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O dia 26 de setembro de 2021 marcará o termo deste 
mandato autárquico. Foi, para mim, especial motivo de 
orgulho e satisfação ter presidido os destinos do 
Raminho nos últimos 4 anos, pois sei que dei toda a 
minha atenção e tratei todos por igual. Espero ter 
estado à altura do que esperavam e ter sido merecedor 
da con�ança que em mim depositaram. 

Agradeço aos raminhenses por acreditarem que eu 
seria capaz de desempenhar este cargo. Também me 
apraz agradecer aos membros do Executivo da Junta, 
Alexandra Lourenço e António Manuel Dinis, pois só 
com a sua lealdade, trabalho e empenho foi possível 
fazer obra. Aos membros da Assembleia de Freguesia 
um igual agradecimento por estes estes 4 anos de 
trabalho. Obrigado também à Camara Municipal de 
Angra do Heroísmo, aos funcionários da Junta e a todos 
que direta ou indiretamente têm trabalhado com e por 
esta Freguesia. 

Trabalhamos num verdadeiro espírito de cooperação, 
lealdade, mas também de muita exigência. Juntos, 
conseguimos fazer obra. Fizemos um enorme esforço 
no sentido de captar para a Freguesia receitas próprias, 
atingindo uma verba considerável dentro de um 
orçamento da Junta. 

Os maiores investimentos realizados nos últimos 4 
anos, destacam-se no setor agrícola, na rede viária, na 
cultura, na conservação do património, entre outros.

Infelizmente todos fomos confrontados com o 
período pandémico da Covid-19, que foi difícil para os 

raminhenses e especialmente desa�ante para a junta. 
Procedeu-se à elaboração obrigatória de um plano de 
contingência. Enviou-se funcionários para casa e 
procedeu-se ao encerramento dos serviços presenciais 
da junta e CTT. Os funerais foram realizados apenas 
com os familiares mais próximos. A segunda fase da 
pandemia foi mais difícil ainda devido à quantidade de 
casos positivos que surgiram na freguesia. Intervimos 
junto da população em colaboração com as entidades 
competentes para ajudar a controlar o contágio.  

A Junta de Freguesia homenageia todos os ramin-
henses pela forma exemplar como enfrentaram e se 
tem comportado durante a pandemia, revelando um 
rigoroso civismo e tomando as precauções adequadas 
para se protegerem a si, às suas famílias, amigos e à 
população em geral.

As páginas desta revista constituem uma síntese dos 
passos percorridos por um Raminho cada vez mais 
desenvolvido e frutuoso para quem o habita. O desen-
volvimento desta freguesia não é apenas um objetivo 
mas sim um valor maior pelo qual lutamos diariamente, 
traçando pequenos objetivos. Enquanto representante 
da Junta de Freguesia espero que revejam na vossa 
leitura um Raminho mais crescido, mas também um 
Raminho que ainda tem muito por onde crescer. "

Bem-haja!
Mário José Martins Cardoso
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A JUNTA DE FREGUESIA INVESTIU NA REDE VIÁRIA
A rede viária é determinante no desenvolvimento físico da população ativa da nossa freguesia, sendo 

imperativa a boa estruturação da rede viária. Trabalhamos para um escoamento facilitado do trânsito, 
melhor circulação da população e criamos itinerários complementares para a deslocação de animais nas 
suas vias próprias.

Canada do Esteves:  Repavimentação, sinalização e remodelação da rede de água. No decorrer 
da obra, de forma a satisfazer os moradores, realizaram-se várias melhorias nos acessos às habi-
tações. Obra realizada pela Câmara Municipal. 

 Repavimentação das 
duas Canadas envolventes 
do Lar de Idosos. Obra 
importante para o bom 
funcionamento da própria 
instituição e dos moradores. 
Obra executada pela Junta 
e �nanciada pela Câmara 
Municipal.  

