respetivas explorações instaladas na área geográfica do Porto Judeu.

emitério foi ainda incluída em todo o processo de limpezas 

realizadas pelas equipas da autarquia. 

A autarquia manteve ainda o contacto com os Serviços Municipalizados

se proceder à reorganização e disponibilização de contentores de 

Ao longo do ano foi também tida em conta a manutenção, considerada adequada,

rque Florestal das Quatro Bicas e início das obras da casa de apoio,

e disponibilizá-lo à população. 
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Documento (Entrada/Saída/Interno) por Ofício, Correio Eletrónico e 

reguesia procedeu, ao longo 

bermas, zonas habitacionais e centro da 

também objeto da ação a 

Refugo, Trilho da Orla Marítima e respetiva Orla Marítima, 

também se teve em conta a recolha 

O transporte de 

resíduos agrícolas também foi efetuado pela autarquia, de acordo com as solicitações 

do Porto Judeu. 

emitério foi ainda incluída em todo o processo de limpezas 

A autarquia manteve ainda o contacto com os Serviços Municipalizados de Angra do 

à reorganização e disponibilização de contentores de 

, considerada adequada, do 

rque Florestal das Quatro Bicas e início das obras da casa de apoio, de modo a 
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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 Ord

Território e dos Recursos Hídricos. 

de outras limpezas na freguesia, tais como a zona do Poço d’Além, miradouros, orla 

marítima, caminhos municipais

No seguimento das diversas soli

com a disponibilidade das viaturas, mantém

carrinha de carga para remoção de entulhos, ferro velho e outros lixos.

Tem-se realizado também a limpeza dos monstros, 

menos uma vez por semana, bem como o transporte de ramagens colocadas junto às 

bermas da estrada. 

Foi também realizado o transporte de resíduos agrícolas, de acordo com as solicitações 

das respetivas explorações instaladas n

1.3 Limpeza e Manutenção do Porto de P

Durante o ano foi feita a limpeza

além de outras consideradas necessárias face 

adequadas do espaço físico

prolongou-se ainda a rede de água de apoio à lavagem das embarcações de pesca e 

recreio. 

Procedeu-se, novamente, à reparação da máqu

material e serviços à firma 

Durante o ano também foram realizadas as respetivas manutenções, obedecendo

plano técnico do respetivo equipamento.

Durante o ano de 2015 aguard

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,

respetivos utilizadores das normas orientadoras
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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 Ord

Território e dos Recursos Hídricos. Foi também preocupação da autarquia

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

caminhos municipais, entre outras. 

No seguimento das diversas solicitações apresentadas à Junta de Freguesia, e de acordo 

com a disponibilidade das viaturas, mantém-se o apoio a diversos cidadãos com a 

carrinha de carga para remoção de entulhos, ferro velho e outros lixos. 

se realizado também a limpeza dos monstros, sempre que se justifica ou pelo 

menos uma vez por semana, bem como o transporte de ramagens colocadas junto às 

Foi também realizado o transporte de resíduos agrícolas, de acordo com as solicitações 

das respetivas explorações instaladas na área geográfica do Porto Judeu.

Limpeza e Manutenção do Porto de Pescas e Recreio 

Durante o ano foi feita a limpeza, caiação e manutenção semanal do Porto de Pescas, 

além de outras consideradas necessárias face a situações de apresentação menos 

do espaço físico. Efectuou-se também a manutenção da rede eléctrica e 

se ainda a rede de água de apoio à lavagem das embarcações de pesca e 

à reparação da máquina do gelo com a aquisição de 

firma Praiotel, garantindo-se todas condições de funcionamento. 

Durante o ano também foram realizadas as respetivas manutenções, obedecendo

plano técnico do respetivo equipamento. 

aguardou-se a publicação do Regulamento do Porto, por parte 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 utilizadores das normas orientadoras. 
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1.4 Conservações, Manutenções

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

pinturas ao longo da freguesia

a. 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 chafariz da Rua João Caminho, do Refugo, da 

Canada João do Couto e à pintura e manutenção do chafariz da Bica de Torrisca

b. Abrigos de passageiros: Procedeu

passageiros, nomeadamente no Caminh

José Evangelho, Largo da Cruz, Refugo, em frente ao Campo dos Leões e em 

frente à Gruta das Agulhas. Procedeu

passageiros da Bica do Torrisca e á construção de um nova abrigo 

da Vila 

c. Miradouros: Foi feita a limpeza e caiação dos miradouros da freguesia, Cruz do 

Canário e Ponta dos Coelhos.

d. Largo de Santo António: Procedeu

Largo de Santo António, uma vez que o antigo apresenta

utilização e infiltrações de águas.

e. Zona Balnear: Com a abertura da época balnear iniciou

limpeza diária da zona balnear da Baía do Refugo. 

f. Gruta das Agulhas: Após as obras de requalificação

mesas e churrasqueiras)

g. Armazém e Garagem da J

exterior e das portas dos mesmos. 

h. Cemitério: procedeu

abatem em relação ao nível do chão ou 

toda a gestão normal do seu funcionamento. Procedeu

caiação de todo o cemitério e zona envolvente, para o Dia de Todos os Santos e 

Fiéis defuntos. 

i. Contentores do Lixo

respetivos contentores.
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anutenções e Intervenções 

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

ao longo da freguesia, nomeadamente: 

Chafarizes: 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

tura e manutenção do chafariz da Rua João Caminho, do Refugo, da 

Canada João do Couto e à pintura e manutenção do chafariz da Bica de Torrisca

Abrigos de passageiros: Procedeu-se a obras e pintura de diversos abrigos de 

passageiros, nomeadamente no Caminho da Cidade, junto à moradia do 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 

Miradouros: Foi feita a limpeza e caiação dos miradouros da freguesia, Cruz do 

Canário e Ponta dos Coelhos. 

Largo de Santo António: Procedeu-se à reconstrução do nicho do contador do 

Largo de Santo António, uma vez que o antigo apresentava más condições de 

utilização e infiltrações de águas. 

alnear: Com a abertura da época balnear iniciou-se 

limpeza diária da zona balnear da Baía do Refugo.  

Gruta das Agulhas: Após as obras de requalificação (construção/reparação de 

esas e churrasqueiras) tem-se procedido à sua limpeza e manutenção.

Armazém e Garagem da Junta de Freguesia: procedeu-se à limpeza, pintura 

exterior e das portas dos mesmos.  

Cemitério: procedeu-se à limpeza e à reposição de terras em sepulturas que 

em relação ao nível do chão ou se encontram danificadas, bem como, 

toda a gestão normal do seu funcionamento. Procedeu-se também à limpeza e 

caiação de todo o cemitério e zona envolvente, para o Dia de Todos os Santos e 

Contentores do Lixo: Pintura e manutenção das zonas circundantes aos 

respetivos contentores. 
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j. Infraestruturas: realizou

também, à reparação dos portões do Parque das 4 Bicas e do Rocio de Sant’ana

Entre o edifício da Casa d

Freguesia procedeu novamente 

quadro das normas ambientais

A Junta de Freguesia, no âmbito da requalificação da Foz da Grota do Tapete, concluiu 

a construção de um muro de suporte à estrada regional e ao mesmo tempo a construção 

de uma rampa de acesso, de forma a tornar acessível e em segurança, o acesso á orla 

marítima. 

Em virtude das intempéries de 

entre a Casa do Povo e a Cruz do Canário sofreu grandes danos comprometendo a 

finalização do projeto prevista para 2016. Na sequência do mesmo mau tempo, os 

muros da Ponta dos Coelhos, da zona do Porto e Baía do Refugo também foram 

danificados. Todos os estragos foram devidamente contabilizados

da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, aguardando

recuperação e solidificação 

adequados. 

Durante 2015, realizou-se, de acordo com a gestão da autarquia, a manutenção e 

limpeza dos Parques de Retenha e Sanidade Animal.

Após o pedido de colaboração da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Junta de 

Freguesia, em 2014, no sentido de se reduzir o número de po

autarquia municipal diminuíd

considerando as reclamações dos residentes que

CMAH, regista-se que em 2015 foram repostos alguns po

desligados, bem como, as hora

anoitecer. 

No âmbito da iluminação pública

apagados na sequência de lâmpadas fundidas.

Durante o ano de 2015, a Junta de Freguesia reviu contratos dos contadores de diversos 

equipamentos, de forma a reduzir os custos, uma vez que a Câmara Municipal passou 
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Infraestruturas: realizou-se a manutenção e a limpeza dos parques. Procedeu

também, à reparação dos portões do Parque das 4 Bicas e do Rocio de Sant’ana

a Casa do Povo do Porto Judeu e a Banda da Canada, a Junta de 

novamente à remoção de entulhos e limpeza da respetiva zona, no 

quadro das normas ambientais. 

A Junta de Freguesia, no âmbito da requalificação da Foz da Grota do Tapete, concluiu 

onstrução de um muro de suporte à estrada regional e ao mesmo tempo a construção 

de uma rampa de acesso, de forma a tornar acessível e em segurança, o acesso á orla 

Em virtude das intempéries de 14 de dezembro, a recuperação do trilho da orla mar

entre a Casa do Povo e a Cruz do Canário sofreu grandes danos comprometendo a 

prevista para 2016. Na sequência do mesmo mau tempo, os 

muros da Ponta dos Coelhos, da zona do Porto e Baía do Refugo também foram 

os estragos foram devidamente contabilizados com o apoio técnico

da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, aguardando-se uma decisão sobre a 

e solidificação dos mesmos e o plano de recuperação/construção mais 

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

s de Retenha e Sanidade Animal. 

