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CAPÍTULO 1 – RECURSOS HUMANOS DA AUTARQUIA
1. Pessoal do Quadro da Autarquia em 2020
- Um assistente operacional a tempo inteiro até outubro, mês em que passou à situação de
reformado.
- Um assistente operacional a tempo parcial

2. Prestadores de Serviços
Os colaboradores João Castro e Sérgio Silveira mantiveram-se em regime de prestação de
serviços para apoio nas diversas pendências da vila incluindo, entre outros, obras em curso,
limpezas da vila, apoio no programa Eco Freguesias e transporte escolar. Estes colaboradores
também prestaram apoio no cumprimento dos protocolos celebrados entre a Junta de
Freguesia e as diversas entidades públicas. O contabilista Raimundo Dores cessou o regime
de prestação de serviços com esta autarquia no final do ano, por não ter disponibilidade para
continuar.

3. Pessoal ao Abrigo de Candidaturas da Agência de Qualificação de Emprego de Angra
do Heroísmo
No âmbito dos diversos programas de emprego durante o ano de 2020, estiveram colocados
ao abrigo do programa PROSA os colaboradores, Sérgio Silva, Paulo Jorge Meneses, Richard
Silveira, João Dutra e Rui Pacheco e ao abrigo do programa SEI os colaboradores Albino
Leal, Denise Melo, Maria Lima, Frederico Pacheco, Hildeberto Moura, Emanuel Moura e
Jacinto Carvalho; CTTS Jorge Carvalho. Estes colaboradores prestaram apoio às diversas
atividades da autarquia, nomeadamente, Programa Eco Freguesias, Delegação de
Competências da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, apoio a atividades sociais, assim
como limpezas, obras e serviços correntes da junta. Devido às limitações do funcionário do
quadro responsável pelo cemitério de acordo com declaração médica apresentada, contamos
com estes colaboradores para a abertura de sepulturas. A colaboradora Denise Melo enquanto
assistente operacional foi responsável pela manutenção e limpeza da sede da junta, prestando
ainda diversas tarefas administrativas tendo-se revelado num elemento competente e
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indispensável ao bom funcionamento desta autarquia. A colaboradora Maria Lima esteve ao
serviço da Junta de Freguesia sob a categoria de assistente técnica, tornando-se também num
elemento indispensável ao bom, eficaz e célere funcionamento dos vários serviços
administrativos que esta Junta de Freguesia prestou aos seus cidadãos, coletividades e demais
entidades. Os colaboradores Sérgio Silva, Paulo Jorge Meneses e Albino Leal cessaram o
programa ocupacional no qual estavam inseridos. Importa salientar que a Junta de Freguesia
recebeu apoio no valor de €5000.00 da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para fazer
face às despesas com os colaboradores dos programas ocupacionais.
CAPÍTULO II – ATIVIDADES DO EXECUTIVO
I – Atividade de Gestão e Administração
1. Expediente e Documentação
Ao nível de procedimentos e processamentos administrativos, a Junta de Freguesia da Vila de
Porto Judeu emitiu vários documentos administrativos durante o ano de 2020, tais como
atestados, ofícios, alvarás, certificação de fotocópias, entre outros. Também prestou auxílio
aos cidadãos na elaboração de candidaturas para apoio à melhoria das condições de habitação
através da plataforma “MyAngra”. Em colaboração com a Direção Regional da Habitação e
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo apoiou a população, informando e acompanhando a
instrução das candidaturas junto dos respetivos órgãos oficiais, bem como o acompanhamento
dos processos. Com a prestação deste serviço de apoio, foi possível evitar a deslocação dos
cidadãos a estas duas entidades. Embora todos os cidadãos fossem beneficiários destes apoios
prestados pela Junta de Freguesia, salientamos maior incidência aos idosos, aos cidadãos que
não possuem transporte próprio assim como também àqueles que revelam maior dificuldade
na compreensão das burocracias envolvidas na elaboração destes processos.

2. Acordos e Protocolos
Foram assinados contratos administrativos e protocolos entre a Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo e a Junta de Freguesia da Vila de Porto Judeu, nomeadamente no que diz
respeito à manutenção da vila em todo o seu espaço; Cooperação financeira face aos encargos
inerentes à inumação de cadáveres; Execução do projeto/obra relativo à requalificação do
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Forte do Porto de Pescas; Requalificação da Canada do Jogo da Bola; Reforço da limpeza nas
zonas balneares no âmbito do Covid-19; Contrato com a SRTOP para requalificação do Largo
de Santo Antonio; Contrato para construção do Parque de Estacionamento; Contrato para
execução da obra de regularização e betonagem da Canada das Mónicas e Canada João do
Couto; Integração do Pavilhão Multiusos da Vila de Porto Judeu no Parque Desportivo
Municipal de Angra do Heroísmo, protocolo esse que prevê a utilização de todo o recinto
desportivo pela Camara Municipal, com a gestão da zona do palco, salas adjacentes e bar a
cargo da Junta de Freguesia; Protocolo de utilização entre a Junta de Freguesia e a Associação
Cultural do Porto Judeu, através do qual é cedida a utilização do palco para o ensaio da
filarmónica com condicionantes estabelecidas, visando o benefício de todas as coletividades
do Porto Judeu; Protocolo de utilização entre a Junta de Freguesia do Porto Judeu e a Casa de
Povo do Porto Judeu, através do qual a primeira cede à segunda a utilização duma sala para
utilização na área de desporto.
.
3. Congresso ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias)

