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ATA Nº 2 
 

2.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 
 

29 DE ABRIL DE 2022 
 
-------- Aos vinte e nove dias, do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 
nove horas e quarenta minutos, na Casa do Povo de Agualva, freguesia de Agualva, 
deste Concelho, reuniu a Assembleia Municipal da Praia da Vitória na segunda sessão 
ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------   
 
-------- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: ------------------- 
-------- Paulo Manuel Martins Luís - PPD/PSD, Sandra Isabel Ávila Galvão – PPD/PSD 
em substituição de Maria Judite Gomes Parreira - PPD/PSD, Pedro Gabriel Correia 
Nunes Teixeira Pinto - CDS-PP, Graça das Mercês da Silva Brum Pereira – PPD/PSD, 
João Paulo Rocha Ávila - PPD/PSD, Diana Maria Nunes Simões - CDS-PP, Fernando 
Fausto Lopes – PPD/PSD em substituição de Lisandra Marina Barcelos Valadão - 
PPD/PSD, Filipe Barcelos Rocha - PPD/PSD, Vânia de Fátima Sousa Leal Oliveira - 
PPD/PSD, Lucília de Fátima Toste Ávila – CDS-PP em substituição de Valdemar 
Manuel Dias Toste - CDS-PP, Maria de Fátima Alves Homem - PS, Eulália Ferreira 
Toste Leal – PS em substituição de Carlos Manuel Pimentel Enes - PS, Nivalda de 
Fátima Meneses Bettencourt – PS, Valter Manuel Linhares Peres - PS, Carina Marlene 
Pires Dias - PS, Agostinho Toste Simões - PS, Daniela Leal de Andrade - PS, José 
Adriano Meneses Laranjo - PS, Rodolfo Paulo Silva Lourenço Franca – PS em 
substituição de José Manuel de Aguiar Paim - PS, Orlando Manuel Rodrigues Fontes – 
GCE em substituição de Rita Lemos Borges Bettencourt - GCE, Miguel Alexandre 
Terra Garcia – GCE em substituição de Bruno Manuel de Aguiar Borges - GCE, Hélio 
Adriano de Melo Rocha - Junta de Freguesia da Agualva, Luís Carlos Duarte Vieira - 
Junta de Freguesia dos Biscoitos, Marco Paulo Homem Andrade em substituição de 
Osvaldo Manuel Borges de Sousa - Junta de Freguesia do Cabo da Praia, John Oliveira 
Borges - Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, Paulo Rui Pacheco de Sousa - Junta 
de Freguesia das Fontinhas, César Leandro da Costa Toste - Junta de Freguesia da Vila 
das Lajes, Raquel Santos Mendonça - Junta de Freguesia do Porto Martins, Bruno 
Narciso Meneses Lopes - Junta de Freguesia das Quatro Ribeiras, António Manuel 
Mendonça Borges - Junta de Freguesia de Santa Cruz, Marco Aurélio Ferreira Toste - 
Junta de Freguesia de São Brás e Vasco Miguel Valadão de Lima - Junta de Freguesia 
da Vila Nova. ---------------- -------------------------------------------------------------------------  
 
-------- Verificou-se a ausência dos seguintes membros: ----------------------------------------  
-------- Maria Judite Gomes Parreira - PPD/PSD, Lisandra Marina Barcelos Valadão - 
PPD/PSD, Valdemar Manuel Dias Toste - CDS-PP, Carlos Manuel Pimentel Enes – PS, 
José Manuel de Aguiar Paim – PS, Rita Lemos Borges Bettencourt – GCE, Bruno 
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Manuel de Aguiar Borges – GCE e Osvaldo Manuel Borges de Sousa - Junta de 
Freguesia do Cabo da Praia. -------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- À presente reunião apresentaram pedidos de substituição, nos termos do número 
um do artigo setenta e oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois de onze 
de janeiro, e que foram aceites, os seguintes membros: -----------------------------------------  
 -------- Maria Judite Gomes Parreira - PPD/PSD, Lisandra Marina Barcelos Valadão - 
PPD/PSD, Valdemar Manuel Dias Toste - CDS-PP, Carlos Manuel Pimentel Enes – PS, 
José Manuel de Aguiar Paim – PS, Rita Lemos Borges Bettencourt – GCE, Bruno 
Manuel de Aguiar Borges – GCE, Osvaldo Manuel Borges de Sousa - Junta de 
Freguesia do Cabo da Praia, Filipe Alexandre Ávila Aguiar – PPD/PSD, Silvestre 
Miguel Simões da Rocha – PPD/PSD, Diana Andrade Ferraz Gomes – PPD/PSD, 
Daniela Filipa Arruda Medeiros – PS, Simão Pedro Meneses Fonseca – PS, Ana 
Cristina Pereira da Rocha – CDS-PP, Miguel da Costa Bettencourt – GCE e Carla Maria 
de Mendonça Spencer Pereira de Sousa - GCE. --------------------------------------------------   
 
 -------- Para além da Sra. Presidente da Câmara Municipal, participaram na sessão os 
seguintes Vereadores: --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- Ricky Joe Baptista, Paula Cristina Borges de Sousa, Berto José Branco Messias, 
Isménia Carvalho Landeiro Alves, Vitória Carolina Sousa da Silva e Pedro Jorge 
Mendes Machado. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- Participou a sua falta à reunião, nos termos do número três do artigo quarenta e 
oito, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, os 
seguintes membros da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------  
 -------- Otília Maria de Sousa Martins, Marco Euclides Lemos Martins e Bruno César 
Félix Nogueira. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- O Presidente da Mesa, em conformidade com o regimento, informou que pelo 
facto de faltar o 2.º Secretário deveria ser eleito um membro da Assembleia para 
integrar a Mesa para que os trabalhos prosseguissem. Questionados os Membros da 
Assembleia para propostas de candidatura ao lugar de 2.º Secretário, o grupo municipal 
do CDS-PP propôs o nome de Diana Maria Nunes Simões e não havendo mais 
propostas procedeu-se à eleição, tendo a mesma sido eleita por unanimidade, com trinta 
e dois votos a favor, tomando desde logo o seu lugar na Mesa. --------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- O Presidente da Mesa apresentou os seguintes agradecimentos: ----------------------  
 -------- 1º - À Casa do Povo da Agualva a disponibilização do espaço para a realização 
daquela sessão; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 2º - Aos serviços da Câmara e da Praia Cultural pela montagem da sala; -----------   
 -------- 3º - À Vitec por assegurar a transmissão daquela sessão. ------------------------------  
 
---------- ATA DA REUNIÃO DE VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS M IL E 
VINTE E DOIS – PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA:  ----------------------------------- 
 -------- Submetida a votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. ----------------------  
 
 -------- De seguida foram apresentados os seguintes votos: ------------------------------------  
 