Após o pedido de colaboração da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo à Junta de 

no sentido de se reduzir o número de pontos de luz, 

diminuído o número de pontos de luz existentes, em cerca de 40%

as reclamações dos residentes que a Junta de Freguesia fez chegar à

se que em 2015 foram repostos alguns pontos de luz

desligados, bem como, as horas de iluminação foram prolongadas ao amanhecer e ao 

No âmbito da iluminação pública, reportou-se à EDA, ao longo do ano, os pontos de luz 

apagados na sequência de lâmpadas fundidas. 

Durante o ano de 2015, a Junta de Freguesia reviu contratos dos contadores de diversos 

equipamentos, de forma a reduzir os custos, uma vez que a Câmara Municipal passou 
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s ao amanhecer e ao 

EDA, ao longo do ano, os pontos de luz 
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equipamentos, de forma a reduzir os custos, uma vez que a Câmara Municipal passou 
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para a Junta de Freguesia a responsabilidade dos contratos, nomeadamente, do 

Monumento dos Combatentes e da sede da Junta de Freguesia, o que, por consequência, 

aumentou o esforço financeiro no pagamento de energia elétrica.

1.5 Instalação de Elevador na Junta de Freguesia 

A Junta de Freguesia do Porto Judeu assinalou o Dia Internacional da

Deficiência em dezembro de 2015, com a instalação de um elevador na sede da 

autarquia. O objetivo pretende facilitar o acesso ao segundo piso do edifício, não só, 

mas principalmente, pela população com pouca mobilidade ou algum tipo de deficiên

motora.  

1.6 Manutenção e Valorização 

A manutenção e limpeza da zona balnear da Baía, na época balnear

responsabilidade da Junta de Freguesia do Porto Judeu, através

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

de uma prestação de serviços. Após a divulgação para apresentação de propostas, foi 

apenas apresentada uma proposta única, por parte do senhor Manuel Silveira, no valor 

de 300 euros mensais, tendo sido devidamente aceite.

A Baía do Porto Judeu continua

excelência, após as análises efetuadas à água e a 

Governo Regional dos Açores

Relativamente à exploração do bar da zona balnear da Baía do Refugo foi publicado nos 

locais habituais o edital para apresentação de propostas. Visto não terem sido 

apresentadas propostas, a Junta de Freguesia acordou com o senhor Luís Joaquim 

Soares a exploração durante o pe

euros.  

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 Secretari

confirmada pelo parecer da autoridade local de Saúde.

A Junta de Freguesia manteve as

ano, nomeadamente em termos das infraestruturas e de qualidade ambiental, para que os
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para a Junta de Freguesia a responsabilidade dos contratos, nomeadamente, do 

dos Combatentes e da sede da Junta de Freguesia, o que, por consequência, 

aumentou o esforço financeiro no pagamento de energia elétrica. 

Instalação de Elevador na Junta de Freguesia  

A Junta de Freguesia do Porto Judeu assinalou o Dia Internacional da

Deficiência em dezembro de 2015, com a instalação de um elevador na sede da 

autarquia. O objetivo pretende facilitar o acesso ao segundo piso do edifício, não só, 

mas principalmente, pela população com pouca mobilidade ou algum tipo de deficiên

e Valorização da Zona Balnear da Baía  

da zona balnear da Baía, na época balnear de 2015

Junta de Freguesia do Porto Judeu, através de uma parceria com a

de Angra do Heroísmo, entre 1 de junho e 30 de setembro, 

prestação de serviços. Após a divulgação para apresentação de propostas, foi 

apenas apresentada uma proposta única, por parte do senhor Manuel Silveira, no valor 

tendo sido devidamente aceite. 

continua 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 em 2015. 

oração do bar da zona balnear da Baía do Refugo foi publicado nos 

locais habituais o edital para apresentação de propostas. Visto não terem sido 

apresentadas propostas, a Junta de Freguesia acordou com o senhor Luís Joaquim 

Soares a exploração durante o período de verão, mediante uma mensalidade de 100 

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 

confirmada pelo parecer da autoridade local de Saúde. 

A Junta de Freguesia manteve as condições de usufruto da água balnear ao longo do 

, nomeadamente em termos das infraestruturas e de qualidade ambiental, para que os
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banhistas pudessem usá-las em segurança, de acordo com os padrões

estabelecidos e de acordo com os

1.7 Prestação de Serviço de 

No que se refere aos transportes,

de protocolo celebrado entre 

Drummond. Neste sentido, em parceria 

se dar resposta ao projeto da freguesi

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.

Também foi concedido apoio 

de Freguesia, de acordo com a disponibilidade das viaturas, sendo de

diversos cidadãos com a carrinha de carga para remoção de entulhos, ferro velho e 

outros lixos. Também foi realizado o transp

solicitações das respetivas explorações instaladas na área geográfica do Porto Judeu.

2 Recursos Humanos da Autarquia 

2.1 Apoio nas Candidaturas ao Programa de “Apoio na Recuperação de Habitação 

a Estratos Desfavorecidos”

Ao longo do ano, em regime de permanência

no preenchimento, recolha de documentação

programa social da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Habitação, numa parceria com o Gabinete de A

Judeu. 

2.2 Pessoal ao Abrigo de Candidaturas à Agência de Emprego de Angra do 

Heroísmo 

Dois colaboradores (José António 

programa RECUPERAR, para apoio de execução a obras de construção civil.

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

à área Administrativa. 
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las em segurança, de acordo com os padrões que se encontram 

estabelecidos e de acordo com os procedimentos concretizados em 2015.

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 Ferreira 

Neste sentido, em parceria com a Casa do Povo do Porto Judeu, permitiu

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. 

apoio em transporte a diversas solicitações apresentadas à Junta 

de Freguesia, de acordo com a disponibilidade das viaturas, sendo de realçar o 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, de acordo com as 

explorações instaladas na área geográfica do Porto Judeu.

2 Recursos Humanos da Autarquia  

Apoio nas Candidaturas ao Programa de “Apoio na Recuperação de Habitação 

esfavorecidos” 

em regime de permanência, foi dado apoio, à população

, recolha de documentação e apresentação de candidaturas 

da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e Direção Regional de 

ceria com o Gabinete de Ação Social da Casa do P

essoal ao Abrigo de Candidaturas à Agência de Emprego de Angra do 

Dois colaboradores (José António Rocha e Valdemiro Teixeira Cardoso

para apoio de execução a obras de construção civil.

Uma colaboradora (Leila Pinheiro), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio 
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e Direção Regional de 
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Uma colaboradora (Leila Pinheiro), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio 
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Uma colaboradora (Soraia Toste), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio à 

área Administrativa. 

Uma Colaboradora (Vanessa Leal), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 

serviços no Sport Club Barreiro.

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

serviços no Pavilhão Gimnodesportivo.

Uma Colaborador (Federico Pacheco), ao abrigo do programa CTTS para apoio ao 

cemitério e limpeza do centro da freguesia e Zona Balnear da Baía. Terminou em 

janeiro 2015. 

Dois colaboradores (Vítor Ponte

16 de junho, para apoio às obras que a autarquia tem sob a sua responsabilidade

serviços de limpeza da fregusia

Dois colaboradores (Hildeberto Moura e Helena Sousa), ao abrigo do programa 

PROSA, para apoio de execução a obras de construção c

EBJI Porto Judeu. 

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 de 

emprego CTTS – João Castro 

a cargo do colaborador anterior.

2.3 Pessoal do Quadro da Autarquia em 201

• 1 Assistente técnico

• 1 Assistente operacional a tempo inteiro

• 1 Assistente operacional a tempo parcial

2.4 Pessoal Contratado e Prestadores d

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.

 

Junta de Freguesia de Porto Judeu  

Relatório de Gestão e Conta de Gerência – Ano Económico de 2015 

 

 
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 
 

Uma colaboradora (Soraia Toste), ao abrigo do programa RECUPERAR para o apoio à 

Uma Colaboradora (Vanessa Leal), ao abrigo do programa RECUPERAR, a prestar 

serviços no Sport Club Barreiro. 

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

serviços no Pavilhão Gimnodesportivo. Terminou em novembro 2015. 

Uma Colaborador (Federico Pacheco), ao abrigo do programa CTTS para apoio ao 

cemitério e limpeza do centro da freguesia e Zona Balnear da Baía. Terminou em 

(Vítor Ponte e João Castro), ao abrigo do programa de 

para apoio às obras que a autarquia tem sob a sua responsabilidade

serviços de limpeza da fregusia. 

Dois colaboradores (Hildeberto Moura e Helena Sousa), ao abrigo do programa 

PROSA, para apoio de execução a obras de construção civil e apoio nas refeições da 

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 de 

João Castro – que assumiu a responsabilidade pelas áreas que estavam 

a cargo do colaborador anterior. 

Pessoal do Quadro da Autarquia em 2015 

1 Assistente técnico 

1 Assistente operacional a tempo inteiro 

1 Assistente operacional a tempo parcial 

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. 
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II Atividades Culturais e Recreativas

1 Centro de Exposições da Freguesia

A autarquia manteve o seu funcionamento

Casa do Povo de Porto Judeu

referir que foi dado destaque ao respetivo espaço através de publicidade exterior 

colocada na sede da Junta de Freguesia

2 Espaço Tecnologias da Informação e Comunicação 

O espaço TIC manteve-se aberto ao público com o contínuo registo de bo

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 

crianças. 

3 Atividade Carnaval 201

A atividade contou com a parceria da Associação Cultural 

Povo do Porto Judeu. Após reuniões preparatórias

dar continuidade ao sucesso 

se uma boa afluência, quer do público

Porto Judeu. A manutenção e preparação do espaço ficou, praticamente, a cargo da 

Junta de Freguesia que mobiliou alguns dos seus recursos humanos e logísticos dura

todo o evento. 

