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Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nos termos do art.º 11.º e
12.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas vinte horas e trinta minutos, em sessão
Ordinária, a Assembleia de Freguesia de Raminho, na Sede da Junta de Freguesia, presidida pelo
Presidente da Assembleia, Honorato Bettencourt Lourenço, com as presenças dos membros
Presidente da Assembleia Honorato Bettencourt Lourenço, 2º Secretário Luiz Luciano Bertão
Cardoso, Vogal (PSD/CDS) Isabel Maria Corvelo de Melo Coelho, Vogal (PS) Jacinto Neri Mendes de
Borba, Vogal (PSD/CDS) João Paulo Simões Dinis, Vogal (PS) João Leonel Simões da Costa, Vogal (PS)
Paula Sofia Gomes Borba Wetzel e faltas dos membros 1ª Secretária Maria Edite de Sousa
Ormonde, Vogal (PS) Andreia Melissa Parreira Vieira, Vogal (PS) Rodrigo Melo da Terra, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
Não houve inscrições.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros do
Assembleia;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela
constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA: Aprovação da Ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por
unanimidade.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA: Apreciação e aprovação da terceira alteração mortificativa
orçamental de dois mil e vinte e dois. A alteração foi aprovada por unanimidade.

(03) PONTO TRES DA ORDEM DO DIA: Apreciação e aprovação da revisão do PPI 2022. Foi
aprovado por unanimidade.

