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

dezassete de setembro do ano dois mil e vinte. 

 Aos dezassete dias do mês de setembro do ano 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, tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

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

no período que passou. 

Ponto um – Realização da Exposição comemorativa dos 75 Anos de Álamo Oliveira 

através da Biblioteca Publica Silva Ribeiro, em parceria com a Junta de Freguesia do 

Raminho. Para além da exposição, que foi exposta em permanência na referida biblioteca 

de 10 de julho a 5 novembro, a Junta de Freguesia também realizou dois espetáculos no 

Raminho, na Casa do Povo e Sociedade Recreativa do Raminho. No final, a Junta de 

Freguesia presenteou o poeta raminhense com uma lembrança e um bolo, confecionado 

para comemorar o seu aniversário. 

Ponto dois – Devido à situação pandémica, não foi festejado o Dia da Freguesia, no 

entanto, foi celebrado uma missa em memória dos autarcas falecidos. 

Ponto três Mesmo sem as tradicionais festas de verão e sem a visita dos nossos 

emigrantes e turistas, a junta procedeu ao embelezamento da freguesia e realizou as 

habituais obras de conservação, pinturas no cemitério, chafarizes, caiação dos murros da 

estrada regional e vias municipais. 

 

 



Ponto quatro – Mesmo sem a realização das tradicionais festas da nossa freguesia, a 

Junta de Freguesia tentou transmitir um ambiente festejo durante a semana da festa.  Pelo 

facto, foram feitos apelos aos raminhenses, quer através da paróquia, quer através do 

Facebook da junta, que colocassem bandeiras e colchas durante a semana da festa, de 

forma a transmitir um ar de festeiro. Grande parte das pessoas aderiram ao apelo, tendo 

a junta publicado fotos de todas casas que foram decoradas. A publicação foi bastante 

abrangente, obteve um excelente resultado e considerada uma excelente iniciativa, tendo 

sido vista e comentada por toda a nossa comunidade emigrante, atingido seis mil 

oitocentos e quatro visualizações. 

Ponto cinco – De forma a simbolizar o primeiro dia da nossa festa de 2020, os jovens 

raminhenses organizaram um cortejo com rainha e percorreram a freguesia. Outro gesto 

simbólico foi a iniciativa do Francisco Luís Rodrigues e Francisco Manuel Dinis, que 

surpreenderam ao raminhenses pela positiva, na organização de uma réplica do nosso 

bodo de leite.  As duas iniciativas foram relevantes para a época que atravessamos, sendo 

de louvar a espontaneidade dos organizadores. 

Ponto seis – A Junta de Freguesia recebeu como oferta dos familiares do senhor José 

Henrique Brum, uma vasta coleção de fotografias, gravações em vídeo e áudio. O senhor 

José Henrique Brum, faleceu recentemente em Mississauga, Canada, vítima de Covid-

19.  Após a sua morte, a família, decidiu que a sua coletânea fosse enviada para a ilha 

Terceira e entregue ao senhor Liduína Borba e que, pela mão deste, fosse doada à 

Videoteca da Biblioteca Álamo Oliveira da Junta de Freguesia do Raminho. Um gesto 

que veio enriquecer a Videoteca desta junta de Freguesia. 

Ponto sete – Como previsto, foi efetuada a pintura de linhas longitudinais no eixo da 

faixa de rodagem na Canada do Esteves. Também foi pintada uma passadeira para peões 

na boca da mesma. Os trabalhos foram executados pela Camara Municipal. 

Ponto oito- Foram realizados trabalhos de conservação e a pintura do interior e exterior 

do edifício da Escola Primaria do Raminho.  Trabalhos executados pela Camara 

Municipal. 

Ponto nove – O decorrer dos trabalhos da construção da nova estrada entre a Canada da 

Ribeira do Borges e a Presa Grande estão quase concluídos, tendo já atingido a Canada 

do senhor Mário Avila. Presentemente, estamos a trabalhar num projeto novo, sendo dar 

continuidade a outra nova estrada, tendo como objetivo fazer ligação à variante na 

Canada da Bernarda. 

Ponto dez – Outras obras deverão avançar e ser executadas em breve; requalificação e 

retificação da Canada do Sr. José Manuel (Serreta) e repavimentação da Canada do 

Jacinto. Desta forma cumpre-se o objetivo desta junta, sendo, o alargamento e retificação 

de todas as vias municipais, facilitando o acesso à circulação de viaturas de maior porte, 

como ambulâncias e bombeiros.  Estas obras também favorecem a população e reforçam 

a segurança rodoviária. 

 



 

 

Ponto onze – A repavimentação da Canada da Ribeira do Borges está prevista no pacote 

de estradas que brevemente será lançado a concurso pela Câmara Municipal. 

Ponto doze – A Delegação da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas, 

atribuiu um apoio á junta para reparar o abrigo de passageiros no Lameiro. Foram 

substituídos os suportes dos vidros, danificados pelo furacão Lourenço em 2019 

Ponto treze – Continuaremos a assegurar o transporte de todas as crianças que 

frequentam a nossa escola durante o corrente ano letivo.  São onze alunos ao todo. 

Ponto catorze – Foi atribuído um apoio à junta para a classificação e digitalização do 

espólio de Álamo Oliveira. O apoio de dez mil cento e cinquenta euros, será gerido pela 

junta. A referida verba também servirá para pagar o grupo contratado para a realização 

dos trabalhos acima referidos.  

 

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 


