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

trinta de dezembro do ano dois mil e vinte. 

 Aos 30 dias de dezembro de dois mil e vinte, 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, 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, tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

De seguida foram apresentadas pelo presidente da junta as atividades realizadas no 

período que passou. 

Ponto um – Segunda fase da pandemia: O Presidente da Junta informou que foram dias 

vividos com muita preocupação; quando se acreditava que a primeira vaga da pandemia 

tinha sido difícil, a segunda vaga no Raminho foi bem pior, devido à quantidade de casos 

positivos surgidos quase diariamente na freguesia.  A Junta não sabia como intervir junto 

da população para ajudar a controlar o contágio, que se tornou uma preocupação. Por isso, 

contactou o Secretário Regional da Saúde e do Desporto, Dr. Clélio Meneses, que também 

manifestou preocupação, mas apesar de haver, na altura, catorze casos positivos, 

informou que os números ainda não eram alarmantes, porque estavam todos identificados 

e seis eram apenas num mesmo agregado familiar.  No entanto, lembrou que a propagação 

do vírus na população poder-se-ia tornar grave e que o problema requeria atenção e 

cuidados diários, prontificando-se para ajudar caso o problema piorasse, tendo mesmo 

ligado várias vezes, para estar a par da situação. Nessa altura, foi dado ao Presidente da 

Junta o acesso direto ao Delegado de Saúde de Angra de Heroísmo.  Havendo 

conhecimento de que as pessoas da freguesia que testaram positivo, não estavam a 

fornecer à Autoridade de Saúde os nomes das pessoas com quem tinham tido contacto 

nos últimos dias, a Junta passou fornecer à Autoridade de Saúde os nomes e contactos 



dessas pessoas, dando origem a que um elevado número de pessoas fossem chamadas a 

efetuar o teste à Covid-19.  

De forma a reduzir o risco de contágio na população do Raminho, a Junta de Freguesia 

indicou muitas outras pessoas à Autoridade de Saúde e disponibilizou transporte para o 

centro de rastreio, motivo pelo qual a população do Raminho foi quem mais testes fez à 

Covid-19 na ilha Terceira. A Polícia de Segurança Pública também apoiou, mantendo-se 

em contato permanente com a Junta e patrulhando diariamente o Raminho para certificar 

que as pessoas infetadas estavam a cumprir as regras impostas pela Autoridade de Saúde. 

O encerramento da Sociedade Recreativa também foi inevitável. Salienta-se a ajuda do 

Presidente da Camara Municipal de Angra do Heroísmo para que tal acontecesse. 

Ponto dois – Concluiu-se a construção e a abertura do novo caminho entre a Ribeira do 

Borges e a Presa Grande. O tapamento das paredes também está concluído, apenas falta 

colocar uma camada de bagacina vermelha para regularizar o piso.   Devido à habitual 

descarga das águas pluviais provenientes da Estrada Regional na Presa Grande, foi 

pavimentado com betão o troço de cem metros, entre a casa do senhor Mário Ávila e o 

novo caminho. Os sinais de trânsito para este caminho também já se encontram no 

armazém da Junta de Freguesia. 

Ponto três – Foi igualmente pavimentada com betão a canada na Presa Grande acima da 

Estrada Regional junto à casa do senhor Xavier. Este tipo de intervenção em canadas de 

terra batida, ajudam a manter a estrada Regional limpa de terra e lama. 

Ponto quatro – Concluíram-se os trabalhos de beneficiação na canada do senhor José 

Manuel. A canada foi repavimentada e retificada em toda a sua extensão.  Aguarda-se 

também pela repavimentação da canada do Sr. Jacinto, sendo que os trabalhos estão 

previstos para o primeiro trimestre do próximo ano, concluindo-se assim, o ciclo de 

repavimentações e correção de todas as vias municipais em zonas habitadas.  Como não 

existem moradias no cimo da canada da Ribeira do Borges, esta não será repavimentada 

de imediato, no entanto, será a próxima a sofrer intervenção, uma vez que já se encontra 

incluída num dos pacotes postos a concurso pela Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo. 

Ponto cinco – Devido à deterioração do teto da casa de Pias e Chafariz da Presa Grande, 

procedeu-se à sua substituição. Também foram realizados outros trabalhos de 

conservação. 

Ponto seis – Biblioteca Álamo Oliveira: Para que esta possa acolher mais uma quantidade 

avultada de livros que o poeta Álamo Oliveira tenciona doar à biblioteca nos próximos 

meses, a Junta de Freguesia mandou construir mais uma quantidade significativa de 

estantes. 

