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

vinte e dois de abril de dois mil e dezanove. 

 Aos vinte e dois dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e trinta 

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

pelo senhor Honorato Bettencourt Lourenço, no exercicio 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Orgão Executivo:--------------------------------------------------------------------------------------

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

Secretaria: Alexandra de Fátima Bertão Lourenço-------------------------------------------------

Tesoureiro: António Manuel Simões Dinis----------------------------------------------------------

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

Deu-se inicio 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  neste período que passou 

Ponto um – Canada do Esteves apesar da demora, Obra encontra-se concluída e pelo 

que se percebeu todos ficaram satisfeitos, visto que todos os moradores que solicitaram 

melhorias na sua entrada, esta foi realizada. O presidente da Assembleia, Honorato 

Lourenço interviu informando que a Tecnovia colaborou em tudo o que foi solicitado e 

relembrou que a única coisa que se encontra em falta são os riscos de sinalização no 

meio da canada. Por sugestão do Fiscal Municipal será colocado um sinal de lombas, 

perto da casa da Senhora Balbina, visto que ficou com uma lomba e os carros batem, 

isto para salvaguardar a Junta e a Câmara. Ficamos de saber se existe alguma 

empreitada com o intuito de pintar o caminho. Conclusão a obra ficou muito boa, mas 

como ainda não choveu ainda deu para perceber o percurso da água. 

Ponto dois –Bacias de retenção na Grota do Francisco Vieira foram limpas, aproveitou-

se ainda a presença da máquina e limpámos até mais acima.  

Ponto três –Foram colocados novos espelhos parabólicos e substituídos alguns que se 

encontravam danificados. 



Ponto quatro – Carregadores da Ribeira do Borges e Pericota com alguns 

melhoramentos. Irá ser colocada uma cancela junto à manga para facilitar 

carregamentos. 

Ponto cinco – Ainda aguardamos empreiteiro para repavimentação da Canada do Lar, 

será com o sistema de sobras de estrada. 

Ponto seis –Será cimentada a passagem da ribeira para entradas de pastagens ao longo 

da Ribeira do Borges, esta canada é que se encontra em pior estado.  

Ponto sete – Reunião com membros da Câmara correu muito bem, tudo o que foi 

solicitado foi nos informado que iriamos ter. 

Ponto oito – Canal encontra-se à espera de um topografo da CMAH para verificação da 

cota, para saber quantos metros são necessários baixar.  

Ponto nove – Já se encontram na Junta os cerca de 1000 DVD’S doados à Videoteca, 

vindos dos EUA e Canadá. Inauguração está prevista para o dia anterior ao dia da 

Freguesia. O livro que era suposto ser lançado da Nelinha do Abel, já não irá ser, visto 

ela ter informado que afinal o livro ainda não se encontra acabado, logo não iremos 

atrasar mais a inauguração da Videoteca por causa do livro. 

Ponto dez – 30 de Abril, apresentação do trilho no Centro Cultural, através de um 

projeto da Ecotur. Trilho que vai das 12 Ribeiras até aos Altares. Ficará a ser o maior 

trilho da Ilha. 

Ponto onze – Eco Freguesias 2018- Raminho vence novamente Prémio de Excelência. 

Presidente da Junta desloca-se para receber o prémio ao Pico, receber o galardão e 

500€. 

Ponto doze – Vamos continuar a limpar as ribeiras, visto que o projeto da Eco 

Freguesia 2019 já se encontra em andamento. 

Ponto treze – Já se deu início à construção do Quiosque em madeira para ser colocado 

no Miradouro ainda este verão (junho, julho, agosto), será uma experiência. 

Ponto catorze – Aguardamos empreiteiro para cimentar a canada do Tio Norival. 

Ponto quinze – Aguardamos serralheiro para melhoramento do armazém da Junta, 

como também a elaboração das tapadas para os dias de touradas, para proteção DO 

Mupy, abrigo de passageiros e das floreiras em frente à Igreja. Tapada será do canto da 

casa do Senhor Manuel Machado até aos degraus da Igreja. 

Ponto dezasseis – Vamos dar início à caiação de muros. 

Ponto dezassete – Tal como no ano anterior, Raminho participará no desfile de 

Freguesias durante as Sanjoaninas. 

Ponto dezoito – Apoiamos o Bailinho do Raminho e o Bailinho da Escola dos 

Biscoitos. 



Ponto dezanove – Apoiamos a Sociedade com a compra das lembranças oferecidas aos 

Bailinhos e Casa do Povo com os Bailinhos Séniores. 

Ponto vinte – Vamos apoiar a nova equipa de Futsal do Raminho. A candidatura tem de 

partir da Casa do Povo. A Junta irá pagar as inscrições. Irão treinar no campo dos 

Altares, que é municipal. 

Ponto vinte e um – Reportagem sobre a Videoteca saiu no Diário Insular. Raminho em 

Destaque. Irá ser também feita uma entrevista ao Presidente no Rádio Clube de Angra. 

Ponto vinte e dois – Horário dos CTT tiveram que sofrem alteração, devido à saída do 

carteiro de Angra, e sobretudo por causa do dinheiro que vem para o posto de Correios. 

Ponto vinte e três – Apoiamos o projeto da Academia do Bacalhau com recolha de 

roupa, brinquedos etc, para enviar para Maputo. Raminho aderiu em força. A Academia 

do Bacalhau agradeceu o contributo de todos os Raminhenses. 

Ponto vinte e quatro – Apoiamos a catequese na sua festa de Natal. 

Ponto vinte e cinto – Documentos para assinar e entregues aos membros da assembleia, 

apresentava um valor errado. O novo apresentado a quando da reunião, já se encontra 

com o valor correto. 

Ponto vinte e seis – Leitura do Voto de Congratulação ao Grupo Coral do Raminho. 

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 


