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

Raminho, do dia vinte e seis de Junho do ano dois mil e vinte. 

 Aos dias vinte e seis do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta minutos, 

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

senhor Honorato Bettencourt Lourenço, no exercício das suas funções de Presidente da 

Assembleia de Freguesia e secretariada pela senhora 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, Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges, 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, esta que foi aprovada por 

unanimidade. 

De seguida foi apresentada pelo presidente da junta a atividade realizada pela junta 

no período que passou. 

Ponto um – O período pandémico do Covid -19 foi muito trabalhoso e difícil para a 

junta. Procedeu-se à elaboração obrigatória de um plano de contingência. Enviou-se os 

funcionários para casa e precedeu-se ao encerramento dos serviços presenciais da junta 

e CTT, os atestados e declarações foram entregues pelo presidente da junta nas casas das 

pessoas que os solicitavam. Durante o confinamento procedeu-se à reabertura do posto, 

apenas para troca de vales aos idosos. Os funerais foram realizados apenas com os 

familiares mais próximos.  No início da pandemia houve muita dificuldade para adquirir 

o equipamento necessário de proteção, tal como, álcool, gel e máscaras, tendo sido 

recebido um mês depois do início do período pandémico. Realizaram-se contactos com 

a PSP, que procedeu à vigilância dos idosos que viviam sozinhos, foram contactados os 

serviços de Ação Social da Câmara Angra do Heroísmo, que seguiu e apoiou os casos 

com maiores carências económicas.  A Câmara realizou também a desinfeção dos 

espaços públicos da freguesia. 

Ponto dois – A habitual Reunião da Assembleia Municipal, decorreu online com o 

Presidente da Câmara, Vereadores e Presidentes de junta de Freguesia. 



Ponto três – A Tecnovia procedeu à repavimentação da Canada do Lar de Idosos, obra 

importante para o bom funcionamento daquela instituição, tendo sido financiada pela 

Camara Municipal de Angra do Heroísmo.   

Ponto quatro – Devido a fortes chuvadas de 16 Junho, com o apoio financeiro da 

Câmara Municipal, procedeu-se ao tapamento de varias paredes na ribeira do Cabo 

Raminho, canada da Ribeira do Borges e a reparação de várias entradas para as pastagens  

Ponto cinco – Tendo como objetivo proteger e prolongar a duração do asfalto existente 

nas vias municipais da freguesia, a junta colocou betão e realizou várias reparações nas 

valetas destas vias.   

Ponto seis – As candidaturas submetidas à Camara Municipal, originaram a celebração 

de contratos interadministrativos.  Através destes, realizaram-se vários melhoramentos, 

alargamento e pavimentação da canada da Relvinha. 

Ponto sete – Foram realizadas obras importantes no carregadouro do Cerro. Procedeu-

se à ampliação do curral e o seu funcionamento e utilidade foi melhorada. O 

carregamento de gado foi facilitado e foi construído uma manga para a realização de 

brincagem, recolha de sangue e tratamentos.  O tanque bebedouro anexo também foi 

reparado. 

Ponto oito- O sistema de internet wifi grátis no centro da freguesia estava desatualizado 

e avariado. A Junta de Freguesia procedeu à aquisição e montagem de novo equipamento 

atualizado e com novas funcionalidades.  O novo sistema tem uma ligação direta à página 

de internet do Raminho e a possibilidade de se desligar automaticamente quando o wifi 

não estiver em uso pelo o utente.  

 Ponto nove - A Junta solicitou à Camara Municipal um novo abrigo de passageiros para 

substituir o velho e danificado instalado na nossa praça. A Câmara presenteou-nos com 

um novo abrigo e procedeu à sua instalação.  

Ponto dez – A construção da Nova canada da Ribeira do Borges até Presa grande já foi 

iniciada, os trabalhos estão a decorrer dentro da normalidade. Esta estrada vem beneficiar 

todos os lavradores com terrenos nesta área, bem como os habitantes daquela zona.  

