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

vinte e um de setembro de dois mil e dezanove. 

 Aos vinte e um dias do mês de setembro 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, Luisa de Freitas 

Barcelos, em substituição de 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 –A Junta de Freguesia continua na limpeza das Ribeiras, para conseguir 

novamente ganhar o Concurso de Ecofreguesias 2018. 

Ponto dois –Quiosque informativo foi utilizado pela Comissão de Festas do ano que 

vem e correu muito bem. Este não abriu no Verão por falta de pessoal para ir trabalhar 

para lá.  

Ponto três –Muros da freguesia caiados antes da festa. Vamos dar continuidade à 

caiação de chafarizes e abrigos de passageiros quando o mestre vier. 

Ponto quatro – Os estragos provocados no mês de junho ainda aguardam conclusões, e 

máquina da CMAH. Continuamos a aguardar disponibilidade do Veredas. 

Ponto cinco – Dinheiro da DROAP já se encontra na Junta. 

Ponto seis –Dia da Freguesia com muita aderencia e muita animação. Feed Back muito 

positivo. 

Ponto sete – Raminho em destaque na inauguração da Videoteca. 



Ponto oito – Sábado da Festa, Junta de Freguesia em parceria com a Sociedade 

organizão serão de Comédias vindas do Porto Judeu, contamos com sala cheia. Esta 

noite teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de cadeiras novas para a 

sociedade.  

Ponto nove Festa do Raminho, correu muito bem, dado o pouco tempo de organização. 

Ponto dez – Ano letivo arranca com Escola do Raminho aberta. Continuamos a fazer o 

transporte das crianças. 

Ponto onze – A Junta irá apoiar a Equipa de Futebol com as inscrições na INATEL. 

Ponto doze – Vários muros destruidos, os quais a Junta pretende arranjar. 

Ponto treze – WIFI será substituido na totalidade, por estar danificado e ser antigo.  

Ponto catorze – Tivemos que reclamar junto da EDA, pois havia várias lampadas 

avariadas. 

Ponto quinze – Devido a vandalismo no multibanco, este não funcionou durante a 

Festa de Verão. 

Ponto dezasseis – Através das Obras públicas, foram pintadas as linhas no meio da 

estrada. 

Ponto dezassete – Funcionários ao abrigo dos programas Ocupacionais, com contratos 

renovados por mais 6 meses. 

Ponto dezoito – Presidente da Câmara visita o Raminho no inicio de outubro . 

Ponto dezanove – Tivemos que arranjar novamente outra funcionária para o posto dos 

Correios, visto que a Margarida arranjou emprego e a Ana Paula continua de baixa. A 

Vanessa Mendes encontra-se de momento a trabalhar nos correios. 

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 