Dois membros do executivo deslocaram-se até Portimão para participar no Congresso
ANAFRE. Importa referir que uma vez que a Junta de Freguesia não possui verba para fazer
face a estas despesas, optaram por incorrer os próprios custos, por considerarem fundamental
a participação neste congresso, e do qual retiraram informação relevante e pertinente ao bom
funcionamento desta autarquia.

4. Situação de Pandemia
A pandemia que tomou conta do mundo obrigou-nos à tomada de várias medidas, começando
por um Plano de Contingência – Prevenção e Controlo de Infeção por Novo Coronavírus
(COVID-19). Este documento foi publicado nas redes sociais, página oficial da Junta de
Freguesia, assim como foi disponibilizado na secretaria da Junta de Freguesia em formato
físico, servindo de orientação nas eventualidades que pudessem surgir no âmbito deste surto.
Adicionalmente, foi necessário tomar medidas específicas, em cumprimento com as diretivas
da Direção Regional de Saúde, objetivando a saúde e segurança de todos, assim como a
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prestação de todo o apoio necessário. As medidas, sugestões, e informações facultadas pelos
órgãos oficiais foram amplamente divulgadas na nossa página de rede social, assegurando que
todos tinham acesso à informação pertinente. O atendimento presencial na secretaria foi
encerrado, sem prejudicar qualquer apoio prestado aos cidadãos que utilizaram os meios de
atendimento estabelecidos. Pontualmente, algum cidadão necessitou de se deslocar até à
secretaria, obedecendo às regras de distanciamento e higienização impostas. Também, em
articulação com a Casa de Povo, oferecemos apoio aos cidadãos que necessitassem duma ida
às compras ou farmácia. Com a novidade do ensino à distância, tornou-se imprescindível
apoiar os alunos na impressão ou digitalização dos trabalhos, uma vez que um número
considerável de estudantes não possuía impressora, pelo que oferecemos este serviço a todos
os alunos do Porto Judeu que dele necessitassem. A pedido do Governo Regional,
distribuímos máscaras sociais por todas as famílias residentes na Vila de Porto Judeu.

5. Regularização de Património
O gabinete de solicitadoria fez uma pesquisa minuciosa junto do Registo Predial para
determinar a situação de todo o património do Porto Judeu, verificando que a sede da Junta de
Freguesia, os Lotes na Rua Pedro Francisco e a moradia na Canada de Santo António estavam
em situação regular. Sendo certo que desde logo tencionávamos regularizar a situação dos
dois lotes na Rua Pedro Francisco cedidos à Associação Cultural do Porto Judeu para
permuta, e decorridos cerca de doze anos sem qualquer desenvolvimento neste sentido, seria
mais do que razoável que estes terrenos fossem devolvidos à Vila, conforme estipulado. Com
escritura marcada para o fim de 2019, o presidente da Assembleia da Associação Cultural do
Porto Judeu, Sr. Guilherme Melo, solicitou o adiamento até à entrada em funções da nova
direção, em janeiro de 2020. Ficamos assim a aguardar a informação que esta nova direção se
comprometeu a facultar para chegarmos a consenso duma boa solução deste assunto para os
envolvidos. Assim, foi decidido prosseguir com a regularização do edifício do Pavilhão
Multiusos Pedro Francisco, e de seguida com as casas de aprestos do Porto de Pescas e
demais prédios.
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6. Contrato de Software de Gestão
O contrato entre a Junta de Freguesia e a Globalsoft – Cloud Business and Software
Consulting foi revogado, tendo sido posteriormente celebrado contrato entre esta autarquia e
Ftkode Software com o software GesAutarquia, por este além de financeiramente mais
vantajoso, vem de encontro às mais diversas necessidades administrativas desta Junta de
Freguesia.

7. IRS 2019
A Junta de Freguesia, tal como no ano transato, prestou apoio a todos os cidadãos que se
deslocaram à secretaria no preenchimento e submissão das declarações de IRS.