Ponto onze – Como freguesia associada na ANAFRE, a Junta participou no Congresso 

em Portimão.  Este congresso revelou-se de grande interesse para nós e todos os 

presentes, que, para além do congresso, estavam também presentes várias empresas que 

prestam serviços ás camaras e juntas e dispõem de software e plataformas para o bom 

funcionamento destas.  Neste congresso realizamos vários contactos, o que possibilitou 

a aquisição de novos programas que consideramos essenciais. Foram adquiridos novos 

programas informáticos que geram a Gestão da População, Gerenciador de Atestados e 

Gestão do Cemitério. Adquiriu-se também um novo serviço para o alojamento da 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.  



Ponto doze – A Junta distribuiu máscaras em toda a freguesia. Estas foram fornecidas à 

pelo Governo Regional e entregues às juntas para distribuir à população.   

Ponto treze - A Junta de freguesia terá distribuído pão e vinho no 1º Bodo. Pago pela 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

Ponto catorze – A Camara Municipal também terá pago uma tourada por freguesia, 

também apoiou filarmónicas e os grupos folclores do concelho.  

Ponto quinze – Resultado do empenho e do trabalho realizado em prol da limpeza de 

toda a freguesia, o Raminho, foi vencedor do concurso Eco-freguesias de Excelência 

2019.  A Junta mereceu e já recebeu o prémio suplementar de 500€ bandeira e o 

Certificado de Excelência 2019 pelo esforço.  

Ponto dezasseis – A junta está e a realizar as habituais limpezas e caiação dos muros, 

chafarizes, fontenários, parques da Fonte do Borges e Vigia da Baleia. Estes trabalhos 

normalmente são realizados anteriormente às nossas festas, mas foi feito mesmo sem a 

realização das mesmas.  

Ponto dezassete – Através da candidatura apresentada à Direção Regional do Ambiente 

para o concurso “A Minha Ribeira”, também este ligado ao programa Eco-freguesias 

2020, deu-se início à limpeza das grotas do Trancão e Folhadais, Ribeiras do Borges e 

Cabo do Raminho. 

Ponto dezoito – Tal como noutras freguesias, a EDA tem andado no Raminho a 

substituir a iluminação publica por luminárias LED brancas, contam-se à volta de 

cinquenta novas luminárias LED em toda a freguesia.  

Ponto dezanove - A Junta foi informada pela MEO que, o Raminho estaria totalmente 

coberto por fibra ótica até ao fim do mês de setembro.   Data limite de execução do 

contrato com a empresa que efetua a instalação. 

Ponto vinte – A junta continua a aguardar que o IROA dê início às obras de reparação 

da ponte destruída pelo mau tempo na Ribeira do Borges. 

Ponto vinte e um – Como tem sido hábito, durante o Carnaval a Junta apoiou na 

totalidade a compra das lembranças entregues aos bailinhos que atuaram na Casa do Povo 

e Sociedade Recreativa.  O bailinho “A SACA do TIO MIGUEL” que representou o 

Raminho este ano, foi apoiado financeiramente e ensaiado no Sala Atividades Culturais 

desta Junta. Foi-lhes cedida a carrinha de 9 lugares para percorrer a ilha e foi-lhes 

também prestada ajuda logística na realização e preenchimento do relatório financeiro, 

para obter o devido apoio por parte da Direção Regional da Cultura. 

Ponto vinte e dois - A Junta de Freguesia concedeu um apoio à Sociedade Recreativa 

do Raminho de 1000€ para obras realizadas e requalificação da plateia. 

Ponto vinte e três – Com o objetivo de dar início a uma nova escola de instrumentos de 

corda, a junta lançou um anúncio no Facebook, tende resultado num número elevado de 

interessados e inscrições. 



Ponto vinte e quatro – José Henrique Álamo Oliveira festeja em breve 75 anos de idade. 

Nesta altura, a Junta de Freguesia, através da Biblioteca Álamo Oliveira e a Biblioteca 

Pública de Angra do Heroísmo, reuniu esforços e estão a trabalhar em conjunto os 

preparativos para no  Raminho comemorar os 75 anos do poeta raminhense.  

Ponto vinte e cinco - A Camara Municipal continua a descentralizar serviços para a 

Junta de Freguesia, desta vez os utentes passam a ter a possibilidade de pagar faturas da 

água fora de prazo. 

Ponto vinte e seis - No final foram apresentadas as contas relativas ao ano 2019 para 

apreciação, tendo sido aprovadas por unanimidade.  

 

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