4 Festival de Bandas Filarmónicas da Associação Cultural do Porto Judeu

A Junta de Freguesia colaborou com a Associação Cultural do Porto Judeu, por meio 

logístico, para a organização do Festival de Bandas Filarmónicas. O Festival de 

Filarmónicas registou a presença de cerca de 20 bandas da Ilha Terceira e desenvolveu

se também com vários worshops

5 Concurso de Maios 2015

Por iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, foi 

Concurso de Maios, onde estiveram a concurso três Maios na Freguesia. A avaliação foi 

de acordo com a criatividade, material utilizado e adequação ao tema e tradição.
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e Recreativas da Autarquia 

da Freguesia 

manteve o seu funcionamento, de acordo com o protocolo celebrado com a 

Casa do Povo de Porto Judeu e a respetiva disponibilidade dos colaboradores

referir que foi dado destaque ao respetivo espaço através de publicidade exterior 

Junta de Freguesia. 

ecnologias da Informação e Comunicação - TIC 

se aberto ao público com o contínuo registo de bo

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 

Carnaval 2015 

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 dura

4 Festival de Bandas Filarmónicas da Associação Cultural do Porto Judeu

A Junta de Freguesia colaborou com a Associação Cultural do Porto Judeu, por meio 

logístico, para a organização do Festival de Bandas Filarmónicas. O Festival de 

armónicas registou a presença de cerca de 20 bandas da Ilha Terceira e desenvolveu

worshops que decorreram durante os dias da respetiva iniciativa.

5 

Por iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, foi promovido mais uma vez o 

Concurso de Maios, onde estiveram a concurso três Maios na Freguesia. A avaliação foi 

de acordo com a criatividade, material utilizado e adequação ao tema e tradição.
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O Júri do Concurso de Maios, após visitar todos os Maios a concu

com a seguinte pontuação: 

1º Lugar: Maio pela Alcateia Agrupamento 139 CNE do Porto

António; 2º Lugar: Maio po

Colégio “O Ninho” sala dos 3 / 4 anos 

Aos 3 vencedores foram atribuído

6 Comemoração do Dia da Criança 2015

A Junta de Freguesia promoveu no Pavilhão Multiusos Pedro Francisco uma manhã e 

uma tarde de atividades destinadas à

um atelier de artes plásticas e, durante a tarde, com insufláveis e pinturas faciais.

7 Comemoração do Dia da Freguesia do Porto Judeu

A Junta de Freguesia, em parceria com outras entidades, desenvolveu um p

diferentes iniciativas, entre 10 e 14 de junho, de modo a contar com a participação de 

todos os residentes e, ao mesmo tempo, dignificar a história e a memória da nossa 

Terra. 

As iniciativas foram de encontro aos vários interesses e níveis etár

com Oficina de Expressão Plástica e Oficina Tradicional de Pão e Biscoitos, animação 

para as crianças com insufláveis e pinturas faciais, passeios dos Centros de Convívio do 

Porto Judeu, torneio de futsal, aula de Dança Desportiva e Atuaç

da ICTHUS.  

Contou também com Rastreios de Glicémia Colesterol Tensão Arterial e Peso á 

população interessada, assim como uma Campanha de Vacinação Anti

Identificação Eletrónica dos Canídeos, promovida pela CMAH.

Durante a Sessão Solene do Dia da Freguesia além da atribuição de Votos de Louvor e 

Prémios relativos a vários concursos, a Junta de Freguesia do Porto Judeu atribuiu 

mérito honorífico aos antigos Presidentes da Junta de Freguesia do Porto Judeu, entre 

1976 e 2005, pelo seu empenho dedicação e trabalho desenvolvidos em favor da 

Freguesia. 

Um dos momentos mais importantes do programa das celebrações do Dia da Freguesia 

foi a Missa e Procissão de Festa em Honra de Santo António, Padroeiro da Freguesia.
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O Júri do Concurso de Maios, após visitar todos os Maios a concurso, classificou

 

1º Lugar: Maio pela Alcateia Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu –

2º Lugar: Maio por Lara Dutra- Rua João Caminho e 3º Lugar: Maio pelo 

Colégio “O Ninho” sala dos 3 / 4 anos – Caminho da Esperança.  

atribuídos prémios monetários. 

Dia da Criança 2015 

A Junta de Freguesia promoveu no Pavilhão Multiusos Pedro Francisco uma manhã e 

tarde de atividades destinadas às crianças. A iniciativa contou, pela manhã, com 

um atelier de artes plásticas e, durante a tarde, com insufláveis e pinturas faciais.

Dia da Freguesia do Porto Judeu 

A Junta de Freguesia, em parceria com outras entidades, desenvolveu um p

diferentes iniciativas, entre 10 e 14 de junho, de modo a contar com a participação de 

todos os residentes e, ao mesmo tempo, dignificar a história e a memória da nossa 

As iniciativas foram de encontro aos vários interesses e níveis etários. Assim contou 

com Oficina de Expressão Plástica e Oficina Tradicional de Pão e Biscoitos, animação 

para as crianças com insufláveis e pinturas faciais, passeios dos Centros de Convívio do 

Porto Judeu, torneio de futsal, aula de Dança Desportiva e Atuação do grupo de Teatro 

Contou também com Rastreios de Glicémia Colesterol Tensão Arterial e Peso á 

população interessada, assim como uma Campanha de Vacinação Anti

Identificação Eletrónica dos Canídeos, promovida pela CMAH. 

ssão Solene do Dia da Freguesia além da atribuição de Votos de Louvor e 

Prémios relativos a vários concursos, a Junta de Freguesia do Porto Judeu atribuiu 

mérito honorífico aos antigos Presidentes da Junta de Freguesia do Porto Judeu, entre 

lo seu empenho dedicação e trabalho desenvolvidos em favor da 

Um dos momentos mais importantes do programa das celebrações do Dia da Freguesia 

foi a Missa e Procissão de Festa em Honra de Santo António, Padroeiro da Freguesia.
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lo seu empenho dedicação e trabalho desenvolvidos em favor da 

Um dos momentos mais importantes do programa das celebrações do Dia da Freguesia 

foi a Missa e Procissão de Festa em Honra de Santo António, Padroeiro da Freguesia. 
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8 Festas Porto Judeu 2015

Decorreram, em julho, as Festas de Verão da Freguesia do Porto Judeu. As Festas 

realizaram-se com brilhantismo e proporcionaram a deslocação de muitos visitantes à 

freguesia. À semelhança do que vem sendo habitual, a Comissão de Festas contou com 

a colaboração da autarquia, nomeadamente na montagem das infraestruturas, cedência 

de armazém, manutenção de espaços públicos e apoio de viaturas, entre outros.

9 Inauguração do Monumento a Pedro Francisco

Numa homenagem ao Herói da Revolução Americana,

e cinquenta anos da sua chegada ao continente americano, foi inaugurado no dia 23 de 

junho, um monumento em sua memória, junto ao Pavilhão Multiusos.

Na presença dos seus descendentes e pelo esforço que tem sido dedicado pela

gerações, a autarquia associou

Francisco, nascido no Porto Judeu, para a história americana.

Na presença de diversas autoridades militares, religiosas, civis e governamentais foi 

também descerrada uma placa com a resumida história do "guerreiro" e homem de luta 

luso-americano. 

No Final da cerimónia foi oferecido um almoço aos convidados e uma lembrança com a 

imagem de Pedro Francisco manufaturada pelo artista plástico António Lima.

10 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 2015 que atuaram no Pavilhão Multiusos 

Pedro Francisco do Porto Judeu.

11 V Monográfica Cão Barbado da Ilha Terceira e XXIII Monográfica Cão de Fila 

de São Miguel 

O Pavilhão Multiusos Pedro Francisco acolheu a V Exposição Monográfica do Cão 

Barbado da Ilha Terceira e XXIII Monográfica Cão de Fila de São Miguel, a 24 de 

outubro, organizada pela Associação Açoriana de Criadores do Cão Barbado da Ilha 

Terceira (AACCBIT) e do Clube Português de Canicultura (CPC), e com o apoio da

da Casa do Povo e Junta de Freguesia do Porto Judeu.
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eu 2015 

Decorreram, em julho, as Festas de Verão da Freguesia do Porto Judeu. As Festas 

se com brilhantismo e proporcionaram a deslocação de muitos visitantes à 

freguesia. À semelhança do que vem sendo habitual, a Comissão de Festas contou com 

colaboração da autarquia, nomeadamente na montagem das infraestruturas, cedência 

de armazém, manutenção de espaços públicos e apoio de viaturas, entre outros.

Monumento a Pedro Francisco 

ao Herói da Revolução Americana, Pedro Francisco

anos da sua chegada ao continente americano, foi inaugurado no dia 23 de 

junho, um monumento em sua memória, junto ao Pavilhão Multiusos. 

Na presença dos seus descendentes e pelo esforço que tem sido dedicado pela

gerações, a autarquia associou-se à iniciativa, reconhecendo a importância de Pedro 

Francisco, nascido no Porto Judeu, para a história americana. 

Na presença de diversas autoridades militares, religiosas, civis e governamentais foi 

ma placa com a resumida história do "guerreiro" e homem de luta 

No Final da cerimónia foi oferecido um almoço aos convidados e uma lembrança com a 

imagem de Pedro Francisco manufaturada pelo artista plástico António Lima.

acional de Folclores dos Açores – COFIT no Porto Judeu

A Junta de Freguesia disponibilizou todo o apoio logístico para a apresentação e 

participação dos grupos integrados no COFIT 2015 que atuaram no Pavilhão Multiusos 

Pedro Francisco do Porto Judeu. 

V Monográfica Cão Barbado da Ilha Terceira e XXIII Monográfica Cão de Fila 

O Pavilhão Multiusos Pedro Francisco acolheu a V Exposição Monográfica do Cão 

Barbado da Ilha Terceira e XXIII Monográfica Cão de Fila de São Miguel, a 24 de 

organizada pela Associação Açoriana de Criadores do Cão Barbado da Ilha 

Terceira (AACCBIT) e do Clube Português de Canicultura (CPC), e com o apoio da

da Casa do Povo e Junta de Freguesia do Porto Judeu. 
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se à iniciativa, reconhecendo a importância de Pedro 

Na presença de diversas autoridades militares, religiosas, civis e governamentais foi 

ma placa com a resumida história do "guerreiro" e homem de luta 

No Final da cerimónia foi oferecido um almoço aos convidados e uma lembrança com a 

imagem de Pedro Francisco manufaturada pelo artista plástico António Lima. 

