Ata da terceira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Raminho, do dia
dez Setembro do ano dois mil e vinte um.
Aos dez dias do mês de setembro 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, Daniel Martins Lourenço, Rodrigo Melo da Terra.
Órgão Executivo:----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Mário José Martins Cardoso---------------------------------------------------------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 – Intervenção no piso do caminho de acesso ao Parque de Campismo da Vigia
da Baleia e no Largo de acesso ao Torreão da Cruz da Procissão dos Abalos e circundantes.
Intervenção solicitada pela Junta de Freguesia e realizada pelo Serviços Florestais
Ponto dois – Procedeu-se à substituição do teto e telhas na Ermida do Cemitério. Após o
retelho, verificou-se a existência de várias telhas partidas e a necessidade de substituir o teto
na sua totalidade. Também foram realizadas pinturas e outras obras de conservação.
Ponto três – Colocação de várias placas informativas, orientação e toponímicas em vários
cruzamentos das estradas municipais.
Ponto quatro – Atribuição de apoio financeiro de mil euros para as obras da nossa Igreja.
No decorrer das obras, a junta tem prestado apoio logístico e cedência de funcionários da
junta.
Ponto cinco - Procedeu-se à conservação, pintura e caiação de chafarizes e paredes ao longo
da estra regional. Foram também realizadas a limpeza dos parques e tapamento de paredes
caídas nas estradas municipais.
Ponto seis – Procedeu-se à pintura exterior e conservação da Sede da junta

Ponto sete – A Junta de freguesia atribuiu apoios financeiros à Casa do Povo para as ajudas
das despesas da atuação da Cantora Emily e ao grupo de teatro de teatro Pé-de Milho.
Ponto oito – A Junta de freguesia atribuiu um apoio ao Lar de Idosos de São Francisco
Xavier do Raminho para compra e feitura de novos cortinados.
Ponto nove- A Junta de freguesia atribuiu um apoio de trezentos euros para a aquisição do
novo fardamento dos bombeiros dos quarteis Angra/Altares. Todas as freguesias do
concelho apoiaram na iniciativa.
Ponto dez – Apoio à vacinação. A Junta de Freguesia apoiou e disponibilizou transporte a
todas as pessoas que não foram contactadas para serem vacinadas ou por qualquer outra
razão não tiveram oportunidade de o fazer.
Ponto onze – A Junta de Freguesia prestou o devido apoio logístico aos mordomos da festa
2021. Embora a festa deste ano não tenha passado de uma pequena amostra, de alguma
forma satisfez-nos alegrou-nos e minimamente.
Ponto doze – A Junta esteve presente na inauguração do novo trilho denominado como
Grande Rota do Oeste. Trata-se de um trilho com um percurso linear que liga a Reserva
Florestal de Recreio da Lagoa das Patas à Reserva Florestal de Recreio da Mata da Serreta,
com passagem por várias zonas da nossa freguesia mais concretamente pelo Miradouro do
Raminho. A sua extensão excede os trinta e um quilómetros.
Ponto treze – A Junta adquiriu e plantou de flores novas na floreira da praça e realizou as
pinturas dos vazos
Ponto catorze – Embora o montante atribuído à freguesia para transportar as nossas
crianças para a escola seja simbólico, a junta já se está a preparar para o novo ano letivo e
garantir o transporte das mesmas para a Escola do Raminho.
Ponto quinze – Tal como já foi anunciado, a junta aguarda a asfaltagem da canada da
Ribeira do Borges pela Camara Municipal que deverá ser asfaltada em breve.
Ponto dezasseis – A pedido da junta, aguardamos a chegada de uma retroescavadora, vinda
através da Camara Municipal com a finalidade de realizar a limpeza, vazamento dos poços
e a manutenção dos caminhos agrícolas antes da entrada do inverno e início das chuvadas e
outros trabalhos.
Ponto dezassete – Aprovação em Assembleia de Freguesia a venda e concessão de uso
privativo de uma Sepultura perpétua no Cemitério do Raminho aos familiares de Francisco
Henrique de Sousa Vieira qual foi celebrado por escrito e titulado por alvará emitido pelo
Presidente da Junta de Freguesia.
Ponto dezoito – Foi com satisfação que obtivemos informação que as candidaturas
formalizadas à Direção Regional da Organização e Administração Pública para a realização
de várias obras, colocação de um tapa vento na entrada principal do edifício sede da junta

de Freguesia, aquisição de equipamento, mobiliário e software, mereceram aprovação desta
entidade.
Ponto dezanove – Como tem sido habitual a junta formalizou a sua candidatura ao
programa Ecofreguesias, tendo sido assinado o acordo referente ao ano dois mil e vinte um.
Ponto vinte – Com o objetivo de homenagear e valorizar os Presidentes de Junta de
Freguesia do Raminho que por aqui passaram, a presente junta esta a preparar um mural
com fotos molduradas dos Presidentes de Junta em reconhecimento do trabalho realizado
em prol da nossa freguesia.
Ponto vinte e um: A ausência da Secretária da Junta, deve-se ao facto de esta ter viajado
para o Canada por tempo indeterminado. No entanto, todo o trabalho da sua
responsabilidade, está a ser realizado online através da mesma.
Ponto vinte e um: Revisão e alteração do Plano e Orçamento de 2021.
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

