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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA VINTE E 

OITO DE DOIS MIL E DEZANOVE 

 --------Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, pelas 

dezassete horas e trinta minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, no edifício da 

Sede da Junta de Freguesia da Ribeira Chã, teve início a segunda sessão 

ordinária da Assembleia de Freguesia sob a Presidência da Presidente da 

Assembleia de Freguesia, Catarina Carreiro de Jesus Ambrósio. 

Compareceram na sessão os membros: José Eduardo da Cunha Pacheco, Rui 

Alexandre Teixeira de Couto, José Maria Pacheco de Torres Farpelha, Maria 

Graziela da Silva Costa Paulos, Tiago Filipe Pacheco Almeida, Helena 

Margarida Pereira Lopes Costa. O membro Susana de Lurdes Borges Almeida 

Silva não esteve presente na sessão, apresentando justificação por escrito.-----

Relativamente, aos membros da Junta de Freguesia estiveram presentes a 

Presidente, Victória da Silva Couto Arruda, e a Secretária, Paula Cristina Costa 

Pacheco Ferraz.------------------------------------------------------------------------------------ 

Passou-se à leitura da ata da primeira sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia, realizada no dia três de abril de dois mil e dezanove, sendo 

aprovada, após observações indicadas pelo membro José Pacheco, com sete 

votos a favor, pelos membros presentes no plenário.------------------------------------

--------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia.---------------------- 

--------O membro José Pacheco indicou que o membro Rui Couto não recebeu 

os documentos relativamente à presente reunião, isto porque não possui e-

mail. Ficou acordado que na entrega do oficio ao membro Rui Couto será 

entregue conjuntamente os documentos relativos à reunião agendada.------------ 

Ponto N.º 1 – Substituição de Membros-------------------------------------------------- 

A sessão iniciou-se com eleição por voto secreto de um membro do vogal do 

executivo da Junta de Freguesia, na sequência do preenchimento das vagas 

ocorridas, face às renúncias apresentadas, resultando numa votação de cinco 
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votos a favor do membro Catarina Carreiro de Jesus Ambrósio e dois votos em 

branco, tendo sido eleito o membro Catarina Carreiro de Jesus Ambrósio 

como Tesoureira da Junta de Freguesia, por maioria dos membros presentes.-- 

Como a mesa ficou destituída, passou-se à eleição do(a) Presidente de 

Assembleia de Freguesia, resultando numa votação de seis votos a favor do 

membro Maria Graziela da Silva Costa Paulos, tendo sido eleito o membro 

Maria Graziela da Silva Costa Paulos por unanimidade dos membros 

presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------

Tendo o membro Márcia de Jesus Paulos Baptista de Melo, apresentado um 

pedido de renúncia ao mandato, passou-se para a eleição do(a) Primeiro(a) 

Secretário(a) da Mesa, resultando numa votação de seis votos a favor do 

membro Susana de Lurdes Borges Almeida Silva, tendo sido eleito o membro 

Susana de Lurdes Borges Almeida Silva, como Primeira Secretária da Mesa, 

por maioria dos membros presentes.--------------------------------------------------------- 

Por último, procedeu-se à eleição do(a) Segundo(a) Secretário(a) da Mesa, 

resultando numa votação de seis votos a favor do membro Tiago Filipe 

Pacheco Almeida, tendo sido eleito o membro Tiago Filipe Pacheco Almeida, 

como Segundo Secretário da Mesa, por maioria dos membros presentes.-------- 

Composta a mesa da Assembleia de Freguesia, a Presidente da Assembleia 

de Junta de Freguesia retira-se, dando lugar à mesa eleita.--------------------------- 

--------A Presidente da Assembleia cessante, Catarina Ambrósio, antes de dar 

lugar à nova Presidente da Assembleia agradeceu ao executivo o voto de 

confiança que lhe foi depositado no decurso destes quase dois anos, 

agradeceu a todos os membros da assembleia pela colaboração prestada, 

porque o objetivo é tomar as decisões mais assertivas para a freguesia da 

Ribeira Chã e informou, ainda, que assumiu o cargo de Presidente da 

Assembleia de Freguesia com responsabilidade e zelo profissional. Desejou 

votos de muito sucesso à nova Presidente da Assembleia e a todos os 

membros presentes.-------------------------------------------------------------------------------