COFIT no Porto Judeu 

A Junta de Freguesia disponibilizou todo o apoio logístico para a apresentação e 

participação dos grupos integrados no COFIT 2015 que atuaram no Pavilhão Multiusos 

V Monográfica Cão Barbado da Ilha Terceira e XXIII Monográfica Cão de Fila 

O Pavilhão Multiusos Pedro Francisco acolheu a V Exposição Monográfica do Cão 

Barbado da Ilha Terceira e XXIII Monográfica Cão de Fila de São Miguel, a 24 de 

organizada pela Associação Açoriana de Criadores do Cão Barbado da Ilha 

Terceira (AACCBIT) e do Clube Português de Canicultura (CPC), e com o apoio da e 
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12 Feira de Gastronomia do Porto Judeu

A iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu em parceria com a Casa do Povo teve 

por objetivo promover os restaurantes aderentes e a gastronomia local. Contou com a 

colaboração do “Restaurante O Rocha” “Mimos Gastropub” “Restaurante Boca Negra” 

e “A Preguiça”, através da elaboração de ementas personalizáveis e disponibilizando as 

mesmas ao público a um preço comum a todos. A iniciativa teve início a quinze de 

outubro e terminou a dezasseis de novembro. 

13 Atelier de Artes Plásticas

Iniciou-se a formação de inic

plástico José João Dutra. As inscrições começaram a 4 de Setembro, e a formação teve 

início a 3 de outubro na sala por baixo do palco. O atelier é destinado aos amantes das 

artes e tem o intuito de propo

pessoal dos participantes. 

14 Agenda de Festividades 

A Junta de Freguesia tomou a iniciativa, também, de criar uma Agenda de Eventos de 

Natal da Freguesia, entre cinco e vinte e cinco de de

e de forma organizada todos os eventos decorrentes da época do Natal das diversas 

colectividades, sujeitos à participação da população. 

15 Festividades do Natal 201

A Junta de Freguesia, de forma a comemorar e dar digni

iluminação de Natal, em diversos pontos

Presépios e Cartas ao Menino Jesus.

O Concurso de Presépios 2015 decorreu na Freguesia do Porto Judeu com a 

participação de 4 candidaturas. 

De acordo com o regulamento, o Júri do Concurso de Presépios 2015 foi constituído por 

3 elementos em representação de 3 instituições da Freguesia, nomeadamente: João 

Carlos Tavares (Junta de Freguesia), Carla Santos (Dyonisus 

Cultural do Porto Judeu) e Tibério Lopes (Casa do Povo de Porto Judeu).
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Feira de Gastronomia do Porto Judeu 

va da Junta de Freguesia do Porto Judeu em parceria com a Casa do Povo teve 

por objetivo promover os restaurantes aderentes e a gastronomia local. Contou com a 

colaboração do “Restaurante O Rocha” “Mimos Gastropub” “Restaurante Boca Negra” 

através da elaboração de ementas personalizáveis e disponibilizando as 

mesmas ao público a um preço comum a todos. A iniciativa teve início a quinze de 

outubro e terminou a dezasseis de novembro.  

13 Atelier de Artes Plásticas 

se a formação de iniciação ao desenho e pintura sob orientação do artista 

plástico José João Dutra. As inscrições começaram a 4 de Setembro, e a formação teve 

início a 3 de outubro na sala por baixo do palco. O atelier é destinado aos amantes das 

artes e tem o intuito de proporcionar o desenvolvimento e aperfeiçoamento artístico e 

Festividades Natal 2015 

A Junta de Freguesia tomou a iniciativa, também, de criar uma Agenda de Eventos de 

Natal da Freguesia, entre cinco e vinte e cinco de dezembro, de forma a divulgar melhor 

e de forma organizada todos os eventos decorrentes da época do Natal das diversas 

colectividades, sujeitos à participação da população.  

Natal 2015 

de forma a comemorar e dar dignidade aos espaços, 

em diversos pontos, promovendo também os C

Cartas ao Menino Jesus. 

O Concurso de Presépios 2015 decorreu na Freguesia do Porto Judeu com a 

participação de 4 candidaturas.  

com o regulamento, o Júri do Concurso de Presépios 2015 foi constituído por 

3 elementos em representação de 3 instituições da Freguesia, nomeadamente: João 

Carlos Tavares (Junta de Freguesia), Carla Santos (Dyonisus - Associação Recreativa e 

rto Judeu) e Tibério Lopes (Casa do Povo de Porto Judeu).
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va da Junta de Freguesia do Porto Judeu em parceria com a Casa do Povo teve 

por objetivo promover os restaurantes aderentes e a gastronomia local. Contou com a 

colaboração do “Restaurante O Rocha” “Mimos Gastropub” “Restaurante Boca Negra” 

através da elaboração de ementas personalizáveis e disponibilizando as 

mesmas ao público a um preço comum a todos. A iniciativa teve início a quinze de 

iação ao desenho e pintura sob orientação do artista 

plástico José João Dutra. As inscrições começaram a 4 de Setembro, e a formação teve 

início a 3 de outubro na sala por baixo do palco. O atelier é destinado aos amantes das 

rcionar o desenvolvimento e aperfeiçoamento artístico e 

A Junta de Freguesia tomou a iniciativa, também, de criar uma Agenda de Eventos de 

zembro, de forma a divulgar melhor 

e de forma organizada todos os eventos decorrentes da época do Natal das diversas 

dade aos espaços, procedeu à 

os Concursos de 

O Concurso de Presépios 2015 decorreu na Freguesia do Porto Judeu com a 

com o regulamento, o Júri do Concurso de Presépios 2015 foi constituído por 

3 elementos em representação de 3 instituições da Freguesia, nomeadamente: João 

Associação Recreativa e 

rto Judeu) e Tibério Lopes (Casa do Povo de Porto Judeu). 
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A avaliação dos Presépios a concurso baseou

critério, de 0 a 10 pontos: Gruta 

Representação de Vivências Cultur

Todos os Presépios responderam aos critérios do Concurso de 2015, demonstrando 

empenho e dedicação pelos participantes.

A classificação do Concurso de Presépios 2015 foi a seguinte: 1º Lugar 

(Gruta: 22; Materiais utilizados: 27; Vivências Culturais: 25; Estética: 22; Total: 96 

pontos). 2º Lugar - Adelino Silva (Gruta: 24; Materiais utilizados: 26; 

Culturais: 21; Estética: 17; 

do Mundo e Nuno Machado

Materiais utilizados: 24; Vivências Culturais: 20; Estética: 19; 

Machado (Gruta: 22; Materiais utilizados: 23; Vivências Culturais: 22; Estética: 20; 

Total: 87 pontos). 

Nota: O Júri decidiu atribuir dois terceiros prémios sem realizar qualquer distinção ou 

voto de qualidade na situação verificada.

O Concurso de Cartas ao Menino Jesus, destinado às crianças dos seis aos dez anos de 

idade, teve como objetivo proporciona

desejos/pedidos numa carta dirigida ao Menino Jesus. O objetivo 

a criatividade e a escrita das crianças, como também proporcionar um momento lúdico 

no âmbito da dinâmica do Natal. A cri

prémio a ser entregue no Programa do Dia da Freguesia 2016.

16 Presépio da Junta de Freguesia do Porto Judeu

A Junta de Freguesia, com o intuito de inspirar a população a participar no Concurso de 

Presépios mas também para que não se perdesse a tradição, construiu o seu próprio 

Presépio de Natal com a colaboração do funcionário desta Junta.  

17 Iluminação de Natal 

A Junta de Freguesia como já vem sendo hábito, colocou novamente a iluminação de 

Natal em diversos pontos da Freguesia. 
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A avaliação dos Presépios a concurso baseou-se em 4 critérios com uma pontuação, por 

critério, de 0 a 10 pontos: Gruta - Nascimento do Menino; Materiais Utilizados; 

Representação de Vivências Culturais e Estética do Presépio (Originalidade).

Todos os Presépios responderam aos critérios do Concurso de 2015, demonstrando 

empenho e dedicação pelos participantes. 

A classificação do Concurso de Presépios 2015 foi a seguinte: 1º Lugar 

22; Materiais utilizados: 27; Vivências Culturais: 25; Estética: 22; Total: 96 

Adelino Silva (Gruta: 24; Materiais utilizados: 26; 

turais: 21; Estética: 17; Total: 88 pontos). 3º Lugar - Catequese de Cristo Salvador 

o e Nuno Machado: Catequese de Cristo Salvador do Mundo (Gruta: 24

Materiais utilizados: 24; Vivências Culturais: 20; Estética: 19; Total: 87 pontos

ateriais utilizados: 23; Vivências Culturais: 22; Estética: 20; 

Nota: O Júri decidiu atribuir dois terceiros prémios sem realizar qualquer distinção ou 

voto de qualidade na situação verificada. 

O Concurso de Cartas ao Menino Jesus, destinado às crianças dos seis aos dez anos de 

idade, teve como objetivo proporcionar às crianças a oportunidade de apresentarem seus 

desejos/pedidos numa carta dirigida ao Menino Jesus. O objetivo foi também

a criatividade e a escrita das crianças, como também proporcionar um momento lúdico 

no âmbito da dinâmica do Natal. A criança autora da carta vencedora 

a ser entregue no Programa do Dia da Freguesia 2016. 