8. Limpeza e Higienização da Vila
A Junta de Freguesia deu o devido seguimento e ação aos diversos protocolos e acordos de
cooperação mantidos com as diferentes entidades efetuando, nomeadamente, a limpeza da
Ribeira do Testo, com a remoção e roçagem das ervas de forma a manter o leito da ribeira
desobstruído (colaboradores da Secretaria do Ambiente e da Junta de Freguesia procederam a
uma limpeza mais exaustiva da ribeira); limpeza e manutenção dos caminhos municipais nas
zonas habitacionais, a limpeza da vila, limpeza do Porto de Pesca e Recreio, da Baía, do
Miradouro da Cruz do Canário e Ponta dos Coelhos. A recolha e transporte semanal de
monstros e entulho foi efetuada regularmente nos dias estabelecidos para tal, com várias
situações pontuais onde houve necessidade de maior intervenção provocada maioritariamente
pela falta de civismo de quem não utiliza os meios próprios para destruição de detritos. A
excelente cooperação entre este executivo e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
voltou a dotar o Porto Judeu com um serviço de limpeza exemplar, inclusivamente com a
colocação de mais contentores e ecopontos. A manutenção e a abertura do cemitério foram
ainda incluídas em todo o processo de limpezas realizadas pelas equipas da autarquia, com
destaque para as pinturas anuais aquando das cerimónias do Dia de Todos os Santos e Fiéis
Defuntos. O funcionário da autarquia José Sampaio manteve-se responsável pela abertura e
gestão do cemitério, até outubro do ano transato, tendo os colaboradores da Junta de
Freguesia assumido essa função até ao final do ano.
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9. Bar Pavilhão
Aquando da alteração da gestão do Pavilhão Multiusos Pedro Francisco, a Casa de Povo do
Porto Judeu optou pela desistência da exploração do bar, retirando todo o seu equipamento.
Deste modo, e a poucas semanas do Carnaval, tornou-se imprescindível equipá-lo com a
maior brevidade possível, pelo que foi adquirido o equipamento necessário para a montagem
dum seminovo bar em tempo recorde, para que este estivesse em pleno funcionamento
durante os dias de Carnaval. Uma vez que a Junta de Freguesia é responsável pela gestão
deste bar, optou-se por abrir concurso para a sua exploração, tendo a mesmo sido entregue ao
Sr. Serafim Gomes, que o explora desde o final do verão.

10. Pavilhão Multiusos Pedro Francisco
Depois das obras de beneficiação ao Pavilhão Multiusos Pedro Francisco a cargo da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, procedeu-se à pintura do seu exterior e muros adjacentes.
Na fachada frontal deste pavilhão foram colocadas letras em PVC, com a devida identificação
deste edifício. No que concerne à componente de desporto, estando esta parte sob a gestão do
Parque Desportivo da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o recinto foi ocupado com
treinos de Futsal pelo Sporting Clube os Leões e Sport Clube Lusitânia, sendo ainda utilizado
pela Casa de Povo do Porto Judeu, através do seu Grupo de Dança e Ginástica Rítmica. A
zona do palco, ou seja, a "componente cultural" deste pavilhão multiusos, encontra-se sob a
gestão da Junta de Freguesia, onde ocorreram os ensaios da Filarmónica da Associação
Cultural do Porto Judeu. Procedeu-se à remoção da cerca, que estava enferrujada e sem
viabilidade de arranjo.

11. Visitas à Vila de Porto Judeu pelas Entidades Oficiais
No decorrer do ano, não foi possível contar com as visitas presenciais, quer oficiais como
informais dos representantes das diversas entidades, por força da situação de pandemia e
consequentes medidas imediatamente impostas no início do ano, que visaram a proteção de
todos. No entanto, as tecnologias permitiram que os trabalhos sofressem o mínimo impacto
possível, pelo que sempre que necessário, recorremos a esta nova realidade. Foram ainda
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pedidas várias audiências com os novos membros do Governo Regional dos Açores,
nomeadamente com o gabinete da vice presidência, Secretaria Regional da Saúde, Secretaria
Regional do Ambiente, Secretaria Regional do Turismo e Direção Regional da Cultura, com o
intuito de nos apresentarmos enquanto executivo da autarquia, assim como também abordar
alguns temas de interesse para o Porto Judeu, que entendemos deveriam transitar do governo
anterior. No entanto, a única resposta obtida foram os avisos automáticos de leitura dos emails.

12. Roteiro Turístico
Com portas fechadas, aproveitamos para organizar alguns assuntos pendentes, nomeadamente
o roteiro turístico. Este roteiro ficou concluído aguardando o parecer positivo ao pedido de
apoio à Delegação de Turismo para a sua impressão.