 -------- Pelos Grupos Municipais: -------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao artesão Francisco Pereira, pela distinção com o selo 
Homo Faber, atribuído pela Fundação Miguel Ângelo, lido pelo Presidente da Mesa.-----   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, pela vitória dos Sub-17 do Sport Clube Praiense do 
título de campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e apuramento para a 
fase regional, lido pelo Deputado António Borges. ----------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD: -------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Louvor, pelos 50 anos do Agrupamento de Escuteiros 344 - Lajes, lido 
pelo Deputado César Toste. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Miguel Garcia usou da palavra e disse que a bancada do GCE se associava ao 
voto. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD e CDS-PP: ------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à ADREP – Associação Desportiva e Recreativa Escolar 
Praiense, pela consagração de campeã da região Açores, 2ª Divisão de voleibol seniores 
masculinos, temporada 2021/2022, lido pela Deputada Sandra Galvão.----------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem usou da palavra e disse que a bancada 
do PS se associava ao voto. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
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 -------- Pelo Grupo de Cidadãos Eleitores – Esta é a Nossa Praia: -----------------------------  
 -------- Voto de Louvor, pelo centenário da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da 
Agualva, lido pelo Deputado Miguel Garcia. -----------------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, pelo centenário da Sociedade Filarmónica Espírito 
Santo da Agualva, lido pela Deputada Carina Dias. ---------------------------------------------  
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD.CDS-PP: --------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, pelo 1º centenário da Sociedade Filarmónica Espírito 
Santo da Agualva, lido pelo Deputado João Ávila. ----------------------------------------------    
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivados e fazem parte integrante da presente ata). --  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD: -------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, pelos 50 anos da Casa do Povo da Vila das Lajes, lido 
pelo Deputado César Toste. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PS: ---------------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Juventude Desportiva Lajense, pela conquista do 
título de Campeão de Futebol Sénior da Ilha Terceira, lido pelo Deputado Valter Peres. -   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD: -------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Juventude Desportiva Lajense, lido pelo Deputado 
César Toste. --------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD.CDS-PP: --------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, pelo nonagésimo aniversário do agrupamento de 
escuteiros 23 de Santa Cruz da Praia da Vitória, lido pela Deputada Lucília Ávila. --------  
 -------- Pelo Grupo de Cidadãos Eleitores – Esta é a Nossa Praia:  ----------------------------  
 -------- Voto de Louvor, ao Agrupamento de Escuteiros 23 - Santa Cruz, Praia da 
Vitória, lido pelo Deputado Orlando Fontes. -----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava aos votos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, dos votos, arquivados e fazem parte integrante da presente ata). --  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
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 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD.CDS-PP: --------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Grupo Desportivo das Fontinhas, pelos resultados 
alcançados, lido pelo Deputado Paulo Sousa. -----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, os votos, foram aprovados por unanimidade. ------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD.CDS-PP: --------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao jovem velejador, Duarte Barcelos, atleta do Clube 
Naval da Praia da Vitória, por se ter sagrado campeão nacional de juniores em ILCA 4, 
lido pela Deputada Graça Pereira. ------------------------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem usou da palavra e disse que a bancada 
do PS se associava ao voto. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD: -------------------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao Juventude Desportiva Lajense, pela organização do 
XIV Torneio Ramo Grande Azores Cup, lido pelo Deputado César Toste. ------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD.CDS-PP: --------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, ao atleta José Miguel Afonso e à Associação Fontinhas 
Ativa, em reconhecimento dos resultados alcançados, lido pelo Deputado Paulo Sousa. --  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que a bancada do PS se 
associava ao voto. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
 
 -------- Pelo Grupo do PPD/PSD.CDS-PP: --------------------------------------------------------  
 -------- Voto de Congratulação, à ADREP – Associação Desportiva e Recreativa Escolar 
Praiense, nos escalões Juvenis Femininos e Juniores Femininos, pelos feitos desportivos 
alcançados, lido pela Deputada Sandra Galvão. --------------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem usou da palavra e disse que a bancada 
do PS se associava ao voto. --------------------------------------------------------------------------  
 -------- (Texto integral, do voto, arquivado e faz parte integrante da presente ata). ---------  
 -------- Submetido à votação, o voto, foi aprovado por unanimidade. --------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 -------- Pelas dez horas e cinquenta e cinco minutos iniciou-se o período da Ordem do 
Dia. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO . ----------------------------------------------------  
 -------- A Sra. Kathleen Valadão de Aguiar, residente na freguesia da Agualva, em 
nome dos membros da Assembleia de Freguesia da Agualva, interveio para fazer um 
pedido de esclarecimento à Câmara Municipal da Praia da Vitória sobre o fecho da 
valência ATL, a funcionar na Escola e Jardim de Infância, daquela freguesia, tentando 
reverter, se possível, a situação. ---------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, como tinha havido uma 
reunião de pais, com o Sr. Presidente de Junta de Freguesia e a Sra. Vereadora Paula 
Sousa, sobre o assunto exposto, ia passar a palavra à referida vereadora para esta fazer 
os devidos esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Vereadora Paula Sousa esclareceu que tinham verificado, relativamente ao 
ATL em causa, que havia uma frequência de cinco crianças, cuja assiduidade era 
irregular e interpolada e que, mesmo assim, para que ele se mantivesse em 
funcionamento era necessário sempre duas funcionárias, por isso, tinham tomado a 
decisão de repensar a abertura daquela valência. Posto isso, tinham procedido à referida 
reunião, onde tinham exposto a situação e onde os pais tinham colocado as suas 
dúvidas, ficando acordado que nenhuma das respostas era fechada e que os meninos iam 
ter as mesmas respostas numa instituição/freguesia vizinha. Informou que, o executivo 
estava inteiramente disponível para fazer uma avaliação, caso aquela situação se 
revertesse. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que a proposta de fecho de ATL, na 
opinião do grupo municipal do PS, criava muitas dificuldades e dava uma lógica que 
não gostavam que desse. Acrescentou que, quem havia tomado aquela decisão, 
certamente sabia que os ATL’s quando começavam, e aquele era muito recente, tinham 
menos crianças, por razões várias, e à medida que novas crianças iam nascendo, iam 
entrando na escola e havendo novas necessidades, ia aumentando a sua frequência, por 
isso, a justificação de serem apenas cinco não tinha em conta esse aspeto. Disse que a 
existência daquela valência permitia aos casais se instalarem ou não em determinada 
freguesia, tal como era uma forma de mitigar o encerramento de escolas. Relembrou 
que, no prospeto que aquele executivo apresentou aquando da campanha eleitoral, a 
primeira medida era manter a rede de creches e ATL’s no concelho, mas o que estavam 
a fazer não era isso. Por isso, associavam-se à Assembleia de Freguesia da Agualva, no 
sentido da Câmara Municipal fazer um esforço de estudar e reverter aquela situação, 
porque a Agualva merecia manter o seu ATL. ---------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e disse que perder-se uma valência 
daquelas, mesmo que temporariamente, era um prejuízo e era fácil teatralizar que era 
dramático perder-se a mesma, mas também era dramático perder-se muitas outras 
competências. Disse que era bom esclarecer que, mesmo sendo verdade que havia 
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aquele compromisso eleitoral, aquele executivo tinha encontrado uma situação de tal 
forma dramática nas contas, que tinha que fazer uma gestão que permitisse pagar os 
seus compromissos. Acrescentou que, aquele executivo tinha obrigações que eram, em 
grande parte, compromissos assumidos pelo anterior executivo e era importante nunca 
se esquecerem disso. ----------------------------------------------------------------------------------    
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que a Sra. Presidente já havia dito 
que a razão não era aquela e que o importante era focar no problema. Concluiu dizendo 
que aquela era a sua forma de falar, por isso, pedia ao Deputado Filipe Rocha que não 
avaliasse mais a mesma. -----------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que aquela tomada de decisão 
não tinha sido pelo valor económico inerente à manutenção em funcionamento da 
valência em causa, mas sim pelo número de crianças, pois enquanto as outras freguesias 
tinham aumentado a frequência de crianças, a freguesia da Agualva tinha reduzido, de 
trinta para cinco. Referiu que aquele era um alerta para que as famílias ponderassem 
manter as crianças no ATL e, havendo essa intenção, o município estava disponível para 
ativar o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado Hélio Rocha usou da palavra e disse que, daquela discussão 
ressalvava duas ideias, ou seja, que um ATL era fundamental na dinâmica de uma 
freguesia e na fixação de pessoas e que ficavam registadas as palavras da Sra. 
Presidente, que iam de encontro à proposta feita pela Assembleia de Freguesia da 
Agualva e a Junta de Freguesia, por sua vez, ia manter-se fiel ao que se havia proposto 
para reunir o número mínimo de crianças para garantir a abertura do ATL. -----------------  
 -------- O Sr. Manuel Hermínio Silveira questionou se havia alguma previsibilidade de 
a grua, instalada na Marina e avariada há mais de quatro meses, ser reparada para que o 
Clube Naval pudesse colocar e retirar os seus barcos sem utilizar a rampa de varagem. --  
 -------- O Vereador Ricky Batista respondeu que a grua não estava a funcionar desde 
junho de dois mil e vinte, mas já tinham requisição para a peça e para a mão-de-obra e, 
assim que estivessem aptos para tal, pois a peça vinha do estrangeiro e só estava na ilha 
dentro de cinco/seis semanas, iam proceder à respetiva reparação. Informou que, para 
quem queria colocar o seu barco no mar, havia a hipótese de utilizar a rampa, que ia ser 
limpa, e a grua da Lotaçor, sem qualquer custo, ou seja, ninguém podia dizer que não o 
podia fazer, porque havia capacidade para tal.----------------------------------------------------  
 -------- O Sr. Francisco Pedro Ferraz da Rosa iniciou a sua intervenção dizendo 
lamentar que as assembleias municipais tivessem sido afastadas do centro da Praia da 
Vitória. Informou que há muito que defendia a baía da Praia da Vitória que, naquele 
momento e devido ao lastimável e vergonhoso estado da grua, estava literalmente 
morta, não havia desporto náutico porque não tinham condições na Marina da Praia para 
tal. Acrescentou que, o problema da rampa de varagem eram os limos e já tinham 
sugerido o sal para resolver esse problema, mas nunca tinham visto ninguém fazer nada. 
Disse que, aquela era a derradeira tentativa de apelar a uma célere reparação da grua em 
causa. Concluiu, apelando a todas as pessoas que insistissem com o elenco camarário e 
pediu à bancada do PS que o fizesse, para que se pudesse, de uma vez por todas, parar 
com aquela dança de carnaval que era a grua da Praia. -----------------------------------------  
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 -------- O Vereador Ricky Batista respondeu que a única questão, em termos de 
reparação, era o tempo de espera da peça porque tudo o resto estava feito. ------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que era com regozijo que assistia às 
intervenções do público naquele órgão, sendo certo que preferiam que não houvessem 
problemas. Relativamente ao assunto em causa, disse que era desejável que a grua nem 
tivesse avariado, pelo simples facto de ser mantida com regularidade, coisa que nunca 
tinha acontecido. Disse esperarem que a grua fosse reparada e que ficasse a funcionar 
por muito tempo e que dali para a frente passasse a haver manutenção frequente de 
todas as infraestruturas camarárias e que as intervenções do público passassem a ser 
para elogiar o funcionamento e não criticar a inoperância das mesmas. ----------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e agradeceu ao público presente as 
respetivas intervenções. Disse que era importante perceber que o Sr. Vice-Presidente da 
Câmara estava empenhado em tratar da situação e referiu que já era a segunda vez que o 
Deputado Pedro Pinto dizia que até ali não havia democracia, o que não era verdade, 
pois nos últimos quatro anos tinham tido muito público a intervir nas assembleias 
municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto respondeu que tinha felicitado os cidadãos por estes 
trazerem os seus problemas, no caso em concreto da grua, e que tinha dito que se isso 
acontecia era porque eles, atualmente, sentiam que havia mais liberdade para se 
pronunciarem, isto é, não tinha dito que não havia democracia. -------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres disse que, relativamente ao tema em discussão, 
garantiam que dali em diante iam pugnar por fiscalizar a Câmara naquele aspeto. ---------  
 