Presépio da Junta de Freguesia do Porto Judeu 

A Junta de Freguesia, com o intuito de inspirar a população a participar no Concurso de 

Presépios mas também para que não se perdesse a tradição, construiu o seu próprio 

Presépio de Natal com a colaboração do funcionário desta Junta.   

A Junta de Freguesia como já vem sendo hábito, colocou novamente a iluminação de 

Natal em diversos pontos da Freguesia.  
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se em 4 critérios com uma pontuação, por 

Nascimento do Menino; Materiais Utilizados; 

ais e Estética do Presépio (Originalidade). 

Todos os Presépios responderam aos critérios do Concurso de 2015, demonstrando 

A classificação do Concurso de Presépios 2015 foi a seguinte: 1º Lugar - Luís Nunes 

22; Materiais utilizados: 27; Vivências Culturais: 25; Estética: 22; Total: 96 

Adelino Silva (Gruta: 24; Materiais utilizados: 26; Vivências 

Catequese de Cristo Salvador 

Gruta: 24 

Total: 87 pontos); Nuno 

ateriais utilizados: 23; Vivências Culturais: 22; Estética: 20; 

Nota: O Júri decidiu atribuir dois terceiros prémios sem realizar qualquer distinção ou 

O Concurso de Cartas ao Menino Jesus, destinado às crianças dos seis aos dez anos de 

r às crianças a oportunidade de apresentarem seus 

foi também estimular 

a criatividade e a escrita das crianças, como também proporcionar um momento lúdico 

ança autora da carta vencedora receberá um 

A Junta de Freguesia, com o intuito de inspirar a população a participar no Concurso de 

Presépios mas também para que não se perdesse a tradição, construiu o seu próprio 

A Junta de Freguesia como já vem sendo hábito, colocou novamente a iluminação de 
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18 Mercadinho de Natal 

A Junta de Freguesia em parceria com a Casa do Povo do Porto Judeu, convidou os 

artesãos locais assim como d

vendendo os seus produtos, com o intuito de promover não só produtos locais como 

proporcionar um momento de interacção e lazer na dinâmica do Natal. O evento teve 

lugar no Centro Social do Porto Judeu
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A Junta de Freguesia em parceria com a Casa do Povo do Porto Judeu, convidou os 

artesãos locais assim como de Freguesias próximas, a participar do evento expondo e 

vendendo os seus produtos, com o intuito de promover não só produtos locais como 

proporcionar um momento de interacção e lazer na dinâmica do Natal. O evento teve 

lugar no Centro Social do Porto Judeu, nos dias doze e treze de dezembro.  
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III Outras Atividades e Ações de Interesse Local

1 Investimentos na Rede Rodoviária

1.1 Infraestruturas de Lazer, 

A Junta de Freguesia, após oficialização à Câmara Municipal de Angra do

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 das

assinaladas pela autarquia. 

Durante 2014, e de acordo com informação anteriormente disponibilizada, 

Freguesia colaborou com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo na identificação 

dos proprietários dos terrenos entre a Canada da Barata e

forma a viabilizar o início dos trabalhos de expropriação e execução material da obra, 

de acordo com o projeto previsto.

iniciaram-se os trabalhos e ficou concluído o novo arruament

Ponta Gorda à Canada da Barata.

Durante 2015, integrado nas celebrações do Dia da Freguesia, foram inaugurados os 

troços reconstruídos (estradas municipais), após as intempéries de março de 2013.

Após a entrega pela Junta de Freguesi

proposta de requalificação do Largo 

visando a construção do muro da foz e a ligação do Miradouro Maria Augusta à Canada 

de Santo António, a autarquia

Municipal, iniciou a requalificação do Largo do Poço d’ Além

construção de um muro de segurança à

despejo do Sr. Paulo Jorge Gomes, bem como

Augusta à Canada de Sto. António

1.2 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 concluídas
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Outras Atividades e Ações de Interesse Local 

Investimentos na Rede Rodoviária 

de Lazer, Viárias e Estradas Municipais 

A Junta de Freguesia, após oficialização à Câmara Municipal de Angra do

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 das

 

e de acordo com informação anteriormente disponibilizada, 

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 trabalhos de expropriação e execução material da obra, 

de acordo com o projeto previsto. Após as devidas negociações, já durante 2015

se os trabalhos e ficou concluído o novo arruamento que liga a Canada da 

Ponta Gorda à Canada da Barata. 

Durante 2015, integrado nas celebrações do Dia da Freguesia, foram inaugurados os 

troços reconstruídos (estradas municipais), após as intempéries de março de 2013.

Após a entrega pela Junta de Freguesia à CMAH, durante o 4º trimestre de 2014 da 

proposta de requalificação do Largo do Poço d’ Além e Miradouro Maria Augusta, 

visando a construção do muro da foz e a ligação do Miradouro Maria Augusta à Canada 

a autarquia, de acordo com a delegação de competências da Câmara

, iniciou a requalificação do Largo do Poço d’ Além, 

trução de um muro de segurança à Foz da Ribeira, a demolição de uma casa de 

despejo do Sr. Paulo Jorge Gomes, bem como, a ligação do Miradour

Canada de Sto. António. 

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 

da Ladeira da Cruz, da Rua do Porto, da Canada da Barata, do Poço de Além e do 

Jogo da Bola ficaram concluídas em 2014. Apesar de tudo, foram comunicadas ao dono 
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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 requalificação das zonas 

e de acordo com informação anteriormente disponibilizada, a Junta de 

Freguesia colaborou com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo na identificação 

a Canada da Ponta Gorda, de 

forma a viabilizar o início dos trabalhos de expropriação e execução material da obra, 

á durante 2015, 

o que liga a Canada da 

Durante 2015, integrado nas celebrações do Dia da Freguesia, foram inaugurados os 

troços reconstruídos (estradas municipais), após as intempéries de março de 2013. 

a à CMAH, durante o 4º trimestre de 2014 da 

e Miradouro Maria Augusta, 

visando a construção do muro da foz e a ligação do Miradouro Maria Augusta à Canada 

legação de competências da Câmara 

, incluindo-se a 

Foz da Ribeira, a demolição de uma casa de 

do Miradouro da Maria 

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 

da Ladeira da Cruz, da Rua do Porto, da Canada da Barata, do Poço de Além e do 

. Apesar de tudo, foram comunicadas ao dono 
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da obra algumas anomalias

2015. No que se refere às obras da Ribeira do Testo, a Junta de Freguesia acompanhou 

também a respetiva intervenção e interveio junto do dono da obra, de forma a dar 

resposta às solicitações dos moradores. Foi, por diversas vezes, manifestado o 

desagrado pela demora da execução da obra por parte do empreiteiro. No entanto, 

ficaram as obras concluídas durante 2015.

1.3 Sinais de Trânsito 

Procedeu-se à colocação de diversos sinais e espelhos parabólicos em diversos 

arruamentos da freguesia, conforme as necessidades, 

toponímicas. 

No entanto, a Junta de Freguesia

de espelhos noutros lugares já sinalizados, 

inexistência, após comunicação às entidades compete

2015. 

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

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

sua inscrição, sempre com o objetivo de continuar a merecer 

sinalização dos locais de intervenção, por parte da Direção Regional do Ambiente, 

procedeu-se à limpeza e manutenção

limpeza traduziu-se numa recolha de lixo com cerca de 45070 kg. 
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da obra algumas anomalias, tendo-se verificado a respetiva correção durante o ano de 

que se refere às obras da Ribeira do Testo, a Junta de Freguesia acompanhou 

também a respetiva intervenção e interveio junto do dono da obra, de forma a dar 

resposta às solicitações dos moradores. Foi, por diversas vezes, manifestado o 

ra da execução da obra por parte do empreiteiro. No entanto, 

ficaram as obras concluídas durante 2015. 

se à colocação de diversos sinais e espelhos parabólicos em diversos 

arruamentos da freguesia, conforme as necessidades, bem como pintura de placas 

Junta de Freguesia continua a aguardar a colocação de sinais de trânsito e 

lugares já sinalizados, em virtude da sua degradação ou 

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

Projetos de Manifesto Interesse Local 

Freguesias  

nta de Freguesia do Porto Judeu recebeu a comunicação de vencedora 

relativamente ao Concurso “Eco Freguesia – Freguesia Limpa 2014”. A 

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. 

iou o bom desempenho ambiental dos cidadãos e entidades 

intervenientes do Porto Judeu. 

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

abertura de novas candidaturas em 2015, a Junta de Freguesia voltou a promov

sua inscrição, sempre com o objetivo de continuar a merecer a dist

sinalização dos locais de intervenção, por parte da Direção Regional do Ambiente, 

se à limpeza e manutenção, de acordo com o regulamento do programa.

se numa recolha de lixo com cerca de 45070 kg.  
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continua a aguardar a colocação de sinais de trânsito e 

em virtude da sua degradação ou 

novamente, durante o ano de 

nta de Freguesia do Porto Judeu recebeu a comunicação de vencedora 

”. A informação, 

Regional do Ambiente, reconhece e distingue o esforço da 

Freguesia, em colaboração com a população na limpeza, remoção e encaminhamento 

iou o bom desempenho ambiental dos cidadãos e entidades 

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

Junta de Freguesia voltou a promover a 

distinção. Após a 

sinalização dos locais de intervenção, por parte da Direção Regional do Ambiente, 

de acordo com o regulamento do programa. A 
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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 nece

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 eq

da Freguesia do Porto Judeu, durante 2015

pelos respetivos membros para as entidades competentes e 

situações sinalizadas. Import

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

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 constituída pela Junta de Freguesia, 

Casa do Povo do Porto Judeu, Agrupamento 139 CNE do Porto Judeu, Comissão 

Fabriqueira da Igreja Paroquial 

2.3 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

reconhecer as oportunidades de proximidade. A disponibilidade do serviço é semanal 

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. 
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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 

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 

sia do Porto Judeu, durante 2015, encaminhou diversas situações reportadas 

pelos respetivos membros para as entidades competentes e acompanhou a evolução das 

situações sinalizadas. Importa referir que o processo gere-se, posteriormente,

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 necessidades 

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 

após marcação, em hora de expediente, através do telefone da Junta de 
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, posteriormente, numa 
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um trabalho sem 

sobreposições de intervenção social, de modo a responder eficazmente às necessidades 

As reuniões da Comissão Restrita e da Comissão Alargada do Núcleo de Ação Social da 

ia e com o apoio 

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 

de Santo António e pela Ordem Secular Franciscana. 

