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(Período compreendido entre Abril 2013 e Junho z}n)

- Rede Viária:

- Manutenção e conservação de diversos caminhos;

-Monda quimica em fodos os caminhos municipais;

- Monda química nos diversos trilhos e ribeiras;

- Reparação dos degraus de acesso à canada de São Caetano e piscina.

- Reparação da escadaria junto ao trilho da Ribeira da Prainha.

- Recuperação do piso dos caminhos recentemente abertos na Terra do Pão.

- Limpeza e manutenção de diversos espacos verdes:

- Largo Antonio da Fonte;

- Largo das Fontes;

- Jardim junto ao edificio sede da Junta de Freguesia;

- Espaço envolvente à escola de São Caetano;

- Espaço adjacente à Casa do Povo de São Caetano;

- Largo Dr. Arriaga Nunes,

- Parque Infantil;

- Largo junto ao nicho de S. Pedro;

- Cemitério:

-Limpeza do cemitério;

- Zonas balneares:

- Reparação da escada e dos varandins na zona balnear das baixas.

- Manutenção e limpeza das zonas balneares.

-Parque das Fontes

- Inicio das obras de requalifi cação do Parque das Fontes.

- Adeliaçor

- Candidatura do projeto de requalificaçãa da zona balnear de São Caetano.

- Candidatura do projeto de requalifìcação do Parque de Lazer e Merendas da

Terra do Pão



-Zona Balnear de São Caetano:

-Limpeza da rampa do Porto de São Caetano e zona de areia adjacente ao porto.

- Acordo de cooperação entre a empresa Pico Sport e a Junta de Freguesia.

- Acordo de entre-ajuda com a Picoartes para, o Espaço Galeão.

- Candidatura ao nrograma "Ecofreguesias":
l

- Elaboração de relatorio de avaliação.

- Candidatura ao programa "OTL-J":

\ -Animacão Local
v

- Realização da I Tema do Galeão.

-Anoios concedidos:

- Comissão fabriqueira dalgrelade S. Caetano: 500,00€,

- Grupo Folclorico: 1250,00€

-Geocaching:

- Preparação de material para a colocação de vários pontos de geocache
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