 -------- O Presidente da Mesa relembrou, a cada grupo municipal, qual o tempo que 
cada um dispunha para respetiva intervenção, de acordo com o Regimento daquele 
órgão, e informou que ia escrupulosamente cumprir os mesmos. -----------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto fez uma interpelação à Mesa, ou seja, disse que tinha 
sido recordado o Regimento, e muito bem, que achava que ao longo dos últimos anos 
nunca tinham tido problema com a gestão do tempo, pelo que, seguramente na 
contabilização que o Sr. Presidente da Mesa ia fazer, ia chegar à conclusão que ia ser 
um exercício desnecessário. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Presidente da Mesa agradeceu as palavras e informou que, trabalha sempre 
em prol do cumprimento da lei e do regimento, infelizmente na última Assembleia 
Municipal os tempos não tinham sido cumpridos, por isso, ia tentar que as coisas 
corressem dentro do que estava previsto. ----------------------------------------------------------    
 
 -------- 2. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A 
ATIVIDADE MUNICIPAL DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 4 DE  
FEVEREIRO A 11 DE ABRIL DE 2022. ------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha colocou algumas questões: --------------------------------  
 -------- 1ª Questão – Em que ponto se encontrava a auditoria pedida pela Câmara; --------  



 
 

 
 

 

Casa das Tias  9760-500  Praia da Vitória  -  Ilha Terceira  -  Açores 
www.cmpv.pt  |  tel. 295 542 119  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 2  Página 9 de 21 
 
 

 