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 

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 

após marcação, em hora de expediente, através do telefone da Junta de 
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2.4 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 

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 contribu

respetivo espaço, até meados de 2015

Recreativa Brianda Pereira e Casa do Povo de Porto Judeu

Solidária fixou-se em espaço próprio da Casa do Povo de Porto Judeu.

2.5 Informação, Sensibilização 

Após a sessão de informação e sensibilização sobre térmitas, 

Direção Regional do Ambiente, na Sede da Junta de Freguesia de Porto Judeu, com o 

principal objetivo de promover 

extermínio desta praga, a Junta de Freguesia do Porto Judeu em colaboração com a 

Direção Regional do Ambiente levou a cabo uma campanha de combate às térmitas com 

a colaboração também dos escuteiros d

assim, gratuitamente, armadilhas para térmitas, distribuídas pela população na semana 

das festividades de comemoração do Dia da Freguesia. Em colaboração com o 

Agrupamento de Escuteiros da Freguesia, a distribuição 

locais com maior incidência, após estudos realizados pelas entidades competentes.

No final de 2015, procedeu

Importa informar que a maioria das armadilhas não foram devidamente utilizadas pelos 

moradores, apesar do esforço realizado e da informação disponibilizada em diversas 

situações. 

2.6 Órgãos de Comunicaç

Durante 2015, 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 atividade

vertentes. 
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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 

famílias e idosos da freguesia, através dos seus recursos materiais e financeiros.

contribuiu logística e institucionalmente para a manutenção do 

, até meados de 2015, através da parceria firmada com a Sociedade 

Recreativa Brianda Pereira e Casa do Povo de Porto Judeu. Posteriormente, a Loja 

se em espaço próprio da Casa do Povo de Porto Judeu. 

Sensibilização e Campanha contra as Térmitas 

sessão de informação e sensibilização sobre térmitas, em 2014, 

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 

a Junta de Freguesia do Porto Judeu em colaboração com a 

Direção Regional do Ambiente levou a cabo uma campanha de combate às térmitas com 

a colaboração também dos escuteiros do Agrupamento 139 do CNE. Disponibilizou 

assim, gratuitamente, armadilhas para térmitas, distribuídas pela população na semana 

das festividades de comemoração do Dia da Freguesia. Em colaboração com o 

Agrupamento de Escuteiros da Freguesia, a distribuição iniciou-se dia 15 de junho pelos 

locais com maior incidência, após estudos realizados pelas entidades competentes.

2015, procedeu-se à recolha de armadilhas colocadas na zona do refugo. 

Importa informar que a maioria das armadilhas não foram devidamente utilizadas pelos 

moradores, apesar do esforço realizado e da informação disponibilizada em diversas 

Órgãos de Comunicação Social e Divulgação de Informação 

, 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 várias 
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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 d

2.7 Jornal da Freguesia – 

O Jornal Âncora nasce da iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, em parceria 

com a ICTHUS. Trata-se de uma equipa composta por gente jovem e ambiciosa que 

espera proporcionar aos leitores a vont

forte e de todos. Este tratará de assuntos ligados á Freguesia, desde o desporto, as suas 

coletividades, passando pela nossa cultura e as nossas gentes, de forma a manter a 

população informada sobre o que ac

apresentado a 13 de junho, Dia da Freguesia, e durante 2015 foram divulgadas duas 

publicações. 

2.8 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 

objeto de proposta e posteriormente

2016. 

O CJPJ é constituído pelo Presidente da Junta de Freguesia do Porto Judeu, ou quem ele 

designe em sua substituição, que presid

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 r

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 polític

e com atividade na freguesia.
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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. 

 Jornal Âncora 

O Jornal Âncora nasce da iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Judeu, em parceria 

se de uma equipa composta por gente jovem e ambiciosa que 

espera proporcionar aos leitores a vontade de levar o jornal mais longe e torna

forte e de todos. Este tratará de assuntos ligados á Freguesia, desde o desporto, as suas 

coletividades, passando pela nossa cultura e as nossas gentes, de forma a manter a 

população informada sobre o que acontece na nossa comunidade. O Jornal foi 

apresentado a 13 de junho, Dia da Freguesia, e durante 2015 foram divulgadas duas 

Conselho de Juventude 

O Conselho de Juventude de Porto Judeu foi constituído a 12 de novembro de 2014. O 

omo fim a auscultação, informação e consulta sobre a área da juventude e 

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 em 2015 apresentaram-se iniciativas 

posteriormente integradas no plano de atividades da autarquia para 

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 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 

freguesia. 
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2.9 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 

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 méri

o aprofundamento e implementação de políticas públicas.

Assim, em de dezembro de 2015 reuniu o Conselho Local da Freguesia do Porto Judeu 

(CdF). 

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

Freguesia para o ano 2016, sendo

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, procuran

acompanhamento às necessidades detetadas.

2.10 Programas de Juventude 

Com o apoio do OTL Jovens e em parceria com o Império do Terreiro, foi possível 

manter o mesmo aberto 

supervisão do espaço por um dos jovens ingressados no programa.  

No mesmo contexto, foi possível também, a reabertura do Centro de Exposições a 

visitantes locais, disponibilizando assim a venda de a

elaborados por artistas da Freguesia.

Foi levado a cabo também, po

por toda a Freguesia, com o intuito de recolher dados dos agregados familiares para 

posterior tratamento dos mesmos, com a finalidade de poder melhor servir a população 

e também saber melhor intervir em caso de catástrofe.
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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 

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 méri

o aprofundamento e implementação de políticas públicas. 

Assim, em de dezembro de 2015 reuniu o Conselho Local da Freguesia do Porto Judeu 

Fazendo parte do CdF todas as instituições da Freguesia foram convidadas a participar 

ma 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 2016, 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. 

Programas de Juventude - Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens 

Com o apoio do OTL Jovens e em parceria com o Império do Terreiro, foi possível 

 para visitas ao público, diariamente, ficando a cargo a 

supervisão do espaço por um dos jovens ingressados no programa.   

No mesmo contexto, foi possível também, a reabertura do Centro de Exposições a 

visitantes locais, disponibilizando assim a venda de artigos tradicionais e artesanais 

elaborados por artistas da Freguesia. 

Foi levado a cabo também, por membros do OTL J, inquéritos à população porta a porta 

por toda a Freguesia, com o intuito de recolher dados dos agregados familiares para 

ento dos mesmos, com a finalidade de poder melhor servir a população 

e também saber melhor intervir em caso de catástrofe. 
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2.11 Aprender nas Freguesias

A Junta de Freguesia do Porto Judeu

profissionais qualificados do ensino

Freguesias”. O projeto pretende

residentes no Porto Judeu, mas também melhorar o a

alunos, incentivando-os ao estudo e, por consequência, ao sucesso escolar.

educativas de acompanhamento escolar iniciaram

3 Visitas à Freguesia e Reuniões de Trabalho

3.1 Visitas do Executivo da

No decorrer de 2015, 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 

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 Ta

a Câmara Municipal realizaram 

Durante os acompanhamentos

posteriormente, o cumprimento do 

No entanto, verificou-se que a obra 

se, em algumas situações, as

solo. No entanto, verificou-

segurança de pessoas e bens e, em consequência de toda a freguesia.

Manifestando a vontade de cumprimento d

Freguesia acompanhou as diferentes frentes 

facilitando pela informação direta

proprietários dos diversos locais e 

as respectivas obras e procederam
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2.11 Aprender nas Freguesias 

Junta de Freguesia do Porto Judeu, em parceria com a Casa do Povo de Porto Judeu e 

profissionais qualificados do ensino, apresentou em 2015 a iniciativa “Aprender nas 

pretende, não só facilitar o acesso ao acompanhamento escolar a 

residentes no Porto Judeu, mas também melhorar o aproveitamento educativo dos 

os ao estudo e, por consequência, ao sucesso escolar.

educativas de acompanhamento escolar iniciaram-se no início do ano 2016.

Visitas à Freguesia e Reuniões de Trabalho  

Executivo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

diversas vezes a Freguesia do Porto Judeu, 

mbito das obras em curso e por 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 

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

a Câmara Municipal realizaram várias reuniões, visitas à obra e respetiva empreitada. 

os acompanhamentos foi possível verificar as construções, 

o cumprimento do respetivo caderno de encargos e do próprio projeto.

que a obra ultrapassou os prazos estabelecidos, 

se, em algumas situações, as intervenções mais demoradas em consequência do próprio 

-se que a intervenção na Grota do Tapete garante uma melhor 

segurança de pessoas e bens e, em consequência de toda a freguesia. 

anifestando a vontade de cumprimento dos prazos e de corretas execuções

as diferentes frentes de várias obras, ao longo de todo o 

facilitando pela informação direta, ao mesmo tempo, a compreensão dos moradores e 

locais e terrenos. Durante o verão de 2015 foram concluídas 

as respectivas obras e procederam-se a respectivas inaugurações. 
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om a Casa do Povo de Porto Judeu e 

a iniciativa “Aprender nas 

não só facilitar o acesso ao acompanhamento escolar a 

proveitamento educativo dos 

os ao estudo e, por consequência, ao sucesso escolar. As sessões 

se no início do ano 2016. 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 

 em situação de 

citação da autarquia local, 

manifestando inteira disponibilidade a alterações necessárias no momento da obra, 

viabilizando um melhor aproveitamento dos investimentos e uma melhor solução para 

pete, a Junta de Freguesia do Porto Judeu e 

à obra e respetiva empreitada. 

foi possível verificar as construções, verificando-se, 

aderno de encargos e do próprio projeto. 

estabelecidos, considerando-

m consequência do próprio 

intervenção na Grota do Tapete garante uma melhor 

e de corretas execuções, a Junta de 

, ao longo de todo o ano, 

, ao mesmo tempo, a compreensão dos moradores e 

Durante o verão de 2015 foram concluídas 
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No âmbito das visitas e reuniões de trabalho da autarquia angrense, abordaram

modo a resolver algumas questões, nomeadamente situações reparação e sinalização de 

estradas municipais, recolha selectiva de resíduos e de lixo comum.