--------O membro Graziela Paulos ao assumir o lugar de Presidente da 
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Assembleia de Freguesia também dissertou umas breves palavras, que se 

passa a citar,  “Sinto-me lisonjeada pela confiança” . Vou fazer tudo o que for 

possível para fazer o melhor. Peço que continuaremos a trabalhar juntos pelo 

bem comum da nossa freguesia”.------------------------------------------------------------- 

.-------------------O membro José Pacheco, em primeiro lugar, felicitou a 

Presidente da Assembleia de Freguesia, pelo cargo a ocupar. De seguida, 

prestou um agradecimento à Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, 

mencionado que da sua parte não tem nada que pedir desculpa. Desejou 

felicitações às suas novas funções como Tesoureira da Junta de Freguesia, 

mencionando que, considera que o cargo fica bem entregue, disponibilizando-

se em ajudar naquilo que estiver ao seu alcance. Agradeceu ao antigo 

Tesoureiro, Marco Soares, pelos dezoito anos de exercício em prol da 

freguesia, referindo que, independentemente de visões e comportamentos, 

resta um agradecimento pelo serviço prestado. Também prestou 

agradecimento ao membro Márcia Melo, pelo trabalho que prestou, felicitando 

a mesma nas suas novas funções. E por último, felicitou o membro Helena 

Costa pelo seu ingresso na Assembleia de Freguesia.---------------------------------- 

O membro Graziela Paulos subscreveu as felicitações aos vários membros, 

mencionadas anteriormente pelo membro José Pacheco.------------------------------

--------A Presidente da Junta de Freguesia prestou agradecimentos, 

nomeadamente, ao membro Marco Soares, por todo o trabalho colaborativo. 

Agradeceu também à Helena Almeida, por todo o empenho e dedicação ao 

longo destes anos. Desejando as maiores felicidades profissionais para o seu  

futuro. Ao membro Márcia Melo, pelo trabalho e profissionalismo que 

demonstrou ao longo dos dois anos e meio. Agradeceu também, ao membro 

Olivério Costa, compreendendo o motivo pelo qual não aceitou o cargo-----------

-------A Presidente de Junta de Freguesia congratulou os novos membros que 

constituem a Assembleia de Freguesia. Referiu que a Assembleia é nova e que 

achava que todos darão um grande contributo à mesma. Felicitou os membros 

Susana Silva e Tiago Almeida pelas suas novas funções. Agradeceu ao 
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membro Catarina Ambrósio pelos dois anos e meio no exercício do cargo de 

Presidente de Assembleia. Referiu ainda que, foi uma excelente Presidente de 

Assembleia, que soube ouvir todos os membros. Pois, é preciso ouvir, 

coordenar, e dar a palavra na hora certa. Sendo que, na opinião da Presidente 

de Junta,  a Catarina teve uma postura muito profissional. Acrescentou ainda, 

que nunca imaginou trabalhar com a Catarina neste ponto de vista, mas que 

acredita que a mesma vai ser uma excelente profissional, juntamente com a 

Paula Ferraz que também tem desenvolvido um trabalho excelente.---------------- 

Ponto N.º 2 – Relatório de Atividades da Junta de abril a junho de 2019----- 

-------- Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre 

os meses de abril a junho de dois mil e dezanove.--------------------------------------- 

No âmbito da delegação de competências do protocolo estabelecido com 

a Câmara Municipal de Lagoa. -------------------------------------------------------------- 

- A Junta efetuou a limpeza de caminhos de penetração;------------------------------- 

- Limpeza da ermida do cemitério;------------------------------------------------------------- 

- Serviço administrativo prestado à população.-------------------------------------------- 

Atividades Sócio-Culturais e correspondência: 