13. ECO Freguesia
O Porto Judeu obteve novamente o prémio "Freguesia de Excelência", em reconhecimento
por todo o esforço que esta autarquia faz através dos seus colaboradores na manutenção e
limpeza da vila, apesar das várias situações provocadas pela falta de civismo das pessoas.

14. Projeto Energias Renováveis
Foram colocados nove candeeiros e iluminação na casa de apoio da Zona de Lazer das Quatro
Bicas por energia solar, através do projeto de Energias Renováveis. Aguardamos pela
autorização de reabertura da casa de apoio para que possa ser utilizada durante a noite, visto já
estar dotada de eletrificação.

15. Flores na Vila
Foram colocadas floreiras no Largo de Santo António, e no pátio da sede da Junta de
Freguesia. Uma vez que a situação COVID-19 não permitiu a deslocação dos técnicos dos
Serviços Florestais até ao Porto Judeu para prosseguir com o embelezamento da nossa vila,
oficiamos estes serviços no sentido dos nossos colaboradores levantarem o plantio para
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colocar por toda a vila. Assim, foi possível colocar um grande número de plantas que
embelezaram ainda mais a Vila de Porto Judeu.

16. Prestação de Serviço em Transportes
A Junta de Freguesia apoiou em transporte todas as solicitações que lhe foram apresentadas,
de acordo com a disponibilidade das viaturas. Este apoio foi prestado a cidadãos particulares
com a carrinha de carga para remoção de entulho, ferro velho e outros lixos, como também a
todas as coletividades que solicitaram o apoio de transporte para os mais diversos eventos.
Importa salientar que o apoio a particulares é efetuado mediante pagamento duma taxa no
valor de €15.00 sempre que haja necessidade da viatura ficar estacionada de um dia para o
outro na propriedade do cidadão. A Junta de Freguesia foi ainda responsável pelo transporte
escolar.

17. Limpeza da Orla Costeira
A Junta de Freguesia pediu apoio às coletividades e cidadãos do Porto Judeu para proceder à
limpeza da orla costeira. Membros da ICHTUS, Escuteiros e alguns cidadãos responderam ao
apelo, juntando-se ao executivo para limpar a zona da baía, porto de pescas e zona balnear do
Poço do Além, tendo sido retirados mais de 300 quilos de lixo.

18. Campanha de Desratização – Distribuição de Veneno
No seguimento das ações de desratização efetuadas por esta autarquia, deu-se continuidade à
disponibilização de veneno para ratos, cedido pela Camara Municipal de Angra do Heroísmo
à população residente na Vila de Porto Judeu. Esta distribuição foi efetuada mediante
apresentação de comprovativo de identificação na sede da Junta de Freguesia durante o
horário de expediente.

19. Alteração Trânsito Bairro Dr. Corte Real
Procedeu-se à alteração de sentido de trânsito no Bairro Dr. Corte-Real. Esta mudança
melhorou o acesso dos moradores, com apenas uma pequena alteração, uma vez que a estrada
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antes de sentido único é bastante ampla, tendo por isso passado a ser de permitido circular nos
dois sentidos.

20. Parque Poço de Além
O parque de estacionamento do Poço de Além foi devidamente delimitado com recurso a
mão-de-obra dos nossos colaboradores, após o devido planeamento pela entidade competente
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

21. Delimitações de Estacionamento
No seguimento de pedidos de cidadãos da nossa vila para delimitações de estacionamento
adjacentes às suas moradias, solicitamos parecer à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,
na pessoa do engenheiro responsável por este departamento, que se deslocou até aos sítios
apontados para verificar a viabilidade de atendermos às solicitações dos moradores. Assim,
procedeu-se ao risco de raias e linhas contínuas, possibilitando assim que os moradores não
vejam o acesso bloqueado às suas casas.
22. Programas de Juventude – Ocupação dos Tempos Livres dos Jovens
Este programa foi cancelado devido à situação de pandemia.

23. Programa Rede Valorizar
Depois duma interrupção forçada entre março e outubro, consequente da situação de
pandemia, as aulas terminaram em dezembro, tendo os formandos concluído o ensino
obrigatório. Além de possibilitar e facilitar a empregabilidade, certamente adquiriram mais
conhecimentos úteis no seu quotidiano.

