
Ata da primeira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Raminho, do dia 

vinte e oito de abril do ano dois mil e vinte dois. 

 Aos vinte e oito dias de abril do ano dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta 

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

por Luís Luciano Bertão Cardoso, em substituição do Presidente da Assembleia de 

Freguesia, sendo secretariado por João Paulo Simões Dinis, em substituição da Secretária 

da Assembleia de Freguesia. 

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

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

Luís Luciano Bretão Cardoso, João Paulo Simões Dinis, Manuela de Fátima Berbereia de 

Sousa , Paulo Joaquim Jaques Xavier ------------------------------------------------------------ 

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

Jacinto Néri Mendes de Borba, Andreia Melissa Parreira Vieira e Rodrigo Melo da Terra;.-

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Órgão Executivo;-----------------------------------------------------------------------------------

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

Secretário: Maria Clara Costa (ausente)-------------------------------------------------------------- 

Tesoureiro: Francisco José Berbereia----------------------------------------------------------------- 

Período antes da Ordem do Dia. 

Deu-se início à reunião com a leitura da ata da quarta reunião realizada a vinte e um de 

dezembro de dois mil e vinte um, tendo sido aprovada por maioria. 

Resposta escrita e lida pelo membro da Assembleia, Andreia Vieira, referente à declaração 

da defesa da honra na reunião feita pelo Presidente da Assembleia no dia 27 de dezembro 

2021. 

De seguida, o Presidente da Assembleia em substituição passou a palavra ao Presidente da 

Junta que apresentou a atividade desenvolvida no último período. 

Ponto um: Apreciação e aprovação das contas de Gerência do ano 2021. Durante a 

apresentação, o membro da Assembleia Andreia Melissa Parreira Vieira questionou o 

Presidente da Junta relativamente ao saldo que transitou para o ano seguinte. O Presidente 

da Junta respondeu que o saldo em questão contem uma quantia que está destinada ao desvio 

das águas pluviais da Canada da Canada do Esteves e não poderá ser utilizado enquanto não 

for encontrado o local apropriado para realização da referida obra. Além disso, também 

existem outros dinheiros que transitaram para o próximo ano que pertencem à Biblioteca 

Álamo Oliveira. Também foram feitas outras perguntas pela mesma, relacionadas com 



montantes inseridos nas várias rubricas. De seguida o membro da Assembleia Jacinto Néri 

Borba interviu e afirmou haver muitas pessoas a queixarem-se da pouca pressão de água nos 

ramais. O Presidente da Junta respondeu que a Graça Leonardo foi a única pessoa que se 

queixou do problema e terá solicitado que esta viesse à junta falar com o Senhor Presidente 

da Câmara durante uma visita que este realizou à freguesia. As contas foram aprovadas por 

maioria com quatro votos a favor, zero votos contra e três abstenções. 

Ponto dois: Revisões orçamentais e alterações ao Plano de Orçamento de 2022. As revisões 

e alterações foram aprovadas por unanimidade. 

Ponto três – Realização de uma reunião no Gabinete do Secretário Regional da Agricultura 

em simultâneo com todas as entidades que têm estradas e caminhos sob do seu alçado, 

sendo; Direção Regional da Agricultura (DRAG), Obras Publicas, Instituto Regional de 

Ordenamento Agrário (IROA), Serviços Florestais e GRATER. Esta foi uma forma de falar 

e resolver situações com as várias entidades numa só reunião e a possibilidade de revindicar 

vários apoios e obras para a freguesia. Além das estradas a construir, solicitamos a colocação 

de uma cancela canadiana no caminho da florestal, para impedir fuga do gado para outras 

zonas. Foram aprovados através da Direção Regional da Agricultura o financiamento de 

dois carregadouros de gado a construir no Raminho. As Obras Públicas informaram-nos que 

prestaram conhecimento ao Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) referente à 

encosta do Biscoito da Fajã para solucionar o problema, tendo sido já realizado o referido 

estudo, sendo uma situação muito difícil, provavelmente terão de fechar a estrada ao 

transito, atualmente estão a estudar a melhor forma de realizar a obra sem causar transtornos 

ao transito.  Quanto ao  IROA, esta já solicitou à Secretaria Regional da Ambiente 

intervenção no leito da Grota dos Folhadais.  Com a GRATER solicitamos informação como 

candidatar o Campo de Futebol e adquirir financiamento para obras. No final, consideramos 

esta reunião como sendo muito proveitosa. 