Ponto sete – Atualmente estão a ser realizados trabalhos de conservação na placa 

informativa e de “boas vindas” à entrada da freguesia, no lado do Teatro do Meio. A placa 



está a ser alvo de galvanização, decapagem e pintura. Também serão colocadas novas 

letras e símbolos 

Ponto oito- De forma a oferecer mais privacidade e dignidade à Capela Mortuária, a junta 

mandou imprimir telas transparentes em vinil fosco para colocar nos vidros das janelas e 

portas do edifício, com design gráfico correspondente à função para a qual o edifício está 

destinado. 

Ponto nove - Antes do início das chuvadas do inverno, realizaram-se e concluíram-se os 

habituais trabalhos de limpeza nas ribeiras e linhas de água da freguesia. 

 

Ponto dez – Adquiriram-se novas séries de luzes de natal para melhorar e embelezar a 

ornamentação da árvore de natal, colocada no centro da freguesia, durante as festas 

natalícias e ano novo. 

Ponto onze – Tal como no passado ano, a Junta atribuiu um apoio financeiro ao grupo de 

futebol do Raminho. 

 

Ponto doze – Num ano atípico como o de 2020, mais concretamente devido à pandemia, 

decidiu-se brindar os raminhenses, oferecendo um bolo-rei em cada casa ou família da 

freguesia. A iniciativa foi muito bem aceite pelas pessoas, havendo conhecimento de que 

o bolo-rei fez parte de muitas mesas de natal. 

 

Ponto treze - Moinho do tio Alvino:  Tendo já sido considerado na Assembleia Regional 

dos Açores como património histórico e arquitetónico e classificado de imóvel de 

interesse público no ano 2000, o mesmo será recuperado nos próximos tempos. 

Atualmente, a Junta está a tratar da compra do espaço do imóvel e do acesso, para 

seguidamente dar início às obras.  

Ponto catorze – Como habitual, foram apresentadas as candidaturas à Câmara Municipal 

para a realização dos Contratos Interadministrativos para 2021, que incluíram: feitura de 

placas de azulejos decorativos a colocar na Casa de Pias da Presa Grande; embelezamento 

e proteção física e decorativa do contentor de plásticos provenientes da lavoura, na 

Canada do Poços; conservação através de decapagem, galvanização e pintura dos portões 

e varandins da Capela Mortuária 

Ponto quinze – Realizou-se novamente a distribuição e espalhamento de raticida em toda 

a freguesia, nos lugares considerados essenciais. Esta ação foi concretizada pelo pessoal 

que presta serviço à Junta.  

Ponto dezasseis – A Junta continua preocupada com o atraso e não conclusão das obras 

na ponte da Ribeira do Borges. O atraso deve-se ao facto de o empreiteiro ter tirado férias 

a meio da obra. A demora têm causado muito transtorno aos lavradores que utilizam 

aquele passadiço. 

Ponto dezassete – A Junta recebeu a visita do Secretário da Agricultura no Raminho, 

tendo ficado satisfeita com a mesma. O Secretário foi informado da falta de investimento 



no Raminho, mais concretamente da não execução de novas estradas através do Instituto 

Regional de Ordenamento Agrário (IROA), cujo projetos já se encontram concluídos. 

Também foi solicitado apoio para a construção de um posto de abastecimento de água a 

lavoura, na zona dos Lagos. 

Ponto dezoito – O Plano de vacinação; a Sr. Ilda da Conceição, no fulgor dos seus 

noventa e oito anos de idade, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 

nos Açores, ministrada no Centro Social de Idosos de São Francisco Xavier do Raminho, 

tendo sido na altura capa do jornal Diário Insular.  

Ponto dezanove - Devido à dependência contínua do álcool e pelo facto de estar no limiar 

da pobreza, encontrando-se nas condições mínimas humanas de sobrevivência, Mário 

Jorge Fialho, foi novamente admitido no centro de reabilitação da Casa de Saúde de São 

Rafael. Foi um trabalho realizado pela junta de freguesia, com a colaboração das 

assistentes sociais. 

Ponto vinte – Em breve será iniciada a manutenção do Campo de Jogos e balneários. Os 

trabalhos serão realizados após a retirada da pedra colocada no campo pelo empreiteiro 

que executou a obra da Ribeira do Borges até à Presa Grande. 

Ponto vinte e um – Nova tabela no licenciamento de canídeos e gatídeos; os novos preços 

a praticar serão de cinco euros por animal. A nova tabela foi sugerida e aprovada em 

consenso com a Câmara Municipal e as juntas de freguesia do concelho de Angra do 

Heroísmo. Também foi delegada às juntas de freguesia a prática de aplicar coimas aos 

cidadãos que não cumpram o estipulado. O montante a aplicar será de cinquenta euros. 

Ponto vinte e dois – Está a ser realizado um levantamento dos vários cruzamentos 

existentes na freguesia, de forma a colocar novas placas toponímicas nos mesmos. 

 

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 