- Os colaboradores da Junta de Freguesia, durante o mês de abril, iniciaram o 

trabalho de limpeza das ribeiras pertencentes a esta freguesia, no âmbito do 

programa Eco-Freguesias, freguesia limpa 2019;----------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia, formalizou quatro candidaturas aos programas OTL - 

Ocupação em Férias, para os meses de julho e agosto. Neste momento,  

aguarda-se a sua aprovação;------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia, prestou apoio aos contribuintes desta freguesia: no 

preenchimento do IRS, via eletrónica; pedidos e/ou recuperação de senhas dos 

contribuintes; inscrição de jovens para o OTL, via online; pedidos de senhas 

dos jovens para o OTL;--------------------------------------------------------------------------- 

- No dia quatro de abril, o colaborador Januário Couto, participou numa ação 

informativa, monitorizada pela Direção dos Serviços da Agricultura, em Ponta 
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Delgada, no âmbito das instruções de cedência do novo isco raticida, a ceder 

aos agricultores desta freguesia;--------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia, cedeu as instalações do Centro Comunitário Padre 

João Caetano Flores, nos fins de semana de vinte e um a vinte e dois de abril, 

e de vinte e sete a vinte e nove de abril, para festas particulares;-------------------- 

- Nos dias vinte e seis e vinte e oito de abril, a Junta de Freguesia cedeu a sua 

carrinha, para o transporte do Agrupamento 1333 - Ribeira Chã para a 

atividade “São Jorge”, em Vila Franca do Campo;----------------------------------------

- Os colaboradores da Junta de Freguesia, durante o mês de maio iniciaram 

serviços de pintura nos muros da freguesia;------------------------------------------------ 

- A Junta de Freguesia, cedeu as instalações do Centro Comunitário Padre 

João Caetano Flores no fim de semana de dois a quatro de maio, para festas 

particulares;------------------------------------------------------------------------------------------

- No dia oito de maio, a Presidente da Junta de Freguesia participou numa 

reunião geral da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta 

Delgada, a fim de se inteirar dos problemas financeiros que esta associação 

enfrenta, nos dias de hoje. Foi também solicitado apoio à Junta, sendo que a 

Sr.ª Presidente está a avaliar qual será a melhor solução para apoiar a 

associação;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia quinze de maio, a Presidente da Junta de Freguesia, deslocou-se à 

ilha do Pico, para receber o Galardão de Excelência do projeto Eco-Freguesias, 

freguesia limpa 2018;-----------------------------------------------------------------------------

- No dia dezassete de maio, a Junta de Freguesia apoiou a Escola Básica 

Integrada de Água de Pau com um donativo para as festas do Divino Espírito 

Santo, com um valor monetário de cem euros;--------------------------------------------

- No dia dezoito de maio, a freguesia comemorou o seu quinquagésimo terceiro 

aniversário de elevação a freguesia. Esta comemoração teve início pelas sete 

horas com uma salva de foguetes. De seguida, pelas nove horas a Junta de 

Freguesia realizou um passeio com destino à freguesia das Sete Cidades, que 

contou com a presença de, aproximadamente, cinquenta e dois participantes, 
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acompanhados pelo Executivo da Junta. Neste passeio visitaram pontos de 

referência da ilha como: a Vista do Rei, a Lagoa das Sete Cidades, a Lagoa do 

Canário e a Lagoa do Santiago. Foi ainda, realizada uma visita à Igreja de São 

Nicolau. Pelas treze horas, foi oferecido pela Junta de Freguesia o almoço, a 

todos os participantes no Restaurante Lagoa Azul. Foi uma excursão muito 

animada, que contou com a participação do Sr.º Jeremias Piques, juntamente 

com o seu acordeão. O passeio teve o seu término pelas dezasseis horas e 

trinta minutos;---------------------------------------------------------------------------------------

- No dia dezanove de maio, foi realizada uma missa em memória de todos os 

Presidentes de Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia, bem como 

seus colaboradores. Compareceram, a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, Vereador Fernando Jorge Moniz, 