Ponto quatro – “Academia de Ideias” As Explicações prestadas aos alunos da freguesia 

estão a ter sucesso com melhorias significativas no desempenho escolar.  Devido ao 

mencionado sucesso, através da Secretaria Regional da Educação a explicadora irá formar 

uma fundação que trará benefícios para os pais e as juntas vão passar a pagar menos pelos 

serviços prestados. 

Ponto cinco - A junta promoveu e patrocinou a ida de duas alunas raminhenses que 

completaram o 12º ano à Feira das profissões “Futurália 2022” realizada na (FIL) Feira 

Internacional de Lisboa. Esta Feira conta com a presença de diversas instituições 

universitárias do país, sendo considerado o maior evento nacional dedicado à educação, 

formação, orientação e oferta educativa. Foram acompanhadas e orientadas pela Secretária 

da Junta, Maria Clara Costa. Uma experiência enriquecedora para a o futuro da juventude 

Raminhense que prepara o seu ingresso à universidade. 

Ponto seis - Reunião com o Secretário Regional do Ambiente com a finalidade de este 

autorizar a construção do telheiro no Parque da Vigia da Baleia. O financiamento está 



assegurado pelo Presidente da Câmara que já nos ter atribuiu metade da verba.  Aguardamos 

o parecer do Diretor Regional do Ambiente. 

Ponto sete – Visita realizada à freguesia pelo Sr. Presidente da Câmara e Vereadora Fátima 

Amorim.   Abordamos vários temos e projetos que pretendemos realizar na freguesia, bem 

como, a reconstrução do Moinho do Senhor Albino (Alveno), dar continuidade à 2ª fase da 

ligação Presa Grande à Canada da Bernarda, abastecimento de água, retificação e tapamento 

dos buracos existentes no asfalto na estrada regional e municipal causados pela construção 

de ramais de água. Também abordamos a construção do canal para o desvio das águas 

pluviais na Canada do Esteves. 

Ponto oito – Elaboração e apresentação de nova de candidatura à Secretaria Regional do 

Ambiente através do programa Eco-Freguesia 2022. Tal como nos anos anteriores, iremos 

manter a freguesia limpa e tentar ganhar novamente o prémio e o galardão de excelência. 

Ponto nove – Elaboração e apresentação de novas candidaturas à Direção Regional do Poder 

Local para obras, equipamentos, mobiliário e software. 

Ponto dez – Como freguesia associada, participação no congresso da ANAFRE 2022 em 

Braga, com destaque para o aproveitamento das boas oportunidades de aprendizagem e 

melhor conhecimento das competências da Junta de Freguesia e da legislação. Através deste 

organismo, as freguesias continuam a pugnar pela defesa da dignidade das Freguesias e seus 

eleitos, reivindicando mais financiamento do estado às freguesias. Neste encontro há troca 

de ideias e troca de contatos entre os autarcas, tomando conhecimento do que melhor se faz 

nas outras freguesias. No mesmo encontro, estão presentes fornecedores inovadores que 

expõem equipamentos e softwares para continuar a dinamizar e modernizar as juntas e as 

freguesias.  

Ponto onze - Vinda da máquina retroescavadora da câmara ao Raminho. Realizou-se a 

limpeza dos poços, manutenção dos caminhos de penetração e a drenagem das as águas 

pluviais. 