Canadas de acesso ao 
Lar de Idosos



Repavimentação e reti�cação da via municipal no Teatro do Meio. Obra importante para os 
moradores. Obra realizada pela Junta de Freguesia e �nanciada pela Câmara Municipal.
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REPAVIMENTAÇÃO E CORREÇÃO DA CANADA DE ACESSO AO TEATRO DO MEIO

Canada da Relvinha Canada de acesso a moradias Ribeira do Borges

Canada do Valado

Canada de acesso - Presa do António Borges

Canada do Vinagre

Canada de acesso – Ribeira do Borges



Construção da nova estrada entre a Ribeira do 
Borges e a Presa Grande, via de grande 
importância para o setor agrícola. Uma obra que 
veio melhorar a qualidade de vida dos lavradores 
e da restante população, considerando que 
desvia a circulação do gado das vias habitadas. 

NOVA ESTRADA ENTRE A RIBEIRA DO BORGES E A PRESA GRANDE
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Atendendo à dimensão económica do setor agropecuário no Raminho, a Junta de Freguesia valorizou a 
atividade, dando especial atenção e investindo consideravelmente no setor. Promovemos os investimentos 
que consideramos mais urgentes e necessários. As nossas prioridades foram as seguintes: abertura de novas 
vias; melhoramento das existentes; abastecimento de água à lavoura; ampliações e melhoramentos dos 
currais de gado. Todas estas obras são imprescindíveis para evitar constrangimentos e garantir que as 
explorações agrícolas da freguesia sejam competitivas.

SETOR AGRÍCULA É VITAL NO RAMINHO

Repavimentações e melhorias de acessos em betão de várias travessias e acessos às pastagens na Ribeira do Borges, Grota do Veiga e outras zonas da freguesia.

A junta reconhece e agradece a boa vontade 
da população, especialmente a compreensão e 
contributo dos proprietários.

Obra realizada pela Junta de Freguesia, �nan-
ciada pela Câmara Municipal.
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Canada de servidão abaixo do Canada do Cemitério e da Atalosa 

Canadas de acesso na Presa Grande - 
Pavimentação de duas canadas de acesso em 
betão na Presa Grande acima da Estrada 
Regional. Este tipo de intervenção em canadas 
de terra batida, ajudam a manter a estrada 
Regional limpa de terra e lama.

Ponte da Ribeira do Borges - Após ter sido destruída por uma intempérie, a sua reconstrução foi realizada pelo Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA)

Realizaram-se obras essenciais no carregadouro do Cerro. 
Procedeu-se à ampliação do curral, o que melhorou o funciona-
mento e utilidade do mesmo. O carregamento de gado �cou mais 
facilitado, bem como a realização de brincagem, recolha de 
sangue e tratamentos.  

O tanque bebedouro anexo também foi reparado.

CARREGADOURO E BEBEDOURO DO CERRO
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA À LAVOURA

Posto de abastecimento nos Lagos e Cerro - O Posto passou a funcionar após autorização do Secretário 
Regional da Agricultura, Eng.º António Ventura. Trata-se de uma mais valia para os lavradores da freguesia, 
que possuem prédios nessa zona. Realizaram-se também reparações nos tanques de abastecimento de água 
à lavoura na Ribeira do Borges, na Fonte de Borges e outras zonas de abastecimento da freguesia.

AGROTER- A Junta de 
Freguesia patrocinou a Feira 
Agroter, com vários prémios 
atribuídos a produtores do 
Raminho, sendo a freguesia 
que participou com mais 
gado na feira.
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APOIO ANUAL AOS FESTEJOS E CULTURAAPOIO ANUAL AOS FESTEJOS E CULTURA

PRESERVAMOS AS NOSSAS RAÍZES, AS NOSSAS FESTAS,
 AS NOSSAS TRADIÇÕES E A NOSSA CULTURA

A Cultura é uma área de grande relevância, tendo a Junta de Freguesia realizado e apoiado todos os proje-
tos, eventos e manifestações culturais e recreativas realizadas no Raminho.  Mantivemos um bom relaciona-
mento com todas as forças vivas da freguesia e apoiamos as nossas festas profanas e religiosas. Nomeada-
mente as comissões das festas de verão, festas de Natal, festejos do Divino Espírito Santo, atividades ligadas à 
Biblioteca Álamo Oliveira, ao teatro e outras manifestações das várias instituições da freguesia, sempre com a 
�nalidade de promover o nosso desenvolvimento cultural.