 -------- 2ª Questão – Em que consistia a auditoria da Inspeção Regional Administrativa, 
se esta era recorrente e se tinham acesso à documentação resultante das anteriores 
inspeções, para poderem ter um termo de comparação. -----------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – não estavam fisicamente a trabalhar na Praia da Vitória, mas 
regressavam no mês de maio. Informou que tinham pedido muita documentação e que 
tinha havido um estudo exaustivo da mesma, pelo que, quando regressassem seria de 
uma forma mais precisa relativamente às matérias que entendessem justificar-se serem 
trabalhadas; --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – estas inspeções deveriam ser recorrentes, mas a indicação que 
tinham era de que as mesmas não aconteciam há já alguns anos, Informou que não tinha 
havido imposição da parte do atual executivo, nem qualquer tipo de denuncia, mas sim, 
sabendo a Inspeção Regional que aquela era uma das Câmaras menos inspecionadas, 
nos últimos dez anos, que seria uma prioridade, Acrescentou que, a Inspeção Regional 
não informou qual a data de fim dos trabalhos, nem quando iam disponibilizar o 
relatório, sendo que o que era certo era que tinham estado dez dias consecutivos 
presentes na Câmara da Praia e, no entanto, continuavam a fazer pedidos de muitos 
documentos, para prosseguir com a avaliação e, obviamente, entregarem o relatório. 
Relativamente a anteriores relatórios, disse que não tinha conseguido ter acesso a estes, 
inclusive o que sabiam era que a última inspeção tinha sido há dez/doze anos, mas que 
não tinha havido a publicação do respetivo relatório. -------------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio, na qualidade de Presidente de Junta de 
Freguesia da Agualva, para dar as boas vindas a todos os presentes e procedeu à leitura 
de um documento onde constava vária informação sobre a história daquela freguesia. 
Por fim, disse que a Agualva se honrava de receber, pela primeira vez na sua história, 
uma Assembleia Municipal, agradeceu à Casa do Povo a cedência das instalações e 
disse reconhecer aquela política de descentralização e de aproximação às pessoas. 
Saudou todos os presentes e rogou para que todos, nas suas ações de decisões, tivessem 
em conta a necessidade urgente de políticas tendentes à revitalização demográfica 
daquela e das demais freguesias periféricas do concelho da Praia da Vitória. ---------------  
 -------- O Deputado Valter Peres relativamente ao encerramento do ATL na freguesia 
da Agualva, disse que o argumento não era o de que a culpa era das freguesias ou dos 
pais que não colocavam as suas crianças no mesmo, mas sim ao contrário, ou seja, o 
ATL tinha que ser criado para tal. Repetiu que o mais importante era criar uma forma 
para que os futuros pais tivessem aquela alternativa. Disse achar infeliz, apesar de 
perceber que era uma forma de dizer, a expressão do Sr. Presidente de Junta da Agualva 
“…todos ficamos a ganhar…”, porque aquelas cinco crianças não tinham ganho. 
Relembrou que na última sessão daquele órgão, tinham aprovado por unanimidade um 
voto de apoio extraordinário ao carnaval, onde tinha sido mencionado por si que este 
fazia referência ao valor de cinco mil euros, mas a Câmara não tinha tido isso em conta, 
ou seja, não tinham tido em conta o pedido dos representantes do povo. De seguida, 
colocou algumas questões à Sra. Presidente:------------------------------------------------------  
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 -------- 1ª Questão – o que tinha a dizer sobre o cancelamento da formação de maio, da 
Academia de Código, do Terceira Tech Island; --------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – se estava disponível para reunir com os dirigentes da empresa que 
fazia a formação na Academia de Código; --------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – que compromissos podia assumir com a Assembleia Municipal e 
com as empresas do Terceira Tech Island. --------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, relativamente ao voto de 
apoio ao carnaval, se tinha manifestado no sentido de que não tinham a capacidade 
financeira de assumir o valor em causa, mas sim o valor de mil, trezentos e cinquenta 
euros. Em relação ao Terceira Tech respondeu que: ---------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – também tinha sido surpreendida com aquela situação, situação essa 
que não a agradava de maneira nenhuma, pese embora que a Câmara da Praia não tinha 
sido, de todo, consultada para aquele recuo. Disse crer que ainda havia a possibilidade 
de lhes ser dada alguma justificação. ---------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – na próxima segunda-feira já ia reunir com os formadores, para se 
inteirar da situação. Informou que não tinha qualquer indicação de empresas que 
quisessem sair por causa dessa situação. Disse que o compromisso que a Câmara tinha 
com o Governo Regional era no âmbito do acompanhamento às empresas e não em 
relação à formação, ou seja, a formação era da responsabilidade do Governo Regional, 
mas ia fazer todo o tipo de negociações para que a formação pudesse continuar e servir 
de alavanca para novas empresas se sediarem na Praia. -----------------------------------------  
 -------- O Deputado Hélio Rocha interveio para esclarecer que o que tinha dito era que 
ficavam todos a ganhar com uma futura reabertura do ATL, com ainda mais crianças. ---  
 -------- O Deputado Valter Peres insistiu que o que o Deputado Hélio Rocha tinha dito 
era que ficavam todos a ganhar se o facto de abrir fosse resultado de ter muitas crianças. 
Quanto ao Terceira Tech Island, disse que a formação começava a dois de maio e já 
tinha sido suspensa e que tinha pena que isso tivesse acontecido sem que o Governo 
Regional tivesse falado com a Sra. Presidente, por isso, das duas uma, ou o Governo 
Regional não tinha em conta a Câmara da Praia ou esta, de alguma forma, estava 
desligada e era isso que queriam saber. Informou que não lhe tido sido respondida a 
terceira pergunta. --------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, o facto de a formação ter 
sido suspensa não queria dizer que ela não pudesse ser feita mais adiante, por isso, o 
que iam fazer era uma tentativa de reconciliação. Acrescentou que, sem falar com a 
nova secretária que tutelava aquela matéria, não podia assumir um compromisso, mas 
desde o momento que tivesse essa oportunidade, faria chegar a todos sem problema 
nenhum.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres usou da palavra e disse que gostava de ter ouvido, da 
parte da Sra. Presidente, outras palavras, ou seja, não via defesa clara daquele projeto. 
Seguidamente colocou outra questão: --------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – porque não continuava a pressão, junto do Governo Regional, para 
pagamento da verba relativa à legalização do Bairro dos Americanos em Santa Rita. -----  
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 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que, em relação àquela matéria, 
já havia dito que aquando da sua tomada de posse, nem sequer um dossiê tinha sido 
deixado sobre a mesma e isso é que era de lamentar. Informou que, desde outubro que 
tinha reunido esforços para juntar toda a documentação para validação daquela situação. 
Disse que tinham tido alguns fatores que tiveram de ser postos em cima da mesa e que 
se prendiam com a forma como se constituía um contrato ARAAL, por isso, aquela 
situação teve que ser muito bem avaliada, juridicamente, mas face a todas as alterações 
que tinham ocorrido no Governo e alguns impasses, ainda não tinha sido constituído o 
referido contrato, mas havia uma garantia, por parte do Governo Regional, que aquele 
valor seria transferido para a Câmara da Praia. Informou, ainda, que em relação àquela 
matéria, havia um acompanhamento, bastante apertado, por parte do Tribunal de Contas 
e que desde outubro, todas as questões que anteriormente eram colocadas e não eram 
respondidas, passaram a ser. -------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha interveio e disse que concordava que aquele assunto 
já deveria ter sido resolvido, mas não era naqueles últimos dois meses, mas sim nos 
últimos quatro anos. Acrescentou que, se nada havia sido feito, se não havia um 
processo documental, se havia um processo completamente atabalhoado, com falta de 
documentos, de rigor processual, não era culpa daquele executivo camarário, mas sim 
do anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres relembrou que o Governo estava em funções há um 
ano e meio, por isso, era importante o processo avançar. Disse que a Sra. Presidente 
lamentava, mas só isso não era suficiente, era preciso arranjar soluções. Repetiu que era 
necessário insistir com o Governo Regional para resolver aquela situação, porque a 
Praia, através da Câmara, estava a pagar um valor que não lhe cabia pagar. ----------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que o Governo estava em 
funções há um ano e meio, mas o processo em discussão era muito anterior a essa 
eleição, por isso se questionava o porquê de não haver contrato ARAAL. Questionou o 
Deputado Valter Peres o porquê de o anterior Governo não ter feito o referido contrato. -  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e disse que ia intervir sobre o assunto 
em causa, só para congratular a Câmara por ter assumido aquele compromisso, apesar 
do Governo não ter, no dia trinta e um de março, chegado com o contrato ARAAL. 
Acrescentou que a Câmara tinha assumido o compromisso com os moradores, 
continuou com o mesmo e, naquele momento, o processo estava a desenrolar-se, o que 
era de louvar. Questionou se não se tinha conseguido resolver o contrato ARAAL de 
dois mil e dezoito a dois mil e vinte um, tal como não se tinha conseguido de dois mil e 
vinte e um até março do corrente ano, não era igualmente de fácil resolução antes, como 
era naquele momento. Disse que havia culpa dos dois lados, e também fazia um protesto 
ao Governo Regional dizendo que este não tinha atuado de forma certa em relação aos 
interesses da Praia da Vitória, mas também quando tinha sido o Governo Socialista não 
o tinha feito e da parte da bancada do PS nunca tinha havido qualquer protesto. -----------  
 -------- O Deputado Valter Peres respondeu que não havia nada que protestar porque o 
processo, a partir do momento que tinha sido iniciado tinha tido o seu trâmite normal e a 
fase em que o Governo entrava tinha sido a fase em que passou para o Governo do PSD. 
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Esclareceu que não estava a criticar a Sra. Presidente por não fazer o contrato ARAAL, 
mas porque este não tinha chegado e tinha que haver pressão desta para com o Governo 
Regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e questionou, de acordo com as conclusões 
do Relatório do Tribunal de Contas, datado de dez de março de dois mil e vinte e um, 
que mencionava o ano de dois mil e nove, se o contrato ARAAL não devia ter sido feito 
nessa altura. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra e questionou, sendo aquele um 
processo extremamente importante, fiscalizado pelo Tribunal de Contas e de enorme 
importância para a Praia da Vitória, o porquê de não ter ficado um único dossiê na 
Câmara. Relembrou que, por diversas vezes tinham questionado o anterior executivo 
sobre o compromisso/garantia do Governo Regional em relação àquela questão, mas 
nunca lhes tinha sido apresentado qualquer documento escrito sobre o assunto. Referiu 
que a palavra do Dr. Vasco Cordeiro, do Governo socialista, tinha sido zero para a Praia 
da Vitória. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres esclareceu que o Dr. José Manuel Bolieiro tinha 
reiterado o compromisso do anterior presidente e há um ano e meio que não resolvia o 
problema. Disse que o que se via ali era sempre a defesa do Governo Regional e não do 
processo de Santa Rita, e o que interessava era a resolução do problema e, para isso, 
tinham que avançar com a verba. -------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha interveio e disse que a defesa da Praia e de Santa 
Rita era inerente ao processo, que ninguém ali tinha reclamado, recusado ou denunciado 
o processo, ou seja, este estava a decorrer, os seus trâmites processuais é que eram 
complexos. Concluiu dizendo que a culpa daquela situação era, claramente, do PS, 
sendo que o PSD é que ia resolver e era o atual executivo que ia defender Santa Rita e 
os cidadãos da Praia. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado César Toste usou da palavra para relembrar que tinha afirmado e 
valorizado, e ficava muito bem o Deputado Valter Peres também o fazer, que a Praia da 
Vitória, em nome do atual executivo, continuou um processo que era extremamente 
importante para a mesma. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que assumia a culpa e que não tinha 
qualquer problema em o fazer. Disse que, o problema tinha sido resolvido graças ao 
trabalho realizado nos últimos quatro anos e que a única coisa que tinha pena era que a 
Sra. Presidente o estivesse a pagar sozinha. -------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto interveio e disse que, relativamente àquela matéria, se 
havia partido que na primeira hora tinha dito que tudo fariam para que o problema fosse 
resolvido, tinha sido o CDS-PP, através da sua pessoa e era com esse empenhamento 
que continuava a exercer a sua atividade politica para que o assunto fosse resolvido. 
Evocou, novamente, o Relatório do Tribunal de Contas, para dizer que o Governo do PS 
tinha tido tempo para realizar o contrato ARAAL, mas que não o tinha feito, bem como 
que tinha havido pagamentos sem o visto do Tribunal de Contas, ou seja, havia violação 
da lei e era naquele passo que estava o processo. Posto isso, questionou o Deputado 
Valter Peres, no período que tinha mediado a submissão ao Tribunal de Contas do 
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pedido de fiscalização prévia, até às eleições regionais, o que é que o PS tinha feito em 
relação ao contrato ARAAL, para dar à Câmara o que necessitava para que o Tribunal 
desse o visto, porque o que este estava à espera era do dinheiro que faltava para poder 
avaliar o pacote inteiro e dar o visto. ---------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse todos conheciam aquele processo, 
bem como que havia uma assinatura do anterior Presidente da Câmara, que tinha 
consciência clara, que se não o fizesse naquele momento o processo retrocedia, mas este 
tinha assumido toda a responsabilidade daquele ato e já tinha pago a respetiva multa. ----  
 -------- O Deputado Pedro Pinto usou da palavra e disse que não criticava a atitude do 
anterior Presidente da Câmara, como eleito local e em representação de um partido 
político, tinham dado o apoio necessário para que o processo se desenrolasse a bem das 
pessoas de Santa Rita, mas sempre tinha dito que a lei tinha que ser cumprida. 
Questionou onde estavam os documentos legais para que, cumprindo a lei, o Governo 
pudesse fazer um contrato ARAAL com a Câmara. ---------------------------------------------        
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- O Presidente da Mesa eram doze horas e cinquenta minutos, interveio e propôs 
que se fizesse um intervalo para almoço, o qual foi aceite. -------------------------------------  
 -------- Pelas catorze horas reiniciaram-se os trabalhos. -----------------------------------------  
 