Vereador Roberto Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia, Victória Arruda, 

e Presidente da Assembleia de Freguesia, Catarina Ambrósio. Estiveram ainda 

presentes alguns membros da Assembleia de Freguesia, sendo estes: Márcia 

Melo, Tiago Almeida, José Farpelha, José Pacheco e Rui Couto;--------------------

- No dia vinte e oito de maio, a Presidente da Junta de Freguesia presenciou à 

tomada de posse do novo executivo da Escola Básica Integrada de Água de 

Pau. Neste dia, ofereceu um beberete a todos os participantes, juntamente com 

a Junta de Freguesia de Água de Pau;------------------------------------------------------ 

- Os colaboradores da Junta de Freguesia, durante o mês de junho deram 

continuidade aos serviços de pintura na freguesia, mais precisamente nos 

muros;-------------------------------------------------------------------------------------------------

-  A Junta de Freguesia, continua até ao mês de junho inclusive, a dar apoio 

aos contribuintes desta freguesia, no preenchimento do IRS, via eletrónica, e 

pedidos e/ou recuperação de senhas dos contribuintes;--------------------------------

- No dia dois de junho, a Junta de Freguesia proporcionou a toda a população 

uma tarde de animação no polidesportivo desta freguesia. Os participantes 

tiveram oportunidade de participar numa aula de zumba gratuita, saborear 

porco no espeto e divertirem-se nos insufláveis. Estas atividades surgiram no 
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âmbito das comemorações do quinquagésimo terceiro aniversário de elevação 

a freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------

- No dia doze de junho foi aceite pela Direção Regional de Emprego e 

Qualificação Profissional a prorrogação do Programa SEI dos colaboradores 

Sr.º Eusébio Trindade e Natércia Ponte inseridos na Junta;--------------------------- 

- Nos dias doze e treze de junho a Presidente da Junta participou na III 

Encontro Regional de Boas Práticas sobre a importância da igualdade de 

género nas políticas locais, organizada pela Câmara Municipal de Lagoa;--------

- No dia dezasseis de junho, a Sr.ª Presidente da Junta, Victória Arruda 

participou na entrega da chave do novo espaço ao Agrupamento de Escuteiros 

1333. Compareceram nesta cerimónia o Senhor Padre João Furtado, a Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, a Senhora 

Vereadora Albertina Oliveira, a Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia, Victória 

Arruda, a Sr.ª Secretaria da Junta de Freguesia, Paula Ferraz, a Sr.ª 

Presidente da Assembleia de Freguesia, Catarina Ambrósio, e membros da 

Assembleia de Freguesia, Márcia Melo, Graziela Paulos, Tiago Almeida e José 

Farpelha;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia assegurou o pagamento da licença para o lançamento 

de foguetes durante as domingas do Divino Espírito Santo do Império da 

Santíssima Trindade da freguesia da Ribeira Chã, bem como durante as 

festividades mais importantes da freguesia: Festa de São João e Festas do 

Santíssimo Sacramento.------------------------------------------------------------------------- 

- Após apresentação do relatório de atividades o membro José Pacheco expôs 

algumas questões. No que se refere à cedência das instalações do Centro 

Comunitário Padre João Caetano Flores, o membro questionou, se em caso 

desta cedência ser para festas particulares, se eram gratuitas ou pagas. Pela 

Presidente da Junta de Freguesia, bem como pela Secretária da Junta foi 

esclarecido que este tipo de cedências são pagas.--------------------------------------- 

