
Ata da primeira e segunda reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do 

Raminho, do dia vinte e oito de Maio do ano dois mil e vinte um. 

 Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e 

trinta minutos, reuniu-se a Assembleia de Freguesia do Raminho, em sessão ordinária, 

presidida por Honorato Bettencourt Lourenço, no exercício das suas funções de 

Presidente da Assembleia de Freguesia e secretariada por Maria Edite de Sousa Ormonde. 

Registaram-se as seguintes presenças:------------------------------------------------------------- 

Partido Social Democrata (PSD):----------------------------------------------------------------

--Honorato Bettencourt Lourenço, Maria Edite de Sousa Ormonde, Luís Luciano Bretão 

Cardoso, Isabel Maria Corvelo de Melo Coelho.------------------------------------------------

---Partido Socialista (PS):-------------------------------------------------------------------------

------João Leonel Simões Costa, Jacinto Néri Mendes de Borba, Rodrigo Melo da Terra.- 

Órgão Executivo:-----------------------------------------------------------------------------------

---Presidente: Mário José Martins Cardoso-------------------------------------------------------

------Secretaria: Alexandra de Fátima Bertão Lourenço----------------------------------------

---------Tesoureiro: António Manuel Simões Dinis---------------------------------------------- 

Deu-se início à reunião com a leitura da ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

De seguida foi apresentada pelo presidente da junta a atividade realizada no período 

que passou. 

Ponto um – A Obra da nova estrada entre a Ribeira do Borges e Presa Grande, após 

ter sido colocada a última camada bagacina vermelha para regularizar o piso e 

colocação dos sinais de trânsito, ficou totalmente concluída. Devido à habitual 

descarga das águas pluviais provenientes da Estrada Regional na Presa Grande, foi 

pavimentado com betão o troço de cem metros entre a casa do Mário Ávila e a nova 

estrada. Devido à pandemia, a inauguração ocorreu com poucos convidados, no 

entanto, pelas palavras do Senhor Presidente da Câmara, foi considerada um sucesso. 

O Presidente reconheceu o trabalho realizado, a mobilização da junta e a boa vontade 

da população na cedência dos dois metros de terreno para a nova estrada. Considerou 

este um exemplo a seguir, não sendo fácil realizar-se uma obra destas em outras 

freguesias e nos dias que decorrem, devido à falta de entendimento e contributo dos 

proprietários. 

Ponto dois – Após a conclusão da obra de alargamento da canada de acesso a moradias 

no Teatro do Meio, a mesma foi asfaltada. Também faram realizados os trabalhos de 

repavimentação na segunda canada de acesso ao Lar de Idosos. Trabalhos esses que 

que estavam previstos, desde o início do projeto. 



Ponto três – Concluíram-se os trabalhos de conservação na placa informativa e de 

“boas vindas” à entrada da freguesia no lado do Teatro do Meio. A placa foi alvo de 

galvanização, decapagem e pintura. Também foram colocadas novas letras e símbolos. 

Os trabalhos realizados têm sido alvo de muitos comentários positivos por parte dos 

nossos conterrâneos na diáspora, nas redes sociais. 

Ponto quatro – Procedemos também à substituição das duas placas indicativas de 

aproximação ao miradouro e outra à entrada da freguesia, pelo Biscoito da Fajã. 

Utilizamos nas três placas o mesmo padrão de letra e imagem. 

Ponto cinco – Foram realizadas obras de fundo no teto da Casa de Pias do Chafariz da 

Presa Grande. O teto em madeira foi totalmente substituído e realizaram-se outras 

obras de conservação.   Também foi colocado um painel de azulejos decorativos com 

figuras ilustrativas, bem como a iluminação no interior da Casa de Pias. 

Ponto seis – Concluíram-se os trabalhos de conservação da Capela Mortuária e do 

Cemitério, através de decapagem, galvanização e pintura dos portões e varandins.  

Ponto sete – Deu-se continuidade aos habituais trabalhos de limpeza nas ribeiras e 

linhas de água da freguesia, durante as chuvadas de inverno. 

Ponto oito- Realizou-se novamente a distribuição e espalhamento de raticida em toda 

a freguesia, nos lugares considerados essenciais. Esta ação tem sido concretizada pelo 

pessoal que presta serviço à junta.  

Ponto nove - Foram construídas e instaladas novas prateleiras na Biblioteca Álamo 

Oliveira para acolher mais uma quantia avultada de livros que Álamo Oliveira doou à 

biblioteca, nos passados meses. Considerando a grande quantidade de livros, a quantia 

de prateleiras também foi bastante significativa e dispendiosa. 

Ponto dez – Após alguns atrasos e alguma preocupação da parte da junta e dos 

utilizadores do passadiço, a reconstrução da ponte da Ribeira do Borges está finalmente 

concluída. A obra foi realizada pelo Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA)  

Ponto onze – A pedido desta Junta, o posto de abastecimento de água que serve a 

lavoura nos Lagos e Cerro, foi colocado em funcionamento após autorização do 

Secretario Regional da Agricultura, Eng.º António Ventura. Uma mais valia para os 

lavradores da freguesia que possuem prédios naquela zona. 