 -------- 3. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DA NOTA JUSTIFICATIVA REFERENTE AO MAPA D E 
PESSOAL PARA 2022, DO MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA , 
ELABORADO NOS TERMOS DO ARTIGO 29º LEI N.º 35/2014, DE 20 DE 
JUNHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra para esclarecer as funções que o 
coveiro tinha na Cooperativa Praia Cultural e se estas eram compatíveis com o quadro 
de atividades desenvolvidas por esta. --------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que como aquela categoria não 
tinha enquadramento no quadro da Cooperativa Praia Cultural, tinham entendido que 
seria necessário fazer aqueles reajustes. Informou que aquela era considerada uma 
cedência de interesse público, que aquele funcionário já exercia funções como coveiro, 
apenas não tinha a sua situação regularizada, e havendo falta de um no município, 
entenderam que seria viável fazer aquela transição. ---------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha questionou há quantos anos, o funcionário em causa, 
exercia funções na Cooperativa Praia Cultural. --------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que não podia precisar a data, 
mas sabia que era dos mais recentes a ser contratado. -------------------------------------------                               
 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------  
 
 -------- 4. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA DE DO MÍNIO 
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PÚBLICO E CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO  DA 
PRAIA DA VITÓRIA E A EMPRESA SEGMA, LDA. PARA INSTA LAÇÃO DE 
CINCO PONTOS DE CARREGAMENTO DE BATERIAS ELÉTRICAS.  -----------   

 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Pedro Pinto solicitou esclarecimento em relação ao compromisso 
da Câmara em fornecer a energia elétrica. --------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que o contrato era unicamente 
para que a parte que cabia ao município, isto é, a cedência da luz e da ocupação da via 
pública, tudo o resto ficava a cargo da empresa, inclusive manutenção durante cinco 
anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------- Submetido à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade. --------------   
 