A Freguesia do Raminho passou a contar com mais uma valência no património cultural, criando 
assim mais uma forma de enriquecer os seus conhecimentos no âmbito da poesia popular pelo acol-
himento maioritário de registos em vídeo. A obra e equipamentos foram custeados, a quase 100%, 
pelo PRORURAL através da unidade de gestão GRATER, e pela Camara Municipal de Angra do Heroís-
mo, que também ajudou na aquisição de alguns materiais e no transporte do espólio. As peças 
expostas são ofertas vindas de Toronto, da Califórnia e outros locais. Mais de 3000 desa�os, enviados 
pelo Senhor Manuel Tomás Bettencourt Fagundes e o Senhor Roberto Manuel Bernardo Ormonde, 
residentes na cidade da Artesia – Califórnia. A Videoteca conta igualmente com diversas biogra�as 
de poetas populares açorianos, gentilmente oferecidas pelo Senhor Liduíno Borba. 
O espólio tem vindo a aumentar através dos donativos de várias pessoas, a quem a Junta deixa um 
especial agradecimento.

VIDEOTECA
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Carnaval
Dada a importância de preservar e divulgar as nossas 
manifestações culturais, a Junta de Freguesia apoiou 
�nanceiramente e prestou apoio logístico aos bailinhos 
de Carnaval. Cedeu a Sala de Atividades Culturais nas 
instalações da Junta de Freguesia para os ensaios e 
forneceu transporte para percorrerem os palcos da ilha 
Terceira.  Todas as danças e bailinhos que atuaram no 
Raminho, foram recompensados com uma lembrança.

Apoios natalícios

Durante as festas natalícias, a junta 
atribuiu anualmente apoios �nan-
ceiros aos seguintes grupos: Equipa 
de Futebol do Raminho; Catequese; 
Bombeiros; PSP; Escola do Raminho; 
Grupo Coral; Convívio da 3ª Idade e 
Grupo de Jovens.
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Festas Profanas - A Junta de Freguesia apoiou as Festas do Raminho através de apoios �nanceiros e logísticos.

   Bodos

As Festas em Louvor do Divino Espírito Santo e Bodos perpetu-
am uma tradição genuína da partilha e são uma expressão 
religiosa e cultural que está presente entre os raminhenses. No 
entanto, devido à pandemia, não se realizaram no seu formato 
habitual. Dada a situação, a Junta distribuiu pão e vinho em 
todas as casas e famílias da freguesia, oferta da Camara 
Municipal de Angra do Heroísmo. A Junta de Freguesia 
ofereceu ainda uma esmola de 2 kg carne em cada casa ou 
família da freguesia, considerando também que não se 
realizou o habitual convívio dos festejos do Dia da Freguesia 
no passado ano.

Patrocínio recorrente do Festival de Teatro a Noroeste Darcena
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Des�le das Freguesias nas Sanjoaninas.  Empenho na participação de todas as entidades da freguesia.

   Sociedade Recreativa

Tendo como objetivo angariar fundos para a aquisição das cadeiras novas para a sala de espetáculos, a Sociedade Recreativa em 
parceria com a Junta de Freguesia organizou e promoveu a vinda e atuação das Comédias do Porto Judeu. A Junta de Freguesia 
concedeu um apoio à Sociedade Recreativa do Raminho de 1000€ para obras realizadas e requali�cação da plateia.