(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA: O Presidente da Assembleia passou a palavra ao
Presidente da Junta para informar sobre a atividade desenvolvida entre vinte e nove de abril e
treze de julho do presente ano:
a) Realização do Dia da Freguesia. Devido às previsões meteorológicas adversas que se previa para
aquele dia, a junta decidiu que a melhor opção seria celebrar este dia na Casa do Povo do
Raminho, uma vez que esta dispõe das condições aceitáveis para a celebração, assegurando assim
a vinda das pessoas.
b) Como é hábito todos os anos na época primaveril, a junta embeleza a freguesia para o verão,
não só para quem nos visita, mas também para quem vive cá. A Junta de Freguesia caiou, pintou e
limpou os muros e chafarizes ao longo da Estrada Regional.
c) Realização da 1ª Feira de Artesanato - na videoteca e Sala de Atividades Culturais da Sede da
Junta de Freguesia, durante as nossas festas de verão. Tendo sido uma iniciativa da junta, contou
também com a colaboração do Convívio de Idosos da Casa do Povo e da Sra. Dilia Lourenço. Esta
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foi uma forma de exibirem os seus trabalhos e do grupo angariar algum dinheiro com a venda das
peças de artesanato.
d) Alargou-se e reforçou-se a cobertura Wi-Fi grátis nas redondezas da escola do Raminho. Esta era
uma das pretensões desta Junta de Freguesia, que devido à mudança e atraso do fornecedor,
concretizou-se após sete meses de espera.
e) A Junta de Freguesia do Raminho alem do apoio financeiro dado manifestou o seu orgulho pelo
sucesso das festas de verão do ano 2022 no Raminho. 
f) Estreou, no dia 11 de setembro, a peça de teatro " GRITO no OUTONO"  (baseada na peça de
Romeu Correia), do Grupo de Teatro Raminhense Pé-de-Milho na Sociedade Recreativa do
Raminho, apoiados pela Junta de Freguesia.
g) O Gabinete de Estudo Acompanhado do Raminho voltará a funcionar neste ano letivo. Terá
início já no próximo mês de outubro.
h) Transporte escolar. Devido ao encerramento da escola no Raminho o transporte para escola
dos Biscoitos, escola de referência, será assegurado pela junta. Os alunos que têm direito a
transporte serão os que foram deslocados da escola do Raminho. Os restantes alunos também
serão transportados em conjunto com os primeiros, que apesar de não terem direito iremos fazê-
lo em regime de BOLEIA. Assim todos os alunos do Raminho irão beneficiar de transporte sem
haver qualquer exclusão. Terá sido um trabalho de boa vontade em parceria entre Junta de
Freguesia do Raminho, Escola dos Biscoitos e a Direção Regional da Educação e dos Assuntos
Culturais.
i) Realização da primeira visita ao Raminho pelo Senhor Manuel Tomás. O Senhor Manuel doou
todo o seu espolio de DVDs e cassetes VHS de cantorias e danças do Carnaval à nossa Videoteca. A
Junta de Freguesia ofereceu-lhe um jantar em forma de reconhecimento e agradeceu o gesto
simbólico para com a nossa freguesia.
j) Realização da escritura da compra do prédio ao Senhor José Teodomiro para a eventual
construção do carregadouro de gado no Cabo do Raminho. A junta só se poderá candidatar a
construção  após a aquisição do terreno.
k) Todos os documentos relacionados com a recuperação do Moinho do Senhor Alvino foram
entregues na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na secção de Urbanismo. Aguarda-se a
aprovação para a realização do destaque da fração pretendida no prédio.
l) Tendo a Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas exigido um projeto de
arquitetura para Telheiro da Vigia da Baleia, já foi entregue toda a informação necessária num
gabinete de arquitetura da especialidade para e elaboração do referido projeto, pelo que a obra só
será realizada no próximo ano.
m) Reparação e substituição dos autoclismos e grelhadores na Vigia da Baleia.
n) A sede da junta irá entrar em obras brevemente com fundos provenientes das candidaturas
apresentadas ao poder local. Através da mesma candidatura será adquirido novo software e um
novo equipamento de ar condicionado para a junta.
o) Remoção de parede de pedra na canada do Senhor Ilídio e reconstrução da parede em blocos,
após a conclusão da obra. A canada ficou mais simétrica e mais larga.
p) Realização de várias reuniões com a arquiteto e o vereador da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo sobre o Orçamento Participativo para o Campo de Jogos a fim de estudar a melhor
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forma de implementar o projeto. Já existe um projeto definido concluído que vai ao encontro do
pretendido. A intervenção não abrange a totalidade do campo devido ao seu tamanho, no entanto,
abrange mais de metade do campo.
q) A Presidência da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo realizará uma visita à freguesia no
próximo dia 6 de outubro. Serão discutidos vários assuntos e situações que se encontram
pendentes. 
t) Tal como nos anos anteriores, o Raminho irá participar nos Jogos Intermunicipais no dia 1
outubro. Iremos o fazer o melhor para trazer a taça para a freguesia.
u) De forma a oferecer a quem nos visita maior visibilidade sobre as ilhas e a nossa freguesia, a
junta solicitou, aos Serviços Florestais, o desbaste e a poda de arvores na zona envolvente ao
Miradoiro e ao torreão. Irão também desbastar e podar as arvores na encosta com vista para o
Raminho.
v) Foi assinado, entre a Junta de Freguesia do Raminho e a Secretaria Regional do Ambiente e das
Alterações Climáticas, um contrato de 10.0000€ para a limpeza da freguesia. Desta forma
podemos contratar uma empresa para realização do trabalho de limpeza, embora as empresas
que fazem este tipo de trabalho não sejam muito assertivas. Vai ser  atribuído como prémio uma
corta sebes. A alteração ao orçamento tem que acomodar estas novas verbas.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA: Prestar conhecimento de venda de sepultura perpétua - o
Presidente do executivo da Junta de Freguesia do Raminho deu conhecimento sobre a concessão
de sepultura perpétua a Isabel Coelho e David Barcelos.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Assembleia declarou encerrada a
reunião pelas vinte um horas e trinta minutos.
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Freguesia de Raminho, 30 de setembro de 2022
Os Membros da Assembleia,
Presidente da Assembleia, 

(Honorato Bettencourt Lourenço)
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2º Secretário, 

(Luiz Luciano Bertão Cardoso)
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