 -------- 5. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO AOS ANEXOS A E B DOS ACORDOS DE 
EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DA PRAIA 
DA VITÓRIA.  ----------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- A Deputada Raquel Mendonça interveio para felicitar a Sra. Presidente pelo 
trabalho realizado, bem como pelo cumprimento da palavra, ou seja, na feitura da 
medição correta daqueles que eram os espaços atuais nas freguesias e pelo esforço que 
fazia, perante a situação atual, de aumentar o preço unitário. De seguida, disse que havia 
uma dificuldade sentida pelas juntas de freguesia, isto é, a falta de recursos humanos 
para fazer fase àquela justiça e aos trabalhos que lhes eram pedidos, porque era 
importante dar resposta aos mesmos. --------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo colocou algumas questões: -------------------------------  
 -------- 1ª Questão – se o valor, referido no Anexo B do Protocolo, ia ser atribuído 
anualmente ou dividido por mandato; --------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – a que se referia a designação “efeito corretivo”; ------------------------  
 -------- 3ª Questão – como é que os serviços técnicos da Câmara tinham procedido para 
as medições das vias camarárias; -------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – se o valor contemplado no Protocolo era definitivo ou se ia haver 
alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Miguel Garcia informou que iam aprovar aquela proposta de 
regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------                  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que: ---------------------------------  
 -------- 1ª e 2ª Questão – o valor era fixo e como havia freguesias que tinham perdido 
área, para que não houvesse perca de dinheiro, tinham estipulado esse valor como base e 
depois aplicado o efeito corretivo, para compensar todas as outras freguesias e as 
medições; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – o trabalho tinha sido exaustivo e com auscultação dos presidentes 
de junta de freguesia. Informou que o trabalho tinha sido realizado por um técnico da 
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Câmara que, com base em dados fornecidos pela Secretaria dos Transportes, aplicou as 
medições; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – aquele valor era definitivo, aquela era a proposta a aplicar já no 
próximo ano e até ao fim do mandato. -------------------------------------------------------------   
 -------- Ainda a Presidente da Câmara Municipal e relativamente ao Deputado Miguel 
Garcia, disse que todos os presidentes de junta sabiam que o que estivesse ao alcance do 
município, no sentido de apoiar as mesmas, iam dar sempre a sua melhor resposta. -------  
 -------- O Deputado José Laranjo usou da palavra e disse que, com base nos dados que 
dispunha e feitas as contas, o aumento de noventa e cinco por cento, não se verificava. --  
 -------- O Deputado Paulo Sousa interveio e disse que se congratulava com o aumento 
feito e negociado com os presidentes de junta. De seguida, esclareceu que uma coisa era 
a delegação de competências, que era um acordo feito para o mandato, outra coisa era o 
Regulamento de Apoios às Juntas de Freguesia e era neste que estavam contemplados 
os cinco mil euros para o cemitério, para intervir na freguesia e para recursos humanos. -  
 -------- O Deputado Hélio Rocha esclareceu que os noventa e cinco por cento de 
aumento era referente à passagem de dois mil e vinte e um para dois mil e vinte e dois e 
aí todas as juntas eram aumentadas nesse valor. De dois mil e vinte e dois para dois mil 
e vinte e três, que era o que estava a votação, o aumento não era tão significativo. 
Concluiu congratulando a Assembleia que, pela primeira vez em cinco anos, estava toda 
preocupada com as juntas de freguesia. ------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo agradeceu os esclarecimentos e retirou, em parte, o 
que havido dito. Acrescentou que lhes restava aguardar para saber se o Regulamento em 
causa se mantinha e não acontecia o mesmo que tinha acontecido com os outros 
regulamentos e informou que, sendo assim, o grupo municipal do PS iria votar 
favoravelmente o documento, pois tratando-se de aumentos para as juntas de freguesia 
não podiam votar de outra maneira. Depois disso, disse que não podia deixar de chamar 
a atenção para o facto de haver uma barreira, há já algum tempo, caída no Caminho 
Velho, freguesia das Quatro Ribeiras, sem qualquer intervenção até à presente data. 
Concluiu questionando se se ia manter em vigor o apoio da Câmara, onde esta suportava 
o valor do IVA dos projetos de candidatura à GRATER. ---------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal, relativamente à barreira na freguesia das 
Quatro Ribeiras, questionou se já alguém tinha feito chegar à Câmara aquela situação, 
mas, mesmo assim e uma vez que isso acabava de acontecer, ia ver do que se tratava e 
tentar resolver da melhor forma. Relativamente ao apoio no valor do IVA, respondeu 
que se mantinha da mesma forma                 ------------------------------------------------------              
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com trinta e um 
votos a favor, treze do PSD, três do CDS-PP, catorze do PS e dois do GCE e uma 
abstenção do PS. -------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O Deputado António Borges apresentou a seguinte declaração de voto: ----------  
 -------- “O meu voto não vai no sentido de todo o documento em si, mas vai em relação 
aos anexos. Na última reunião, aliás antes da reunião tinha pedido que me mandassem 
os anexos para verificar o conteúdo dos mesmos, não me foi solicitado. Durante a 
reunião eu propus alterações aos anexos, que até hoje não me chegaram. Tendo em 
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conta que não me chegaram, não sei qual é a veracidade destes, nesse sentido, abstenho-
me, não é por outra razão.” --------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 6. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 
CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃ O 
DA CRECHE E DO CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRE S DA 
FREGUESIA DA FONTE DO BASTARDO. -------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal solicitou autorização para apresentar os 
pontos seis a oito em conjunto, o que foi aceite. Posto isso, explanou os pontos. -----------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem colocou algumas questões: ----------------  
 -------- 1ª Questão – que naquele contrato estava omisso um teto máximo para as 
mensalidades, o percentil de vagas não indicava o valor que pudesse ser atribuído; -------  
 -------- 2ª Questão – se haveria acompanhamento ou alguma supervisão técnica, por 
parte da Câmara Municipal, naquele tipo de conceção; -----------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – não havendo candidatos, se o município ia assegurar o 
funcionamento das estruturas em causa. -----------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que: ---------------------------------  
 -------- 1ª Questão – o que o caderno de encargos ia apresentar era uma proposta para o 
primeiro e segundo escalão e todos os outros valores poderiam ser praticados conforme 
o mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – aquela era uma questão que também ia ficar exposta no caderno de 
encargos para permitir fazer o devido acompanhamento. ---------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – em relação à Fonte do Bastardo e ao Porto Martins, e uma vez que 
já estava a funcionar e muito bem, tinham esperança de continuar nos mesmos moldes, 
mas tinham de abrir concessão. Em relação ao Cabo da Praia, respondeu que já tinham 
recebido manifestações de interesse, daí terem avançado, sendo que já tinham 
esclarecido que, em caso de não ser concessionado e uma vez que o ATL funcionava na 
dependência do município, assim continuaria. ---------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Orlando Fontes interveio e disse que lhes tinha chegado 
informação que o ATL das Lajes estava com algumas dificuldades e algumas queixas 
por parte dos encarregados de educação, por isso, gostavam de saber se a Câmara já 
tinha conhecimento dessa situação e o que estava a ser feito para solucionar a mesma. ---  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem confessou que tinha receio de vir a 
acontecer na freguesia do Cabo da Praia o que estava a acontecer na freguesia da 
Agualva e era isso que se pretendia evitar a bem da coesão rural e territorial naquelas 
freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que também já tinham recebido 
indicação de as coisas nas Lajes não estavam a correr da melhor forma, por isso, 
reuniram com a educadora e, posteriormente, com os pais para perceber a visão e ambas 
as partes. Informou que, a Sra. Vereadora poderia prestar mais alguns esclarecimentos e, 
assim, passou a palavra à mesma. Esclareceu, ainda, que o caso do Cabo da Praia era 
diferente, porque o grupo de alunos afeto ao ATL dessa freguesia era muito 
diferenciado do grupo da freguesia da Agualva. Acrescentou que, era importante ficar 
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salvaguardado que, no caso de haver concessão, todos aqueles meninos transitavam, 
porque também iam acautelar a existência de vagas para as situações sociais e assim 
todos poderem ter oportunidade e não se sentirem diferenciadas. -----------------------------  
 -------- A Vereadora Paula Sousa esclareceu que, inicialmente tinham reunido com a 
educadora em causa, que desde o início tinha manifestado preocupação e vontade, por 
motivos pessoais, de cessar a concessão. Depois disso, tinham reunido com os 
encarregados de educação, com o Sr. Presidente de Junta, a educadora e o coordenador 
do departamento de educação da Câmara, para passar a informação de que educadora 
pretendia cessar a concessão, a trinta e um de maio, ficando, depois disso, o ATL a 
cargo do município. Acrescentou que os pais tinham aceitado pacificamente toda a 
situação, os serviços iam-se manter e iam agilizar tudo o mais rapidamente possível para 
ser novamente concessionado. Informou que estavam envolvidas cerca de cinquenta 
crianças, o que merecia uma resposta rápida. -----------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Miguel Garcia usou da palavra e disse que queria acrescentar mais 
algumas dúvidas em relação àquela matéria, ou seja, no caso do Cabo da Praia, as 
mensalidades passariam a ser livres, atendendo ao mercado, o que poderia levar a uma 
inversão, apesar do investimento feito na escola, caso as mensalidades aumentassem, ou 
seja, os pais poderiam optar por retirar as crianças e colocar em escolas vizinhas. 
Acrescentou que, relativamente ao caderno de encargos, havia coisas que não ficavam 
bem salvaguardadas, como por exemplo, o facto de haver um período de concessão, 
independentemente do número de crianças, tinham de manter aberto o ATL. De 
seguida, questionou se: -------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 1ª Questão – o concessionário tinha um número mínimo de crianças para poder 
manter a porta aberta;---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 2ª Questão – podia fechar a porta; ---------------------------------------------------------  
 -------- 3ª Questão – podia rescindir; ---------------------------------------------------------------  
 -------- 4ª Questão – havia tetos para as mensalidades. ------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que nada lhes dizia que a 
intenção de concessionar pudesse ou não funcionar, tal como também já tinha sido dito 
que tinham recebido manifestação de interesse. Disse que ao município cabia iniciar os 
procedimentos e preparar as coisas para que as pessoas tivessem oportunidade de 
concorrer. Informou que, os cadernos de encargos seriam acautelados no sentido dos 
próprios concessionários apresentarem as suas condições, de forma a não se sentirem 
prejudicados e que havia abertura para manter uma porta aberta e ao município cabia 
defender vagas para serem distribuídas pelas situações sociais, para que essas ficassem 
acauteladas. Em termos de tetos máximo, disse que não iam propor, a uma entidade 
privada, o que aplicar, até porque não sabiam se ia ser alguém novo ou alguém que já 
estava implementado no mercado e a praticar valores. ------------------------------------------  
 -------- A Deputada Maria de Fátima Homem informou que a bancada do PS se ia 
abster na votação dos pontos em discussão, porque aquele tipo de contrato levava a crer 
que havia muitas incertezas para o futuro. --------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Miguel Garcia informou que a bancada do GCE ia votar 
favoravelmente os pontos. ---------------------------------------------------------------------------                    
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 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor, treze do PSD, três do CDS-PP e dois do GCE e treze abstenções do 
PS. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- 7. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 
CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃ O 
DO CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DA FREGUES IA DO 
CABO DA PRAIA.  ----------------------------------------------------------------------------------   
 -------- O ponto foi apresentado em conjunto com o anterior. ----------------------------------                             
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor, treze do PSD, três do CDS-PP e dois do GCE e treze abstenções do 
PS. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 -------- 8. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA PARA 
CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃ O 
DO CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DA FREGUES IA DO 
PORTO MARTINS.  --------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O ponto foi apresentado em conjunto com os anteriores. ------------------------------              
 -------- Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor, treze do PSD, três do CDS-PP e dois do GCE e treze abstenções do 
PS. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------- 9. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, DA PRAIA AMBIENTE, E .M.. -------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------               
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 10. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO TARIFÁRIO DA PRAIA 
AMBIENTE, E. M. - ANO DE 2022. ------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha questionou quando tinha sido apresentada a 
candidatura e se não teria sido bom todos terem sido informados que dali decorreria um 
aumento de impostos.---------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal respondeu que a candidatura tinha sido 
feita em dois mil e quinze e o fecho era naquele momento, sendo certo que havia a 
indicação que mediante a apresentação do relatório final teria de haver a aplicação 
daquelas imposições. Referiu que, aquando da apresentação da candidatura se não 
apresentaram aquelas condições à Assembleia Municipal, devê-lo-iam ter feito. -----------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio e disse que aquela situação decorria da 
lei/do programa e deveria haver algum respeito institucional por quem tinha estado ali e 
tinha proposto/concorrido àquela obra, que era muito importante, pois pela primeira vez 
todo o concelho ia ter água pública na sua casa e relembrou que os programas 
comunitários tinham essas consequências. --------------------------------------------------------  
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 -------- A Presidente da Câmara Municipal esclareceu que aquela candidatura não se 
prendia com a situação de Santa Rita, mas sim Santa Rita-Juncal, ou seja, não tinha que 
ver com o fecho da água dos americanos. ---------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha esclareceu que não tinha dito que era um mau 
projeto, nem que não o fariam e disse que o respeito institucional funcionava tanto para 
o passado como para o futuro, por isso, esse respeito era também de que fossem 
informados, no passado, que aquela candidatura teria essa consequência no futuro. -------                        
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 11. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, DA COOPERATIVA PRAIA  
CULTURAL. ----------------------------------------- ------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha relembrou a sua anterior questão sobre o porquê da 
contratação de um coveiro para a Praia Cultural, dúvida essa que nem a Sra. Presidente 
tinha conseguido esclarecer, mas vendo outros documentos tinha percebido que o 
coveiro era para abrir/tapar as covas para o dinheiro público, porque aparentemente a 
Praia Cultural era um cemitério de dinheiro público. Concluiu dizendo que era pena o 
executivo socialista ter deixado as contas públicas numa posição em que só um coveiro 
resolveria o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado Valter Peres interveio para dizer que tinha achado a última 
intervenção de muito mau gosto. -------------------------------------------------------------------     
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 12. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2021, DA TERAMB, EMPRESA M UNICIPAL 
DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA ILHA TERCEIRA,  EM.. -----   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 13. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E 
CONTAS DO MUNICÍPIO - ANO DE 2021. -------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- O Deputado Filipe Rocha usou da palavra e disse que era-lhes apresentado um 
exercício doloroso e que o mesmo já era recorrente nas últimas assembleias, pois 
representava dois meses e quinze dias de governação social-democrata, mas 
representava na sua essência uma gestão, caótica e até negligente, socialista, ou seja, 
aquele resultado espelhava bem o que era a gestão socialista nos Açores. -------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e questionou, relativamente a uma previsão 
do processo da Teramb, se havia alguma possibilidade da mesma ser revertida. 
Acrescentou que, após análise das contas, no período de quinze de outubro a trinta e um 
de dezembro, se tinha verificado um deferencial positivo, por isso, como é que a dívida 
do município tinha aumentado em cerca de quatrocentos mil euros. --------------------------  