24. Apoio e Colaboração com as Diversas Coletividades da Freguesia
Apoiamos as coletividades dentro das nossas possibilidades e competências, nos mais
variados pedidos que se fizeram chegar, quer com apoios logísticos, apoio na condução de
processos administrativos, apoio com o pessoal ao serviço da autarquia para a realização de
tarefas entre outros. Asseguramo-nos que todas as coletividades tivessem conhecimento das
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candidaturas aos apoios, quer por ofício, correio eletrónico ou contacto telefónico, prestando
posteriormente apoio na elaboração das mesmas. Reunimos com os novos membros da
direção da Associação Cultural do Porto Judeu, para nos inteirarmos mutuamente de algumas
situações, ficando o compromisso de continuarmos com a mesma disponibilidade com esta
nova direção. A esta coletividade, apoiamos com a viatura com condutor aquando do
Concerto de Ano Novo na Igreja da Misericórdia e no Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, tendo o apoio assumido para a realização do Festival de Bandas ficado
sem efeito devido ao seu cancelamento na sequência da situação de contingência imposta pelo
Governo Regional dos Açores. A nova direção da ICHTUS também reuniu com o executivo
da Junta de Freguesia, pelo que o apoio prestado à direção anterior foi obviamente também
continuado. O Império do Terreiro solicitou o apoio da Junta de Freguesia para o arranjo do
armazém sito no Poço de Além cedido a esta coletividade, tendo a junta disponibilizado os
colaboradores para o serviço solicitado. Por solicitação da Casa de Povo do Porto Judeu,
disponibilizamos a viatura da Junta de Freguesia, com condutor, durante o Carnaval Sénior.
Ainda em relação a este instituto particular de solidariedade social, foi cedida a viatura da
Junta de Freguesia, com condutor, para apoio no transporte escolar enquanto a viatura da Casa
de Povo esteve inoperacional; apoiamos também a Igreja de Santo António com serviços de
pedreiro aquando da substituição das portas.

25. Farmácia do Porto Judeu
O contrato inicial celebrado entre a Farmácia de São Bento e a Junta de Freguesia possui uma
cláusula de renovação de cinco anos, não tendo este executivo possibilidade de renegociação.
Uma vez que este espaço foi cedido a título gratuito, apelamos à boa vontade do proprietário
solicitando apoio financeiro para algumas atividades realizadas, tendo este oferecido
1500.00€ para patrocínio dos “Prémio de Mérito Escolar” e apoio nas despesas com os
eventos realizados pelo Natal.

26. Bar da Baía
A exploração do Bar da Baía esteve por conta do Restaurante Rocha, funcionando durante
toda a época balnear, com feedback extremamente positivo quer pelos locatários, banhistas e
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população que usufruíram os seus serviços.
II – Ações de Interesse Local
1. Escoamento de Águas na Canada João Pacheco e Caminho da Vila
Enquanto a Firma Tecnovia procedia aos arranjos necessários, verificou a necessidade de
“invadir” a estrada, tendo optado por parar os trabalhos e aguardar pela autorização da
Secretaria Regional de Transportas e Obras Públicas, tornando uma situação que poderia ser
apenas de caráter temporário, em permanente. Houve a necessidade de elaborar um novo
orçamento, que foi imediatamente aprovado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Aguardamos pela disponibilidade do empreiteiro.

2. Poço Sumidouro
Procedemos à abertura de um poço sumidouro no Caminho da Vila de modo a desviar água
que destruía as colheitas dos proprietários dos terrenos naquela zona.

3. Projetos de Manifesto Interesse Local
A Junta de Freguesia do Porto Judeu obteve o Prémio de Excelência “Eco-Freguesia –
Freguesia Limpa 2020”, em resultado do extenso trabalho efetuado pelos nossos
colaboradores. A informação disponibilizada pela Direção Regional do Ambiente reconhece e
distingue o esforço da vila em colaboração com a limpeza, remoção e encaminhamento para
destino final dos resíduos existentes no espaço público. O galardão constituído por bandeira e
certificado foi atribuído às freguesias vencedoras, tendo esta vila obtido uma excelente
pontuação, por mais, considerando que é a maior freguesia do concelho de Angra do
Heroísmo, e a que possui mais focos (28) para limpar na ilha Terceira. Deu-se continuidade à
divulgação e incentivo à população para uma melhor consciencialização do ambiente, através
da distribuição dos mais variados cartazes informativos. Estes cartazes foram divulgados na
página oficial da Junta de Freguesia e redes sociais.

4. Denúncias por Atos Criminosos
Infelizmente, o vandalismo na vila não está fácil de controlar, e nós continuamos a apresentar
queixa de todas as situações. A realidade é conhecida, as testemunhas não aparecem e os
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infratores andam por aí a vandalizarem o nosso património, destruindo o que é feito em prol
do Porto Judeu.
III – Atividades Culturais e Recreativas da Autarquia
1. Biblioteca Itinerante
Tal como o ano passado, realizou-se o projeto “Biblioteca Itinerante”, por iniciativa da
Direção Regional da Cultura através da Biblioteca Publica e Arquivo Regional Luís da Silva
Ribeiro, em parceria com a Camara Municipal de Angra do Heroísmo. Teve por objetivo
diversificar a oferta bibliográfica do seu serviço de empréstimo a um âmbito local, e permitir
que a população mais idosa, ou com menor mobilidade, tivesse acesso sem necessitar de se
deslocar, às obras disponibilizadas para empréstimo domiciliário, mediante requisição e nas
mesmas condições que oferece o serviço nas instalações da Biblioteca, fomentando o interesse
pela leitura.