    Época Natalícia e Ano novo com Bolo-Rei

Num ano atípico de pandemia e de forma a alegrar 
a época, a Junta de Freguesia brindou os ramin-
henses, oferecendo-lhes um bolo-rei em cada casa 
ou família da freguesia. A iniciativa foi muito bem 
aceite pela população, dado que o bolo-rei faz parte 
de muitas mesas de natal na nossa freguesia.



ATIVIDADES LIGADAS À BIBLIOTECA ÁLAMO OLIVEIRA
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1. José Henrique Álamo Oliveira festejou 75 anos de idade. A Junta de Freguesia, através da Biblio-
teca Álamo Oliveira e a Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, reuniu esforços e trabalharam nos 
preparativos para comemorar os 75 anos do poeta raminhense na sua freguesia natal. 

2. Construção e instalação de novas prateleiras para a Biblioteca Álamo Oliveira, de forma que a 
mesma passasse a acolher mais uma quantia avultada de livros que o Poeta doou à biblioteca, nos 
passados meses. 

3. Realização de visitas de estudo com crianças e jovens de várias escolas.

1

1

2 3

1 1

1

A Junta de Freguesia prestou apoiou �nanceiro e logístico nas comemorações dos 25 anos da Casa do Povo do Raminho
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Dia em que Freguesia do Raminho celebra o aniversario de existência como freguesia

Os raminhenses são convidados, anualmente, a participar para assinalar este dia festivo e convivem harmo-
niosamente assistindo a um vasto programa de atividades que a Junta de Freguesia prepara para este dia.

As comemorações são dedicadas aos residentes e familiares dos residentes da freguesia, bem como a convi-
dados com os quais contamos no dia-a-dia para ajudar a cuidar da nossa freguesia.

Dia Mundial da criança comemorado no Raminho. A Junta de Freguesia apoiou com a vinda de insu�áveis e almoço.
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Conservação do edifício sede e armazém da Junta de Freguesia 
De forma a criar melhores condições de conforto e funcionalidade no acolhimento da população, a sede da 
Junta de Freguesia bene�ciou de várias remodelações e adquiriu-se mobiliário e novos equipamentos para os 
espaços interiores e exteriores, inclusive a construção de uma rampa feita por medida em inox, para pessoas 
com mobilidade reduzida, instalada na entrada principal do edifício. 

Considerado de extrema importância para guardar todos os equipamentos e viaturas pertencentes à Junta e 
a outras instituições, foram também executados trabalhos de remodelação e bene�ciação do armazém 
anexo, bem como obras de conservação. 



Intervenção no 
Parque Infantil

De forma a garantir melhor 
segurança das crianças que 
frequentam o parque 
Infantil, a Junta de Freguesia 
realizou melhoramentos e 
reparações nos equipamen-
tos do parque infantil. Foi 
necessário reparar e �xar 
nova rede exterior do 
parque e substituir alguns 
equipamentos. Foi também 
adquirido um novo carrocel.
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EMBELEZAMENTO,MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PATRIMÓNIO

Abrigos

Embelezamento da 
Árvore de Natal

Tendo como objetivo 
melhorar e embelezar a 
ornamentação durante 
as festas natalícias e ano 
novo, a Junta de Fregue-
sia adquiriu novas series 
de luzes para embelezar 
a árvore de Natal coloca-
da no centro da fregue-
sia

    CONSERVAÇÃO DA NOSSA ESCOLA

De forma a garantir a segurança das nossas crianças, a Junta de Freguesia procedeu à substituição da rede 
da nossa escola. A Câmara Municipal também realizou trabalhos de conservação em toda a escola.



Junta de Freguesia do Raminho16

Conservação da Capela Mortuária e Cemitério

Realização de trabalhos de conservação através de decapagem, galvanização e pintura dos portões e varan-
dins.  Colocação de telas transparentes em vinil fosco nos vidros das janelas e portas com design grá�co 
correspondente à função para qual o edifício está destinado. Esta infraestrutura passou assim a oferecer 
mais privacidade e dignidade aos enlutados.

