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

vinte e oito de junho de dois mil e dezanove. 

 Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 –Empreiteiro Leite e Madureira era para dar inicio à repavimentação da 

Canada do Lar com sobras de estrada, mas teve que ser adiado devia a obras de 

construção de uma moradia na mesma. 

Ponto dois –Apresenção do Trilho do Oeste.  

Ponto três –Com o apoio dos Serviços Florestais, abatemos 5 árvores no Parque de 

Merendas. 

Ponto quatro – Zona da Procissão dos Abalos e Vigia da Baleia limpa e caiada. 

Ponto cinco – Para evitar acidentes, pedimos à Câmara cancelas para a realização da 

procissão dos abalos. 

Ponto seis –Tornamos a ganhar concurso Eco Freguesias 2018 com o titulo de 

excelência.  

Ponto sete – Quiosque "InfoRaminho" já se encontra montado, abertura prevista para 

breve. 

Ponto oito – Canada do Senhor Norival encontra-se cimentada.  



Ponto nove – O Serralheiro já acabou de fazer a substituição no armazém da junta  das 

caleira os arremates que  estavam deteriorados  e fazer tapadas para os touros, para 

proteção do MUPY ,o abrigo de passageiros  e floreiras 

Ponto dez – Metade da Freguesia já se encontra caiada, vamos dar continuação à 

limpeza e caiação da outra metade da freguesia. 

Ponto onze – Participação de todas as entidades no Desfile de Freguesias inseridos nas 

Sanjoaninas. 

Ponto doze – Chuvas de Junho - aguardamos parecer dos serviços do ambiente e 

máquina da Câmara Municipal está a proceder a algumas limpezas. 

Ponto treze – Presidente da Câmara autoriza verba para abertura da Canada para dar 

acesso a pastagens abaixo do Lar de Idosos. Quase 1 quilometro de via.  

Ponto catorze – Reparação do tanque da Canada dos dois Moios que estava a ter vários 

derrames. 

Ponto quinze – Dia da Freguesia agendado para 4 de agosto, conta com a presença de 

Emily Pontes. 

Ponto dezasseis – Inauguração da Videoteca, agendada para 3 agosto. 

Ponto dezassete – 24 de agosto, 1º dia da festa do Raminho, Junta de Freguesia em 

parceria com a Sociedade irá realizar uma noite de Comédias do Porto Judeu, para 

angariação de fundos para compra de cadeiras. 

Ponto dezoito – Apoiamos a Coroação da Escola do Raminho. 

Ponto dezanove – Pratocinamos a Feira Agroter, atribuindo 3 prémios de 3º lugares em 

diversas categorias. Dois prémios para o Raminho - Orlando Freitas e um para os 

Altares - Carlos Toledo. O Raminho foi a freguesia com mais gado a participar na feira. 

Ponto vinte – Câmara já não disponibiliza coveiros, tem que ser a Junta a entrar em 

contato com os mesmo e a pagar-lhes. 

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 