O membro congratulou a Junta de Freguesia pelo Galardão de Excelência do 

projeto Eco-Freguesias, freguesia limpa 2018. Relativamente, ao assunto do 
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protocolo com os Bombeiros de Ponta Delgada, foi questionado à Presidente 

da Junta em que situação se encontrava o mesmo. A Presidente da Junta de 

Freguesia indicou que gostou muito da reunião com a Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, mencionando que quando 

estamos de fora das situações não temos noção da realidade e das 

dificuldades existentes nos serviços. Em relação a este assunto a Presidente 

da Junta, anunciou que não gostava de ajudar por ajudar. E neste sentido, 

achava que seria interessante envolver a freguesia neste assunto. Por 

exemplo, através da organização de um evento de angariação de fundos, em 

que estes revertessem a favor desta associação. A Presidente da Junta 

esclareceu ainda que, considera fundamental envolver a freguesia em assuntos 

deste género. Mencionou ainda, que talvez, através do evento das Malassadas, 

alguma da coleta irá reverter a favor da referida associação. Neste sentido, 

este assunto se encontra em análise por parte da Junta de Freguesia, na 

pessoa da sua Presidente. Relativamente, a este assunto, o membro José 

Pacheco indicou que a Junta de Freguesia pode ser Sócia da Associação em 

epígrafe. A Presidente da Junta confirmou que tinha conhecimento, e que esse 

é um passo que pretende dar. O membro José Pacheco apresenta o 

compromisso, que como membro da Associação Filhos da Terra, também se 

compromete que esta associação irá participar naquilo que for necessário, de 

modo a tentar minimizar custos.-------------------------------------------------------------

Em relação às comemorações do mês da freguesia apresentadas em relatório, 

o membro José Pacheco sugeriu que, deviam ter trocado o passeio às Sete 

Cidades com a atividade do porco no espeto, de modo a que a população 

comemorasse o  dia da freguesia na mesma.---------------------------------------

Relativamente, ao beberete realizado na Escola Básica Integrada de Água de 

Pau, em que a Junta apoiou, em comemoração da tomada de posse do novo 

executivo, o membro José Pacheco questionou sobre o porquê da Junta 

colaborar nesta atividade. Pela Presidente da Junta e Secretária, 

nomeadamente, foi explicado que a escola realizou um pedido monetário, 
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sendo que, como nesta escola se encontram crianças da freguesia, a Junta 

costuma por norma colaborar. Neste sentido, o executivo não teve acesso à 

informação para que estava destinado o apoio. No dia da comemoração de 

tomada de posse, é que foi anunciado, como forma de agradecimento à Junta, 

que esta tinha apoiado o executivo daquela escola, na realização do beberete 

para a confraternização.-------------------------------------------------------------------------- 

Ponto N.º 3 – Outros Assuntos-------------------------------------------------------------- 

--------Pelo membro Rui Couto foi questionada ao executivo da Junta de 

Freguesia, se este apoiou as Festas de São João, e como realizou este apoio. 

Pela Presidente da Junta foi indicado que o Sr.º Nuno Galego solicitou apoio à 

mesma, no ano transato, sendo que lhe foi questionado, de como pretendia o 

apoio, por exemplo, com compras, valor monetário, entre outros. O Sr.º Nuno 

Galego não voltou a abordar o assunto. A Presidente da Junta, indicou ainda 

que, como o valor monetário das licenças de fogo foram mais elevados do que 

anos anteriores, talvez o Sr.º Nuno tomasse as mesmas como apoio, que 

realmente o é.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Pelo membro José Pacheco foi enunciado que entre o período de onze a 

catorze de julho a Tuna Mouronhense visitará a freguesia de Ribeira Chã a 

convite da Associação Filhos da Terra. Neste grupo irá participar 

aproximadamente quarenta e duas pessoas acompanhadas pelo Presidente da 

Câmara. A Presidente da Junta de Freguesia se disponibilizou para a 

realização de uma visita oficial, indicando que as instalações da Junta se 

encontravam abertas e disponíveis para receber o grupo, se assim o 

desejarem, estando o grupo convidado para uma prova de licores caseiros 

desta terra.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------Pelo membro Rui Couto foi mencionada que na reunião realizada no dia 

doze de dezembro, o mesmo alertou que “na rua principal da freguesia, Rua 

Eng.º João Mota Amaral, existe um pinheiro cuja vegetação, nomeadamente os 

“galhos” encontram-se inclinados para o caminho”, sendo que a Presidente da 

Junta respondeu que “iria averiguar a situação”. No entanto, segundo este 
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membro, no passado mês de junho ocorreu um acidente causado por esta 

situação. A Presidente de Junta de Freguesia, indicou que após confirmação 

com a Polícia de Segurança Pública sobre o acidente mencionado, esta não foi 

a causa do mesmo. Em relação a este assunto, a Presidente indicou que já foi 

realizado um pedido para o corte da respetiva vegetação, sendo que se  

encontram a aguardar uma resposta.--------------------------------------------------------