2. Carnaval 2020
Este ano o Porto Judeu voltou a dar cartas pelo Carnaval. Ficamos extremamente satisfeitos
com o resultado e feedback da população, quer do Porto Judeu como também de cidadãos
vindos de toda a ilha e emigrantes. Pelo segundo ano consecutivo, o Pavilhão Multiusos Pedro
Francisco encheu-se de espetadores que por lá ficaram até de madrugada, por as comédias e
bailinhos não pararem de chegar para atuar no recinto. Foi com imenso orgulho que este ano
várias manifestações carnavalescas fizeram questão de atuarem pela última vez no Porto
Judeu. Fizemos o trabalho de casa tal como no ano anterior, convidando cada bailinho
individualmente. Para poupar nas despesas, este ano optamos pela oferta de produtos caseiros
aos convidados, sorteamos prémios que nos foram oferecidos, e a mesa de carnaval para as
manifestações carnavalescas foi quase toda oferecida pelas gentes do Porto Judeu. As
lembranças estiveram a cargo do artesão/latoeiro do Porto Judeu, João António Dinis.
Também apoiamos a da Casa de Povo do Porto Judeu, oferecendo as mesmas lembranças para
presentear aos bailinhos que passaram na Associação Cultural durante o Carnaval Sénior.
Infelizmente, este ano não podemos contar com a atuação do Bailinho Sénior da Casa de Povo
do Porto Judeu para abrir o carnaval como habitualmente, uma vez que um dos elementos se
ausentou durante o carnaval.
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3. Bodos 2020
Numa tentativa de colmatar os prejuízos económicos provocados pela pandemia, a Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo propôs à Junta de Freguesia para, em colaboração com os
impérios, proceder à distribuição de pão e vinho pela população do Porto Judeu. Deste modo,
as padarias que deixaram de faturar nesta época, assim como os vinicultores que viram as suas
colheitas em armazém, seriam de algum modo apoiadas. A Junta de Freguesia decidiu ir mais
além, e de modo a ajudar também os lavradores que deixaram de vender o gado para as
promessas ao espírito santo e bodos, adquiriu seis vacas e distribuiu uma esmola de carne,
juntamente com o pão e vinho. Importa mencionar que o pão foi adquirido à padaria do Porto
Judeu e o gado a lavradores da nossa vila.

4. Concurso de Maios
Este ano não houve o habitual “Concurso de Maios” pelos motivos já mencionados. Para
lembrar este dia e também de modo a incentivar os mais novos a manter esta tradição,
convidamos as nossas crianças do 1º ao 6º ano a elaborarem um Maio e enviar uma fotografia
para a página de Facebook da Junta de Freguesia. Sem votação, foram todos premiados com
um mealheiro feito pelo Latoeiro João Dinis, no qual inserimos uma nota de cinco euros. Um
incentivo à poupança e a pensar no futuro.

5. Lançamento Coleção de Selos dos CTT
O lançamento da coleção de selos dos CTT alusivos às Festas do Espírito Santo ocorreu no
Porto Judeu. Por imposição da pandemia a cerimónia realizou-se com a presença de um
número reduzido de convidados. O Império do Terreiro foi escolhido pelos CTT para figurar
num dos selos da coleção e foi o local escolhido para apresentação oficial por parte dos
correios. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo, Presidente da Assembleia de Freguesia, representantes dos CTT, bem como
representantes das três Irmandades do Espírito Santo da nossa Vila. Contamos ainda com a
ilustre presença do Dr. Maduro Dias e Armindo Couto (presidente do grupo filatélico). A
filarmónica da Associação Cultural do Porto Judeu brindou-nos a todos com um pequeno
17
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

desfile e cumprimentos ao Império com o Hino do Espírito Santo. Aos presentes, oferecemos
uma pequena amostra dos bodos, nomeadamente, arroz doce, alfenim, vinho, e massa sovada.

6. Dia da Vila
As celebrações do Dia da Vila, 1 de julho não decorreram conforme previsto, devido à
prorrogação da situação de calamidade. Deste modo, e para que o dia fosse de algum modo
comemorado, publicamos a gravação do Hino à Vila nas nossas redes sociais, acompanhado
por uma série de fotografias do Porto Judeu, assim como também o mesmo se fez ouvir por
quem passava pela sede da Junta de Freguesia. Os Votos de Louvor, Benemérito e Prémios de
Aluno de Mérito foram publicados nas redes sociais, e distribuímos um ofício a cada um dos
seus recetores, com o voto de louvor que lhe havia sido atribuído e indicação duma entrega
posterior.