 
 

 
 

 

Casa das Tias  9760-500  Praia da Vitória  -  Ilha Terceira  -  Açores 
www.cmpv.pt  |  tel. 295 542 119  |  fax 295 540 210 

 
Ata nº 2  Página 20 de 21 
 
 

 

 -------- O Vereador Ricky Batista respondeu que na Teramb havia operações de 
paragem programadas e aquela não tinha sido tão longa como previsto, daí o aumento. 
Informou que já estava a decorrer outra paragem, que ia ser mais longa e, assim, as 
contas no final do ano iam bater certo. -------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal  continuou a responder às questões 
colocadas dizendo que, o processo da Açoraves tinha tido contornos complicadíssimos, 
levando ao que ali estava, sendo certo que tinham que considerar aqueles valores porque 
poderia ser uma coima que o município tinha que assumir. ------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo interveio e informou que a resposta dada sobre o 
aumento da dívida não o tinha satisfeito, porque a dívida deveria ter reduzido alguma 
coisa e, além disso, se o valor de um milhão e setecentos mil euros tivesse sido 
transferido da Região Autónoma dos Açores, em dois mil e vinte e um, naturalmente 
teria contribuído para que o valor desta fosse mais pequeno ou que tivesse dado mais 
alguma folga para que a Câmara pudesse tomar outras decisões e outras atitudes. 
Concluiu dizendo que, estava a fazer um enorme esforço para não usar uma expressão 
que, no mandato anterior, nomeadamente nas sessões da Assembleia Municipal, era 
amplamente utilizada, ou seja, quando a bancada do PS, mais concretamente a sua 
pessoa, se referia a episódios do passado era apelidado de “Canal história” e era 
aconselhado a não se preocupar porque o PSD já tinha tido a sua penalização, pois tinha 
ido a votos e o povo o tinha julgado, mas, uma vez que tanto insistiam com o passado, 
tinha que aconselhar a se preocuparem com o que tinham a fazer, porque o PS tinha ido 
a votos, o povo já tinha manifestado a sua vontade e haveria de se preocupar com o seu 
futuro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal  informou que, até ao final do ano de dois 
mil e vinte e um tinham recebido do Governo Regional a transferência de trezentos e 
cinquenta mil euros, referentes ao contrato programa do TTI e duzentos e quarenta e 
sete ao abrigo do INH. Concordou com o Deputado José Laranjo em relação à 
transferência do Governo Regional aliviar na dívida e acrescentou que a expectativa era 
que ao receber o respetivo valor pudesse aliviar para poderem trabalhar para a 
estabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------            
 -------- Submetido à votação, o relatório foi aprovado por maioria, com vinte e nove 
votos a favor, treze do PSD, catorze do PS e dois do GCE e três abstenções do 
CDS-PP. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- O Deputado José Laranjo apresentou a seguinte declaração de voto:--------------  
 -------- “A bancada do PS, na sequência da apresentação e da discussão intercalar das 
contas, já na altura havia votado favoravelmente, portanto continuamos em coerência, 
continuamos a proceder do mesmo modo. O que estranhamos muito é que na altura a 
bancada do PSD tenha votado contra e agora tenha votado a favor, parece quem em três 
meses as contas mudaram radicalmente.” ---------------------------------------------------------  
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 -------- 14. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS E DIREITOS 
PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO E RESPETIVA AVALIAÇÃO - A NO DE 
2021. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- A Assembleia tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  
 
 -------- 15. APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO N.º 1 
AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIP AL DA 
PRAIA DA VITÓRIA DE 2022 E REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- Submetida à votação, a revisão foi aprovada por unanimidade. -----------------  
 
 -------- 16. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PLANO 
DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, ELABORADO POR SANTOS VAZ, 
TRIGO DE MORAIS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. --------- ---------------------------   
 -------- A Presidente da Câmara Municipal explanou o ponto. ------------------------------  
 -------- Submetido à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. ---------------  
 
 -------- APROVAÇÃO POR MINUTA:  ---------------------------------------------------------  
 -------- Tendo a Câmara invocado urgência na entrada em vigor das deliberações desta 
Assembleia, foi proposto à Assembleia que a ata, quanto às deliberações dos pontos da 
ordem de trabalhos fosse, aprovada em minuta, tendo em conta a sua importância e de 
acordo com o número três do artigo número noventa e três da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada 
pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------  
 -------- A Assembleia aprovou a ata, por minuta, por unanimidade. --------------------    
 
 -------- Terminados os trabalhos, eram dezasseis horas e dez minutos, e não havendo 
mais nada a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a todos e deu por 
terminados os trabalhos da segunda sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que, depois de aprovada, vai ser assinada 
pelo Presidente e Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia. --------------------------------  
 

Ass: _________________________________________ 
 

Ass: _________________________________________ 
 



VOTO DE CONGRATULAgAO

Em janeiro deste ano, a Funda.96o Miguel Angelo' que patrocina o selo

Homo Faber, distinguiu o 
"-|.i""ao 

pt"ii'nse F-rancisco Pereira' reconhecendo a

."riii" e qualidadelas suas criag6es em madeira'

Tal disting6o, tais Oo q;e ilm selo de qualidade' e o reconhecimento do

Dercurso deste artesao, q;;i,;;t habituou a trabalhos de enorme beleza e

carisma.-- - U". tal distingio 6 tamb6m urt reconhecimento de que os nossos

artesaos sao tao eximios como outros tantos noutras paragens'