No âmbito de outra visita do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 

do Secretário Regional da Agricultura e do Ambiente procedeu

Canada da Furna no intuito de fazer a ligação com o Caminho da Esperança e proceder, 

posteriormente, ao arranjo de todas as zonas danificadas.
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No âmbito das visitas e reuniões de trabalho da autarquia angrense, abordaram

modo a resolver algumas questões, nomeadamente situações reparação e sinalização de 

estradas municipais, recolha selectiva de resíduos e de lixo comum. 

de outra visita do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 

do Secretário Regional da Agricultura e do Ambiente procedeu-se a uma visita à 

Canada da Furna no intuito de fazer a ligação com o Caminho da Esperança e proceder, 

arranjo de todas as zonas danificadas. 
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No âmbito das visitas e reuniões de trabalho da autarquia angrense, abordaram-se, de 

modo a resolver algumas questões, nomeadamente situações reparação e sinalização de 

de outra visita do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e 

se a uma visita à 

Canada da Furna no intuito de fazer a ligação com o Caminho da Esperança e proceder, 
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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

entre outros, os seguintes apoios:

• Disponibilização do Salão Nobre da Junta de Freguesia para diversas atividades 

desenvolvidas por várias instituições no âmbito 

formativo. 

• Apoio nos transportes

Agrupamento 139, à Casa do Povo

Porto Judeu, à Escola Básica e Jardim

• Apoio financeiro à

pagamento de três colaboradores ao abrigo do Programa Recuperar

• Cedência de madeiras para a reparação da Igreja Paroquial de Santo António.

• Apoio financeiro aos três Impérios do Div

suas atividades, num montante total de 500 euros, bem como colaboração na 

montagem de estruturas de apoio, nomeadamente no Império do Terreiro e da 

Ribeira do Testo. 

• Colaboração com o CAF no apoio às atividades da Sem

em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

• Colaboração com o Império do Galinho na melhoria de uma zona de passeio, 

permitindo melhorar em muito as condições de segurança na realização das suas 

Festas em Honra do Divino

• 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 à Associação Cultural 

transporte aos alunos da Escola de Música para a rea

ensaios. 
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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 apoios em 

es com as viaturas da autarquia, em atividades das instituições, destacando

seguintes apoios: 

Disponibilização do Salão Nobre da Junta de Freguesia para diversas atividades 

desenvolvidas por várias instituições no âmbito informativo, cultural e 

nos transportes, através da viatura e condutor da autarquia,

Agrupamento 139, à Casa do Povo de Porto Judeu, à Associação Cultural 

à Escola Básica e Jardim-de-infância do Porto Judeu.

à Paróquia de Santo António do Porto Judeu, destinado ao 

de três colaboradores ao abrigo do Programa Recuperar

Cedência de madeiras para a reparação da Igreja Paroquial de Santo António.

Apoio financeiro aos três Impérios do Divino Espirito Santo para realização das 

suas atividades, num montante total de 500 euros, bem como colaboração na 

montagem de estruturas de apoio, nomeadamente no Império do Terreiro e da 

Colaboração com o CAF no apoio às atividades da Semana Nacional da Saúde, 

em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

Colaboração com o Império do Galinho na melhoria de uma zona de passeio, 

permitindo melhorar em muito as condições de segurança na realização das suas 

Festas em Honra do Divino Espírito Santo. 

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 

es e do espaço TIC para o desenvolvimento das suas atividades.

Associação Cultural do Porto Judeu através da disponibilização de 

transporte aos alunos da Escola de Música para a realização dos respetivos 
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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 

utarquia, em atividades das instituições, destacando-se, 

Disponibilização do Salão Nobre da Junta de Freguesia para diversas atividades 

informativo, cultural e 

, através da viatura e condutor da autarquia, ao 

, à Associação Cultural do 

infância do Porto Judeu. 

Paróquia de Santo António do Porto Judeu, destinado ao 

de três colaboradores ao abrigo do Programa Recuperar. 

Cedência de madeiras para a reparação da Igreja Paroquial de Santo António. 

ino Espirito Santo para realização das 

suas atividades, num montante total de 500 euros, bem como colaboração na 

montagem de estruturas de apoio, nomeadamente no Império do Terreiro e da 

ana Nacional da Saúde, 

Colaboração com o Império do Galinho na melhoria de uma zona de passeio, 

permitindo melhorar em muito as condições de segurança na realização das suas 

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 

es e do espaço TIC para o desenvolvimento das suas atividades. 

através da disponibilização de 

lização dos respetivos 
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• Apoio ao Sport Clube Barreiro atrav

abrigo do programa R

• Apoio aos Veteranos do Sport Club Barreiro na aquisição de lembranças 

aquando da visita e receção (verão) de uma equipa continental

• Apoio ao Grupo De

Carrinha que está afeta à atividade desportiva do referido Clube.

• Apoio à EBJIPJ, através da cedência de uma colaboradora para as atividades, ao 

abrigo do Programa Recuperar.

• Apoio ao Sport Club Barreir

jogos da freguesia, oriundos de outras ilhas, bem como de um colaborador para 

apoio às atividades do mesmo Clube.

• Apoio à Casa do Povo de Porto Judeu através de uma colaboradora para o apoio 

administrativo, no âmbito do apoio às atividades sociais da instituição.

• Apoio à “DIONYSUS 

Comissão de Festas 2015

através do apoio logístico (montagem de palco, limpez

de tasca, infraestruturação da iluminação, etc…), recursos humanos e viaturas.

• Apoio logístico à Comissão de Festas 2015

transporte e infraestruturas.

• Apoio à Associação Cultural do Porto Judeu pa

Bandas Filarmónicas, nomeadamente, montagem de infraestruturas e 

disponibilização de salas para oficinas de formação.

No que se refere a outros

documentos de prestação de con

efetuadas. 
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Apoio ao Sport Clube Barreiro através da colocação de uma colaboradora,

abrigo do programa Recuperar, para apoio nas atividades do Clube.

Veteranos do Sport Club Barreiro na aquisição de lembranças 

da visita e receção (verão) de uma equipa continental. 

Apoio ao Grupo Desportivo da Casa do Povo de Porto Judeu no arranjo da 

Carrinha que está afeta à atividade desportiva do referido Clube. 

Apoio à EBJIPJ, através da cedência de uma colaboradora para as atividades, ao 

abrigo do Programa Recuperar. 

Apoio ao Sport Club Barreiro no Transporte dos Clubes que participam nos 

jogos da freguesia, oriundos de outras ilhas, bem como de um colaborador para 

apoio às atividades do mesmo Clube. 

Apoio à Casa do Povo de Porto Judeu através de uma colaboradora para o apoio 

âmbito do apoio às atividades sociais da instituição.

“DIONYSUS – Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu” 

Comissão de Festas 2015 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 Associação Cultural do Porto Judeu para a realização do 

andas Filarmónicas, nomeadamente, montagem de infraestruturas e 

disponibilização de salas para oficinas de formação. 

a outros apoios financeiros, remete-se a informação para

documentos de prestação de contas, mais precisamente para o mapa das transferências 
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és da colocação de uma colaboradora, ao 

Clube. 

Veteranos do Sport Club Barreiro na aquisição de lembranças 

sportivo da Casa do Povo de Porto Judeu no arranjo da 

 

Apoio à EBJIPJ, através da cedência de uma colaboradora para as atividades, ao 

o no Transporte dos Clubes que participam nos 

jogos da freguesia, oriundos de outras ilhas, bem como de um colaborador para 

Apoio à Casa do Povo de Porto Judeu através de uma colaboradora para o apoio 

âmbito do apoio às atividades sociais da instituição. 

Associação Recreativa e Cultural do Porto Judeu” - 

e, consequentemente, às Festas de Verão da Freguesia, 

a de espaços, montagem 

de tasca, infraestruturação da iluminação, etc…), recursos humanos e viaturas. 

, traduzidas pela disponibilização de 

ra a realização do Festival de 

andas Filarmónicas, nomeadamente, montagem de infraestruturas e 

se a informação para os 

mapa das transferências 
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V Análise Financeira 

1 Alterações Patrimoniais 

1.1 Venda de Sepulturas

Durante o ano de 2015, foram vendidas 
apresentado: 

 
Sepultura Cantão 

  Maria do Canto Maduro

  José Isidro Correia Meneses 

  Manuel Luís Parreira Galante 

  José Leal de Melo 

  Maria Jesus Pacheco Câmara 

  M.ª Conceição Santos Correia Gomes

  José Leal da Silveira 

 

2 Projetos de Investimento

 

2.1 Poço D’Além  

No âmbito da delegação de competências da Câmara Municipal 
na Junta de Freguesia de Porto Judeu, iniciou
da Ribeira do Testo, destacando
de muro de proteção do Largo de Poço d’Além e melhoramento do
Grota do Tapete. Esta obra está a ser realizada com recurso a mão
colocado ao abrigo de programas ocupacionais.
 