Realização de obras de conservação no Cemitério e Ermida anexa.
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CIENTES DA IMPORTÂNCIA DO NOSSO PATRIMÓNIO EDIFICADO, A JUNTA DE FREGUESIA GARANTIU A 
GESTÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS, ESTRUTURAS E ESTRADAS, 
SALVAGUARDANDO E PRESERVANDO A SUA HISTÓRIA E A MEMÓRIA DOS RAMINHENSES 

Foram realizadas obras 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 �guras ilustrativas, e instalada iluminação no interior da Casa de 
Pias.

Realização de outros trabalhos de conservação

Realizaram-se os trabalhos anuais recorrentes de conservação dos equipamentos, embelezamento da 
freguesia e respetivas pinturas na entrada do verão.  Procedeu-se à limpeza dos parques de lazer da fregue-
sia, dos chafarizes e muros da estrada regional. 
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Tendo o Miradouro do Raminho uma das mais belas paisagens da ilha Terceira, desde a terra lavrada junto ao 
mar observação de outras ilhas do arquipélago, a Junta de Freguesia tem vindo a investir nesse espaço natu-
ral, contribuindo atentamente para a manutenção do mesmo. 

AS BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS COMEÇAM EM CASA, COM A FAMÍLIA, COM OS AMIGOS, NO TRABALHO 
E EM LAZER. O NOSSO OBJETIVO FOI PROTEGER A NOSSA FREGUESIA, A NOSSA CIDADE E O NOSSO 
PLANETA, TENDO COMO OBJETIVO ÚLTIMO A PROTEÇÃO DAS FUTURAS GERAÇÕES

A boa prática ambiental promovida pela Junta de Freguesia do Raminho tem sido reconhecida e vencedora 
de vários concursos “Eco-freguesias” e a “Minha Ribeira”, tendo-lhe sido atribuídos Certi�cados de Excelência 
e outros prémios, resultado do empenho e do trabalho realizado em prol da limpeza da nossa freguesia.

Outra tarefa que faz parte da limpeza é a desobstrução das linhas de água e ribeiras, tendo sido realizados 
trabalhos e ações nesse sentido.
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Procedeu-se ao embelezamento e proteção física do contentor de plásticos de silagem na Canada do Poços. 

Instalação de rede elétrica até ao Miradouro e Parque de campismo da Vigia da Baleia. Mais segurança para 
quem visita o Miradouro e uma nova dinâmica trazida aos utilizadores do Parque de Campismo

Foi instalada energia elétrica até ao Miradouro do Raminho e Campo de Campismo da Vigia da Baleia. A 
eletri�cação entre o Miradouro e Parque da Campismo foi feita através da construção de um ramal subterrâ-
neo de distribuição de energia elétrica em média tensão, numa extensão aproximada de 400 metros. O Mira-
douro do Raminho bem como o Parque de Campismo são os principais pontos turísticos, não só desta ilha, 
mas dos Açores. 
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A Sinalética serve para promover, divulgar e garantir a segurança das pessoas. A mesma contou com algu-
mas substituições e adaptações, tornando-a mais atrativa para quem nos visita.

SINALÉTICA
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Foi mandado contruir o 
Quiosque "InfoRaminho". 

Esta infraestrutura serve 
como posto de apoio ao 
turismo. 

Terá funcionado no 
primeiro ano. 

Será montado nova-
mente para prestar o 
devido apoio a quem vos 
visita. 

Participação da juventude do Raminho no programa OTLJ e nos Jogos Municipais. Um evento de enorme 
signi�cado no que respeita ao incentivo da prática desportiva.

Apoio à equipa de futebol do Raminho.