Ponto doze – Realizaram-se trabalhos de manutenção e conservação dos caminhos 

agrícolas e limpeza dos poços, com o envio à freguesia da máquina retroescavadora da 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

 

 



Ponto treze - Devido à não realização dos bodos e tal como ocorreu no passado ano, 

procedeu-se à distribuição de pão e vinho em todas as casas e famílias da freguesia, 

oferta da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.  No entanto, a Junta de Freguesia, 

também resolveu participar com a oferta de 2 kg carne em cada casa ou família da 

freguesia, considerando que não se realizou o habitual convívio dos festejas do Dia da 

Freguesia no passado ano. 

Ponto catorze – Precedeu-se à construção de uma rampa feita por medida em inox, 

para pessoas com mobilidade reduzida. Esta foi colocada na entrada principal do 

edifício da Junta de Freguesia, considerando que a anterior já estava em estado de 

degradação. 

Ponto quinze – Realizaram os Sensos 2021, que segundo a Junta e os organizadores, 

decorreu sem problemas ou atrasos.  

Ponto dezasseis - A Junta de Freguesia do Raminho voltou a ganhar pela quarta vez 

consecutiva, o prémio ECOFREGUESIA de excelência. O Presidente da Junta afirmou 

estarem muito orgulhosos por terem recebido este prémio, que é fruto do trabalho 

realizado pela junta, das campanhas de sensibilização ambiental, da insistência em 

manter a freguesia limpa, bem como das boas práticas ambientais dos raminhenses. 

Entraram no concurso centro e quarenta freguesias, a nossa freguesia faz parte das 

trinta freguesias que ganharam o distinto galardão. 

Ponto dezassete – Procedeu-se ao embelezamento e proteção física e decorativa do 

contentor de plásticos da silagem, na Canada do Poços. 

Ponto dezoito – Com o objetivo de facilitar o escoamento das águas pluviais e o acesso 

às pastagens, procedeu-se à repavimentação em betão de várias travessias e acessos 

na Ribeira do Borges e na Grota do Veiga.  Também foi pavimentado em betão parte do 

troço do desvio das águas pluviais no cimo da Canada do Esteves. 

Ponto dezanove - Decorrem os trabalhos de manutenção do Campo de Jogos com a 

conservação dos equipamentos, realização de pinturas e caiação dos balneários. 

Ponto vinte – Decorrem ainda as reparações dos tanques de abastecimento de água à 

lavoura na Ribeira do Borges, na Fonte de Borges, fontes de abastecimento e bem como 

os outros pontos de água nas várias zonas da freguesia. 

Ponto vinte e um – Decorrem trabalhos de manutenção, coroamento e 

embelezamento das paredes e muros das vias municipais. Também há intervenção na 

estrada regional, com novos coroamentos de alguns muros. 

   



Ponto vinte e dois - Estão a decorrer os trabalhos de embelezamento da freguesia de 

preparação para a entrada do verão.  Atualmente está a preceder-se a uma limpeza de 

fundo nos parques de lazer da freguesia, dos chafarizes e muros da estrada regional. 

Além da referida limpeza, estamos a realizar vários trabalhos de conservação dos 

equipamentos e respetivas pinturas 

Ponto vinte e três - A Junta congratulou-se pelo aniversário da inauguração do edifício 

sede da Junta, construída há vinte anos, a vinte cinco de abril de dois mil e um, que ao 

longo dos anos passou a oferecer mais serviços aos raminhenses. 

Ponto vinte e quatro - A Junta congratulou-se, pela conquista da taça de disciplina pela 

equipa de futebol do Raminho, sendo muito positivo para a motivação da equipa. 

Ponto vinte e cinco - A Junta irá apoiar e unir-se às comemorações do Dia Mundial da 

Criança com a oferta de insufláveis e do almoço às crianças da Escola do Raminho. 

Ponto vinte e seis - O Presidente da Câmara Municipal deste concelho, Prof. Álamo 

Meneses, visitou a freguesia nos últimos dias. O Junta informou que a visita correu bem 

e dentro da normalidade. 

Ponto vinte e sete- Aguardamos na próxima segunda-feira, dia trinta e um de maio a 

visita do Secretario Regional da Agricultura e do Presidente do IROA, em visita à 

freguesia, mais concretamente para fiscalizar a intervenção realizada na ponte da 

Ribeira do Borges. 

Ponto vinte e oito - O Presidente da Junta, submeteu para apreciação e votação na 

Assembleia de Freguesia, os documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia 

respeitantes ao ano dois mil e vinte. Tendo sido aprovados por unanimidade. 

Ponto vinte e nove - O Presidente da Junta, submeteu para apreciação e votação da 

Assembleia de Freguesia, o Regulamento do Inventário. Tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 Ponto trinta - O Presidente da Junta, submeteu para apreciação e votação da 

Assembleia de Freguesia, o mapa de inventário do património bruto no valor de 212 

695,43€ (Duzentos e doze mil seicentos e noventa e cinco euros e quarenta e trez 

centimos). Tendo sido aprovadas por unanimidade.  

 Ponto trinta e um - O Presidente da Junta, submeteu para apreciação e votação da 

Assembleia de Freguesia a primeira revisão orçamental do plano dois mil e vinte um. 

Tendo sido aprovada por unanimidade. 

 



Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Assembleia e pela 

Secretária que a lavrou. 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

____________________________________________ 

Honorato Bettencourt Lourenço 

 

A Secretária da Assembleia de Freguesia 

____________________________________________ 

Maria Edite Sousa Ormonde 