2.2 Parque das 4 Bicas 

No final do ano iniciaram-se as obras de construção das infraestruturas do Parque 
Bicas, nomeadamente, terraplanagem, fundações e edificação de pilhares e sapatas, não 
tendo sido possível avançar mais com a obra devido às condições atmosféricas. Esta 
obra está a ser realizada com recurso a mão
programas ocupacionais. 
 

2.3 Zona verde Pavilhão

Em novembro procedeu-se, de acordo com o CPP, ao ajuste direto para aquisição de 
mobiliário urbano destinado ao parque inf
de “Fitness” ao ar livre, mesas com 
estes que serão colocados no decorrer do próximo ano de acordo com o projeto 
elaborado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
 

2.4 Orla Marítima 

Com recurso a pessoal colocado ao abrigo de programas ocupacio
vários muros de pedra ao longo da orla marítima, nomeadamente entre a zona da 
Canada de Santo António e a Banda da Canada. 
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1 Alterações Patrimoniais  

epulturas 

, foram vendidas 00 sepulturas, conforme o quadro abaixo 

Nome do proprietário Data Venda 

Maria do Canto Maduro 13/03/2015 

José Isidro Correia Meneses  26/06/2015 

Manuel Luís Parreira Galante  30/10/2015 

José Leal de Melo  25/11/2015 

Maria Jesus Pacheco Câmara Pavão 25/11/2015 

M.ª Conceição Santos Correia Gomes 09/12/2015 

José Leal da Silveira  09/12/2015 

Projetos de Investimento e Património da Freguesia 

No âmbito da delegação de competências da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 
na Junta de Freguesia de Porto Judeu, iniciou-se a fase de requalificação da zona da foz 
da Ribeira do Testo, destacando-se a demolição de uma Casa de Arrumos, a construção 
de muro de proteção do Largo de Poço d’Além e melhoramento do 
Grota do Tapete. Esta obra está a ser realizada com recurso a mão-de-
colocado ao abrigo de programas ocupacionais. 

 

se as obras de construção das infraestruturas do Parque 
Bicas, nomeadamente, terraplanagem, fundações e edificação de pilhares e sapatas, não 
tendo sido possível avançar mais com a obra devido às condições atmosféricas. Esta 
obra está a ser realizada com recurso a mão-de-obra de pessoal colocado ao abrigo

2.3 Zona verde Pavilhão 

se, de acordo com o CPP, ao ajuste direto para aquisição de 
mobiliário urbano destinado ao parque infantil da zona verde do pavilhão, equipamento 

, mesas com bancos e um bebedouro de água. Equipamentos 
estes que serão colocados no decorrer do próximo ano de acordo com o projeto 
elaborado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

Com recurso a pessoal colocado ao abrigo de programas ocupacionais foram erguidas 
vários muros de pedra ao longo da orla marítima, nomeadamente entre a zona da 
Canada de Santo António e a Banda da Canada.  
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sepulturas, conforme o quadro abaixo 

 N.º do Alvará 

 1/2015 

 2/2015 

 3/2015 

 4/2015 

 5/2015 

 6/2015 

 7/2015 

de Angra do Heroísmo, 
se a fase de requalificação da zona da foz 

se a demolição de uma Casa de Arrumos, a construção 
 acesso à foz da 
-obra de pessoal 

se as obras de construção das infraestruturas do Parque das 4 
Bicas, nomeadamente, terraplanagem, fundações e edificação de pilhares e sapatas, não 
tendo sido possível avançar mais com a obra devido às condições atmosféricas. Esta 

obra de pessoal colocado ao abrigo de 

se, de acordo com o CPP, ao ajuste direto para aquisição de 
antil da zona verde do pavilhão, equipamento 

bancos e um bebedouro de água. Equipamentos 
estes que serão colocados no decorrer do próximo ano de acordo com o projeto 

nais foram erguidas 
vários muros de pedra ao longo da orla marítima, nomeadamente entre a zona da 
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De lamentar o facto de alguns destes muros terem sido posteriormente destruídos em 
consequência da intempérie qu
 

2.5 Muro Ribeira do Testo

Foi construído um muro de suporte da moradia do senhor Luís Nunes, em virtude das 
enxurradas ocorridas em março de 2013, com financiamento através da Câmara 
Municipal de Angra do Hero
 

2.6 Equipamento Administrativo 

No âmbito do apoio financeiro atribuído pela Vice
dos Açores, que atribuiu um apoio de 900 euros para mobiliário e equipamento, 
procedeu-se à aquisição de 3 cadeiras de secretária com r
para apontamentos da Junta de Freguesia.
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De lamentar o facto de alguns destes muros terem sido posteriormente destruídos em 
consequência da intempérie que assolou a freguesia no dia 14 de dezembro. 

2.5 Muro Ribeira do Testo 

Foi construído um muro de suporte da moradia do senhor Luís Nunes, em virtude das 
enxurradas ocorridas em março de 2013, com financiamento através da Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo. 

2.6 Equipamento Administrativo  

No âmbito do apoio financeiro atribuído pela Vice-Presidência do Governo Regional 
dos Açores, que atribuiu um apoio de 900 euros para mobiliário e equipamento, 

se à aquisição de 3 cadeiras de secretária com rodas e um quadro de porcelana 
para apontamentos da Junta de Freguesia. 

Página 30 de 32 
 

 
De lamentar o facto de alguns destes muros terem sido posteriormente destruídos em 

e assolou a freguesia no dia 14 de dezembro.  

Foi construído um muro de suporte da moradia do senhor Luís Nunes, em virtude das 
enxurradas ocorridas em março de 2013, com financiamento através da Câmara 

Presidência do Governo Regional 
dos Açores, que atribuiu um apoio de 900 euros para mobiliário e equipamento, 

odas e um quadro de porcelana 
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3 Execução e Evolução da Política Orçamental da A

 

3.1 Análise da Receita e da Despesa

 
No exercício de 2015

Orçamental, sendo desta, 
Receitas de Capital, a estes valos acresce o 
montante de 30.226,00€, 
movimentada de 377.613,19

Nas Despesas verific
Correntes e 51.710,93€ em Despesas de Capital
242.020,57€, de acordo com os mapas de execução orçamental.

 Por conseguinte, verifica
Orçamental no valor de 135.592,62

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, emb
correntes são referentes a despesas de investimento
direta. 

 
Na execução orçamental

de 90,54%, no que se refere à despesa, a sua execução cifrou
valor deve-se essencialmente ao fato da execução de alguns projet
próximo ano, nomeadamente o projeto da Obra do Leito da Ribeira do Testo.

 

4 Processo Orçamental

 
Durante o ano de 201

para tal a 3 revisões orçamentais e 
estes movimentos são demonstrados nos mapas de modificações e alterações 
orçamentais anexos ao presente documento e que dele fazem parte integrante.
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Execução e Evolução da Política Orçamental da Autarquia 

1 Análise da Receita e da Despesa 

5, a Junta de Freguesia arrecadou 347.387,19
, sendo desta, 171.638,83€ Receitas Correntes, 175.748,36

, a estes valos acresce o Saldo da Gerência de 201
 que adicionado às receitas cobradas totaliza uma verba 

377.613,19€ 
Despesas verificou-se uma execução de 190.309,64€ nas Despesas 

€ em Despesas de Capital, perfazendo um 
, de acordo com os mapas de execução orçamental. 

Por conseguinte, verifica-se, em termos de Orçamento, um Sald
135.592,62€. 

Apesar de no mapa de execução orçamental aparecerem os valores acima 
mencionados na parte das despesas correntes, há que ressalvar que parte destas 
despesas, por força das normas de execução orçamental, embora classificadas como 
correntes são referentes a despesas de investimento realizadas por administração 

Na execução orçamental, no que se refere à receita observa-se
o que se refere à despesa, a sua execução cifrou-se nos 

se essencialmente ao fato da execução de alguns projetos transitar para o 
próximo ano, nomeadamente o projeto da Obra do Leito da Ribeira do Testo.

rçamental 

Durante o ano de 2015 o orçamento foi modificado por 5 vezes
revisões orçamentais e 2 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.
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347.387,19€ de Receita 
175.748,36€ de 

Saldo da Gerência de 2014, no 
que adicionado às receitas cobradas totaliza uma verba 

€ nas Despesas 
, perfazendo um total de 

Saldo de Execução 

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

ora classificadas como 
realizadas por administração 

se uma execução 
se nos 63,01%. Este 

os transitar para o 
próximo ano, nomeadamente o projeto da Obra do Leito da Ribeira do Testo. 

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. 
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5 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

Impostos Diretos  
Taxas  
Transferências correntes

Venda de bens de investimento

Transferências de capital

 

 

Porto Judeu, 13 de abril de 201
 
 
 
 
A Junta de Freguesia, 
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Apresentação de Indicadores de Gestão 

Quadro comparativo por capítulos (Despesas) 

Designação 
Anos 

2014 2015 
 44.617,37€ 45.445,84€ 

Aquisição de bens correntes 32.398,00€ 59.454,85€ 
Aquisição de serviços correntes  51.635,83€ 83.294,60€ 
Transferências correntes 58.350,43€ 80.371,90€ 

505,17€ 960,00€ 
Despesas de investimento 38.304,11€ 114.543,47€ 

Quadro comparativo por capítulos (Receitas) 

Designação 
Anos 

2014 2015 
10.311,81€ 11.991,75€ 
4.009,05€ 4.088,80€ 

Transferências correntes 132.175,60€ 151.683,39€ 
Venda de bens de investimento 2.700,00€ 3.200,00€ 
Transferências de capital 20.000,00€ 172.548,36€ 

 
 

de abril de 2016 

 
 
 

 

 

 

Página 32 de 32 
 

 

Variação 

 ▲    

 ▲    

 ▲    

 ▲    

 ▲    

 ▲    

Variação 

 ▲ 
 ▲    

 ▲    

 ▲    

 ▲    