Ponto doze - A nosso pedido, os Serviços Florestais também limparam, repararam e 

drenaram os caminhos debaixo do seu alçado. 

Ponto treze - Aguardamos que a solicitadora e o topografo façam o destaque da zona onde 

fica situado o moinho to senhor Albino (Alveno). Uma vez concluído, avançaremos com a 

compra e a recuperação do moinho. 

Ponto quatorze – Programas ocupacionais; Paulo Fialho deixou de trabalhar para a junta 

pelo facto de ter sido enviado a uma entrevista de emprego e ter sido escolhido pela entidade 

empregadora. Conseguimos integrar o Claúdio num novo programa do PROSA e 

continuamos com o António num novo programa. Consideramos que está esta cada vez mais 

difícil de ter pessoal. No entanto, o Presidente da Câmara decidiu apoiar as juntas e atribuir 

cinco mil euros para ajudar nas despesas com os programas ocupacionais. 



Ponto quinze - Este ano teremos que trabalhar com requisições o que nos penaliza na 

rapidez para iniciar as obras 

Ponto dezasseis – Existência de vandalismo na zona de lazer d Vigia da Baleia em que 

foram roubados os cinzeiros e grelhadores. Aguardamos que o serralheiro entregue o 

material em falta. 

Ponto dezassete - Apoio financeiro e logístico prestado ao passeio Todo-o-Terreno 

organizado por jovens do Raminho, trouxe muita gente à freguesia. 

Ponto dezanove - Informação de concessão de sepultura ao Sr. António Faria 

Ponto vinte – Informação à assembleia sobre a eventual compra de terreno  para construção 

de um carregador no Cabo Raminho que irá ser apoiado financeiramente pela Direção 

Regional da Agricultura 

Ponto vinte e um – Concurso de Maios, uma iniciativa que visou dinamizar a população a 

manter a tradição. 

Ponto vinte e dois – O Presidente da Junta congratulou a iniciativa da cidadã Andreia Vieira 

por ter ganho a candidatura no Orçamento Participativo. 

Ponto vinte e três- Voto a favor do inventário 

Ponto vinte e quatro - Apreciação e aprovação das contas de Gerência do ano 2021. As 

contas foram aprovadas com quatro votos a favor, zero votos contra e três abstenções. 

Ponto vinte e cinco - Revisões orçamentais e alterações ao Plano de Orçamento de 2022. 

As revisões e alterações foram aprovadas por unanimidade. 

Ponto vinte e seis - Revisão do inventario patrimonial alterações aprovadas por 

unanimidade 

Ponto vinte e sete - O Presidente do executivo da Junta de Freguesia do Raminho deu 

conhecimento sobre a concessão de sepultura perpétua ao residente António Faria. 

Ponto vinte e oito - O Presidente do executivo da Junta de Freguesia do Raminho informou 

a assembleia sobre a compra de um prédio para a construção de um carregadouro e curral 

de brincagem no Cabo do Raminho. 

Ponto vinte e nove - Voto de louvor apresentado pelo PSD Raminho pela aprovação da 

criação do Prémio Literário Álamo Oliveira para jovens escritores, voto foi aprovado por 

unanimidade 



Ponto trinta - Voto de louvor apresentado pelo PS Raminho ao Sr. José Salvador Esteves 

Cota, voto foi aprovado por unanimidade. 

Ponto trinta e um - Voto de Pesar apresentado pelo PS Raminho ao Sr.  José Caetano 

Martins, voto foi aprovado por unanimidade 

Ponto trinta e dois - Apreciação e aprovação das minutas dos contratos inter-

administrativos e delegação de competências para 2022/2025 para envio ao Tribunal de 

Contas 

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 em substituição 

e pela Secretária em substituição que a lavrou. 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, em substituição  

____________________________________________ 

Luís Luciano Bertão Cardoso 

 

A Secretário da Assembleia de Freguesia, em substituição 

____________________________________________ 

João Paolo Simões Dinis 

 