7. Festas da Vila
Porto Judeu 2020 Abraça as Comunidades, seguia a bom ritmo. No entanto, a comissão
organizadora optou pelo adiamento para 2021 devido à situação de contingência imposta.

8. Tourada à Corda no Caminho da Vila
A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo deliberou classificar a tourada à corda do
Caminho da Vila como tradicional, na sequência de apresentação de documentação
justificativa pela Junta de Freguesia.

9. Workshop de Guitarras
Esta jovem Orquestra de Guitarras da Vila de Porto Judeu, primeiro e segundo turno cessou
em março também na sequência do plano de contingência decretado, tendo retomado em
meados de outubro, no entanto por pouco tempo devido ao aumento significativo de casos
COVID.
10. Teatro de Variedades
Continuamos a apoiar o Teatro de Variedades neste segundo espetáculo nas suas mais
diversas solicitações, através da impressão de ingressos e cartazes entre outros
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pedidos. Infelizmente, a nossa colaboração com este grupo cessou aquando do estado de
contingência imposto.

11. Jornal da Vila
O Jornal da Vila continuou em parceria com a ICHTUS, no qual demos a conhecer as
atividades mais relevantes do Porto Judeu à nossa população. O jornal foi distribuído porta-aporta por membros do executivo e colaboradores.

12. Iluminação de Natal
Este ano aproveitamos as decorações existentes, lembrando a todos que mesmo nesta fase
menos boa, o Natal está presente nos nossos corações, para celebrar com amor e
solidariedade, aguardando por melhores dias, onde a luz e alegria entrarão novamente nas
nossas casas.

13. Apoio Bombeiros Natal
Tal como no ano passado, a Junta de Freguesia atribuiu o apoio monetário de 50€ a esta
coletividade.

14. Concurso de Presépios
Este ano optamos novamente por não fazer o concurso de presépios habitual, e convidamos os
jovens do Porto Judeu, entre os 5 e 14 anos a enviarem fotografias dos seus presépios para a
página da Junta de Freguesia, incentivando as crianças a manter esta tradição e ocupando-os
durante esta época onde deveriam estar em casa resguardados. Não houve classificação, sendo
todas as crianças premiadas.

15. Apoio Escola Natal
Foi deliberado conceder um apoio de 250€ a este estabelecimento de educação para ajuda nos
presentes de Natal.
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16. Distribuição de Bolo-rei
Uma vez que as habituais celebrações de Natal não se realizaram, nomeadamente o jantar,
visitas às escolas, ou quaisquer outros eventos que envolviam a presença física das pessoas,
optamos por oferecer um bolo-rei a cada casa do Porto Judeu, que adquirimos ao Cantinho do
Pão e distribuímos porta-a-porta, com a ajuda dos nossos colaboradores e voluntários.
CAPÍTULO III – OBRAS/MANUTENÇÕES
1. Baía do Refugo
O projeto de ampliação da Baía do Refugo está concluído e já o temos em nossa posse. O
vice-presidente do governo regional não teve disponibilidade para nos receber em audiência
para lhe darmos o devido seguimento aguardado.

2. Rampa de Acesso na Baía do Refugo
Foi construída uma rampa de acesso para cidadãos de mobilidade reduzida na Baía do
Refugo, cada vez mais procurada por banhistas de toda a ilha. Também houve a necessidade
de adaptar esta zona de banhos para que a mesma estivesse em conformidade com as regras
estabelecidas pela Direcao Regional de Saude, como também se procedeu à pintura de toda
esta zona.

3. Aquisição de Terreno
Adquirimos terreno adjacente à Baía do Refugo para dar início à construção dum parque de
apoio à zona balnear, que certamente beneficiará todos os utentes, assim como também quem
circula naquela estrada, com bastante dificuldade devido ao número elevado de veículos
estacionados durante a época balnear.

4. Zona de Banhos Poço de Além
Esta zona de banhos foi novamente preparada para receber os vários banhistas que a
selecionam como zona de preferência, quer seja pela localização como também pelo facto de
haver menor afluência, oferecendo maior conforto aos que preferem as zonas calmas. O
acesso àquela zona foi também melhorado, com a requalificação da escadaria.
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5. Parque de Estacionamento
Deu-se início à construção do parque de estacionamento, que será certamente um enorme
benefício para toda a população, principalmente para quem trabalha naquela zona onde se
encontram várias valências da Casa de Povo, assim como também a Escola Primária,
Restauração e Sede da Junta de Freguesia.