APOIO ANUAL AOS FESTEJOS E CULTURAJUVENTUDE , TEMPOS LIVRES E DESPORTO

QUIOSQUE 



APOIO ANUAL AOS FESTEJOS E CULTURAQUIOSQUE MULTIMÉDIA E NOVAS TECNOLOGIAS

A Junta de Freguesia reparou e substituiu dispositivos da rede do free Wi-Fi Raminho, tendo sido introduzi-
do alguns melhoramentos e alterações no equipamento. O novo sistema tem uma ligação direta à página de 
internet do Raminho e a possibilidade de se desligar automaticamente quando o wi� não estiver em uso pelo 
o utente.

Com esta alteração a rede Free WIFI RAMINHO �cou mais rápida e estável

A Junta de Freguesia 
adquiriu e montou um novo 
equipamento designado 
Quiosque Multimédia (Mu-
pi-Mobiliário Urbano Para 
Informação). Este tipo de 
equipamento tem-se torna-
do muito popular, nas 
cidades e freguesias. Integ-
ra tecnologia interativa e é 
fácil de utilizar, sendo um 
suporte de informação de 
excelência que pode alca-
nçar um maior número de 
pessoas.  É, por isso, uma 
plataforma de informação 
que promove a aproxi-
mação entre a autarquia, os 
habitantes e quem nos 
visita. 
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De forma a garantir uma prestação de serviços adequada aos dias que decorrem, a Junta adquiriu novos 
programas informáticos no âmbito da Gestão da População, Gerenciador de Atestados e Gestão do Cemitério. 
Adquiriu-se também um novo serviço para a nova página web da Junta de Freguesia, já com balcão virtual e 
com a anuidade bem mais baixa do que a anterior. É de referir que a Junta de Freguesia é obrigada por lei a 
ter a sua página web e é nela que obrigatoriamente são publicadas todas as contas de gerência, como alguns 
dos programas acima referidos. 

Tapadas de proteção
A Junta mandou construir tapadas de proteção para a frente da igreja destinadas a protegerem o abrigo de 

passageiros bem como o mupi, nos dias das tradicionais touradas à corda.
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SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS LED BRANCAS, CONTANDO-SE COM APROXIMADAMENTE 
CINQUENTA NOVAS LUMINÁRIAS LED EM TODA A FREGUESIA

Tal como noutras freguesias, a EDA tem vindo a substituir a iluminação publica por luminárias LED brancas, 
contando-se com aproximadamente cinquenta novas luminárias LED em toda a freguesia

A Junta de Freguesia continuou 
a assegurar o transporte escolar a 
todos os alunos da nossa escola. 

Apoio da Escola Integrada dos 
Biscoitos.

Trabalhos realizados pela Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo em várias zonas 
da freguesia de forma a repor a normalidade depois da ocorrência das cheias causadas por fortes 
intempéries. 

RAMINHO AFETADO POR INTEMPÉRIES



APOIO SOCIAL

CENSOS 2021

Junta de Freguesia do Raminho26

RECUPERAÇÃO DO MOINHO DO SENHOR ALVINO

Tendo já sido considerado na Assembleia Regional dos Açores como património histórico e arquitetónico, 
e classi�cado como imóvel de interesse público no ano 2000, a Junta de Freguesia prepara-se para proceder 
à compra do espaço, do imóvel e respetivo acesso, para dar início às obras. 

Prestação de apoio social a várias pessoas em 
situações de carência económica, algumas resolvi-
das através da junta e outras no encaminhamento 
para as entidades competentes.  

A Junta de Freguesia, através da sua secretária 
Alexandra Lourenço (coordenadora local dos 
Censos), apoiou a operação censitária, não só na sua 
logística como na disponibilização do E-Balcão para 
apoiar a resposta aos questionários. 

O nosso reconhecimento aos recenseadores e à 
população pelo empenho e dedicação em realizar 
esta operação em condições tão extraordinárias.