A Presidente da Junta, aproveitou a oportunidade para informar que contatou 

com o  Sr.º Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações, Frederico 

Furtado Sousa,  a solicitar uma paragem de autocarros provisória, no Pisão, 

tendo em conta a interrupção das obras. Referiu ainda que, já presenciou 

pessoas a apanhar chuva com crianças ao colo. A resposta dada pelo Sr.º 

Diretor foi favorável, pelo que irão construir, o mais breve possível, a paragem 

de autocarros provisória.------------------------------------------------------------------------- 

---------O membro Rui Couto, questionou a Presidente de Junta sobre um 

pinheiro que existe na Rua de São José, pois este foi alertado, por este 

membro, na referida reunião do dia doze de dezembro. Pela Presidente da 

Junta foi indicado, que este pedido foi realizado à Câmara Municipal de Lagoa, 

à semelhança do pinheiro mencionado anteriormente Estão a aguardar uma 

resposta.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------Pelo membro José Pacheco foi indicado que seria prudente a entrada da 

freguesia, para quem vem do lado de Vila Franca, alargar a curva, pois este é 

um perigo para os pedestres que apanham o autocarro.--------------------------------

-------O membro José Pacheco, informou que faltam casais jovens na freguesia, 

que a habitação é um problema, e que temos que insistir neste tema. Pois, o 

mesmo não quer ver pessoas jovens a sair da freguesia. Isto é uma luta da 

freguesia e não de partido, concluiu. A Presidente da Junta informou que, 

propões à Câmara Municipal de Lagoa, a compra de um terreno situado na 

Rua do Caldeirão. A Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, concordou. 

Todavia, efetuada a análise à propriedade, verifica-se que se encontra 

classificada no PDM como Espaços Verdes e Espaços Florestais de 
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Conservação, com a condicionante de Reserva Ecológica, e a proximidade de 

uma linha de água (no limite da propriedade). Ficou acordado que no ano de 

dois mil e vinte, a Câmara Municipal iria rever o PDM, uma vez que existem 

terrenos na Ribeira Chã que impedem a fixação de jovens na freguesia.----------

-------O membro José Pacheco indicou que existe um problema de reciclagem 

na freguesia. Os meios e ferramentas encontram-se ao dispor da população, 

mas existem pessoas que não sabem fazer reciclagem. Pela Secretária da 

Junta foi indicado, que a mistura de resíduos nos ecopontos não é realizada só 

pela população desta freguesia. Existem pessoas de outros freguesias, por 

exemplo, trabalhadores de construção civil, que utilizam os ecopontos para 

depósito de materiais de construção. -------------------------------------------------------- 

--------Pelo membro José Pacheco, foi indicado que na Travessa da Rua de 

São José, morada da sua residência, existem aproximadamente 20 gatos, na 

sua maioria pertencentes à Sr.ª Teresa Piques. Neste sentido, de acordo com o 

mesmo, é assustadora e repugnante a quantidade de fezes de gatos que se 

encontram espalhados pelo pavimento daquela rua, sendo o cheiro também 

insuportável. Ainda, segundo o mesmo, este é um problema que sempre 

existiu, mas que tem-se intensificado de ano para ano.--------------------------------- 

--------Nada mais havendo a tratar, sendo nove horas e quinze minutos, 

declarou a senhora Presidente da Assembleia encerrada a reunião, da qual 

para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida vai ser aprovada e 

assinada pelos membros da mesa.----------------------------------------------------------- 

 

 

A PRESIDENTE 

______________________________________ 

MARIA GRAZIELA DA SLVA COSTA PAULOS 
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