6. Passeio Artistas da Terra
A Iluminação do Passeio Artistas da Terra foi inaugurada, tendo ficado também o passeio
concluído. Contamos com a presença do Vice-presidente do Governo Regional, Dr. Sérgio
Ávila; Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Prof. Álamo de Meneses;
Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. João Carlos Tavares, e respetivos membros da
assembleia; Sr. Padre Francisco Xavier, e os representantes das diversas coletividades do
Porto Judeu. Em circunstâncias pouco comuns, pois a situação atual assim obriga,
aproveitamos este dia para entregar os votos de benemérito e louvor assim como os prémios
de mérito escolar àqueles que nos honraram com a sua presença. O Império do Terreiro cedeu
o coreto, para que o pudéssemos restaurar e colocar no Miradouro da Cruz do Canário. onde
esperamos que seja aproveitado para alguns concertos ou eventos. Encontrando-se esta obra
concluída, resta-nos “justificar” o seu nome, ornamentando-o com simbologia dos nossos
artistas, ou homenagem a estes. Peças decorativas, oferecidas pela Comissão de Festas de
2018 e elaboradas por um dos vários artistas desta vila, António Lima, foram colocadas para a
ornamentação deste passeio.

Procedemos à colocação de placas de agradecimento aos

cidadãos beneméritos que doaram o terreno, para que os seus familiares e descendentes
tenham orgulho pelo altruísmo para com o Porto Judeu.

7. Habitação
Na sequência dos contratos celebrados entre a Secretaria Regional da Habitação, esta Junta de
Freguesia e os beneficiários, as obras foram concluídas. A moradia sita na Canada de Santo
António, património da Junta de Freguesia ficou concluída, estando ocupada pela Sra.
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Lúcia Leal e o seu companheiro, Sr. Álvaro Azevedo. Foi redigido e assinado um contrato de
arrendamento, estipulando que os primeiros quatro anos serão a título gratuito, uma vez que o
Sr. Álvaro Azevedo construiu a moradia sem quaisquer encargos para a Junta de Freguesia no
que concerne à mão-de-obra. Decorridos os quatro anos, os habitantes pagarão o estabelecido
para habitação social.

8. Remodelar o Largo de Santo António
Devido ao atraso na chegada do material para construção do palco, não foi possível iniciar a
obra este ano.

9. Porto de Pescas
Foi colocado um portão na furna do Porto, de modo a evitar a utilização deste espaço para fins
menos próprios. Foi ainda celebrado um Acordo de Colaboração com a Secretaria Regional
das Pescas para pintura do Porto, que foi determinado adiar por não se justificar a sua pintura
durante os meses de inverno.

10. Pintura dos Passos
Os Passos na Vila de Porto Judeu foram pintados pelos colaboradores da Junta de Freguesia,
procedendo assim á sua manutenção e bom estado de conservação.

11. Placas Toponímicas
Novamente, a COVID19 colocou impasses aos projetos que já se encontravam em fase de
elaboração. As placas toponímicas demoraram algum tempo a chegar, no entanto já foram
colocadas e verificou-se a necessidade encomendar mais, por termos verificado que haviam
determinados pontos onde seria eficaz haver mais informação. Procedemos também à
colocação de azulejos identificando as ruas e canadas do Porto Judeu.

12. Sinalização Estradas
No sentido de oferecer melhores condições de segurança, foi necessário proceder à colocação
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de alguns sinais de trânsito, nomeadamente sinais “STOP”, espelhos, entre outros, em zonas
que apresentavam perigo para os utentes.
IV – Estradas
Continuando com o propósito de melhorar as condições de vida dos nossos cidadãos, e
verificando que existem vários acessos a moradias que necessitam de melhoramento,
procedemos ao asfalto de várias canadas, nomeadamente no Caminho da Vila, Ladeira da
Cruz, Jogo da Bola, Canada João do Couto e Refugo. A Canada do Colério também foi
asfaltada, com construção de vários poços sumidouros para evitar a descida das águas para a
estrada. As sobras há muito aguardadas também foram pavimentadas. A repavimentação da
Canada da Barata foi adjudicada à Firma Transjet. Continuamos a aguardar a colocação da
lomba junto do Império do Galinho assim como também a resposta oficial sobre a solicitação
duma lomba adjacente ao miradouro, para que possamos contestar formalmente, respostas
essas que não se fazem chegar.

Vila de Porto Judeu, 16 de Março de 2021

A Presidente da Junta de Freguesia
____________________________________________
(Honória de Fátima Dias Leandro Lourenço)

A Secretária da Junta de Freguesia
____________________________________________
(Maria Cizaltina Dutra e Silva)

O Tesoureiro da Junta de Freguesia
____________________________________________
(Duarte Filipe Vieira de Melo)
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