Ao receber o 
"efo 

Oe'iecomenOacao da Homo Faber' Francisco Pereira

torna-ie o segundo artesao aqoriano a contar com tal distingSo' e um dos poucos

mais de cinquenta em territ6rio portugtt€s'

Sendo maioritariatenie' 
"'tJOiOut"' 

Francisco Pereira aprendeu os

fundamentos da carpintaria-;;; ;t1i; e' ao longo dos anos foi aperfeigoando

as suas t6cnicas e modelos-- -- - 
inspirado pela natureza e pela cultura local, os seus barris, as suas coroas

do Espirito Santo ou o. o-tinq'lJot enr rnadeira sao marca do seu trabalho'

;;tfu;id" dentro e fora de portas, sendo presenga habitual nos certames do

Centro de Artesanato e Design dos Ag'lres'-"'"'A, b"i* U" joalharil em macleira que a sua filha apresentou como

Rainha nas Festas da Vila dJt L"i"t unt zo 1 i' ainda hoje s6o mem6ria naquela

i"ti" p"fo in6dito momento e qualidade do trabalho''--- "E 
"r." mestria " 

qr"iiO"O" que o selo Homo Faber agora distingue

Francisco Pereira, e que e justo enaltecer'
A Fundagso rurlgr"i Ang"lo' co'n sede em ltSlia' patrocina," t:ll[T:

Faber, o qual 
'distingue e p-romove rnestres artesaos em todo o munoo'

sublinhandoassuascapacidadesnoclr-lminioartesana|dosmateriaiscomque
trabalham.

Portudoisso,estadistingdrraoartesdoFranciscoPereiradeveservtr
tamb6m de exempto para que outros tilntos artesaos locais persistam no seL

rumo da excel€ncia.
Esta homenagem, torna-se, aincJa nrais especial' por ser apresentacla'

hoje na sua freguesia natal, a Vila- Nova'

Face ao exposto, os Grupos lr'4unicipais apresentam

o seguinte Voto do Congratulaqao:

A Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria' reunida -em sessSo

ordin6ria a 21 de f"u"t"ito' aJ i022, c0ngratula o- artesio Francisco Pereira

pela distingio 
"orn 

o 
""io 

io-mo ttatrei, atribuido pela Fundagio Miguel

fi;"l"; Lm reconhecimento pela mt>stria e.q-ualidade da sua arte' o que

"ni'ri""'" 
o nosso artesanato e nos divulga al6m-fronteiras'

Vila Nova, 21 de fevereiro de 2022

i" G-*R.-""N



@Ps
Praia da Vit6ria

Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria

Voto de CongratulagSo

Vit6ria dos Sub-17 do Sport Clube Praiense do titulo de campeSo da

Associagio de Futebol de Angra do Heroismo e apuramento para a fase

regional

Nos passados dias 4 e 5 de fevereiro disputou-se a fase de apuramento do

Campeao de futebol sub-17 da AssociagAo de Futebol de Angra do Herolsmo,

na llha Graciosa, titulo disputado pelo Sport Clube Praiense, Grupo Desportivo

Velense da llha de Sdo Jorge e Graciosa Futebol Clube da llha Graciosa.

Depois de se sagrar campeao da llha Terceira e, consequentemente, garantir o

acesso a esta fase, os sub-17 do Sport Clube Praiense venceram os dois jogos

realizados,2-1 ao Graciosa Futebol Clube e 5-2 ao Grupo Desportivo Velense,

sagrando-se assim campe6es da Associagdo de Futebol de Angra do Herolsmo

e, desta forma, vdo disputar o titulo de campedo regional com os vencedores da

Associaqao de Futebol de Ponta Delgada e da Associagdo de Futebol da Horta.

Esta conquista 6 fruto de um trabalho sustentado e consolidado de v6rios anos

da estrutura da formagdo do Sport Clube Praiense, que com um plantel de jovens

praienses, treinados pelo treinador Rolddo Duarte, engrandeceram muito o nome

do nosso Concelho.

Saudamos, por isso, a direg6o do Clube, a 6rea que coordena a formagao, a

equipa t6cnica, os diretores deste escalao, os pais e mdes dos atletas e todos

os logadores, pelo trabalho, esforgo e dedicagao, deselando muitos sucessos

para o futuro, quer enquanto atletas, quer enquanto cidadSos.



Assim, ao abrigo das disposig6es legais e regimentais aplic6veis, o Grupo

Municipal do Partido Socialista prop6e a aprovagdo de um voto de congratulagao

pela vit6ria dos Sub-17 do Sport Clube Praiense do titulo de campe6o da

Associagdo de Futebol de Angra do Heroismo e apuramento para a fase

regional.

Praia da Vit6ria. 21 de fevereiro de 2Q22
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VOTO DE LOUVOR

50 anos do Agrupamento de Escuteiros 344 - Lajes

No passado dia 1 de dezembro de 2021, o Agrupamento de Escuteiros 344 da

Vila das Lajes, ilha Terceira, comemorou os seus 50 anos de existdncia.

A sua historia funde-se com o dinamismo do seu fundador na par6quia da

entao freguesia das Lajes, o Reverendo Padre Lino Vieira Fagundes.

Oficializado no Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Cat6lico Portugu6s, na

ordem de serviqo de dezembro de 1971 , o Agrupamento 344 - Lajes constituiu-

se como um exemplo de atratividade, de dinamismo, de formag6o de cidadios

ativos, de partilha de conhecimentos, de contacto com a natureza, de espirito

de grupo e de interajuda.

O seu primeiro acampamento anual, possivel em 1972, ap6s ced€ncia das

primeiras tendas, por parte das Forgas Armadas Americanas instaladas na

Base das Lajes, viria a proporcionar a experi€ncia fnica do contacto intrinseco

com a natureza. Tratou-se e ainda se trata de uma das experiOncias mais

apreciadas pelos nossos jovens, devido ao contexto (nico e intimista com a

natureza, ds atividades divertidas e instrutivas realizadas e ds aprendizagens

proporcionadas que fazem do escutismo uma atividade diferenciadora e

atrativa em relagSo a outros contextos de educagdo nio formal.

A participagSo do Agrupamento 344 - Lajes em todos os Jamborees Regionais,

em v6rios ACARAL, em ACANAC, Rover Regional e DRAVE, multiplicaram

experi€ncias, atividades, conhecimentos, relacionamentos e permitiram uma

formag6o ativa dos jovens e a promogao da cidadania

As suas deslocag6es e acampamento em diversas ilhas dos Agores, bem como

em Portugal Continental perspetivaram novas realidades e responsabilidades

coletivas.

A sua participagao nas Semanas Escutistas, em atividades culturais e

religiosas e em ag6es de voluntariado contribuiram para imprimir nos jovens os

valores da solidariedade, da partilha, do respeito e da responsabilidade

enquanto comunidade.



trsp
O Agrupamento 344 - Lajes foi, nestes 50 anos, responsdvel pela formagSo de

centenas de jovens lajenses, que hoje sao parte ativa e integrante de uma

comunidade, exemplo para as gerag6es futuras e responsSveis pela

perpetuagSo dos valores do movimento.

Assim, nos termos regimentais aplic5veis o Grupo da Assembleia Municipal do

PSD prop6e um Voto de Louvor pelos 50 anos do Agrupamento de Escuteiros

344 - Lajes.

Praia da Vit6ria, 21 de fevereiro de 2022
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Voto de Congratulagio i equipa de Seniores da ADREP

Recentemente a equipa de Voleibol Seniores Masculinos da ADREP -
il;;i;E; D;sportiva'e Recreativa L-'ecola Praiense - venceu a Zona Agores

io-c"|n'p"on"to Nacional da 2" Dirrisio, Ainda o campeonato decorre e esta

equipa jl assegurou a vitoria nesta S6rie'

O pr6ximo passo 6 discutir a subida d 1a Divisio atrav6s da disputa com os

vencedores das outras s6ries deste carnpeonato'

A ADREP revela-se com um importante agente de formagao de pessoas e que

todos anos toca a vida de mais de 10(l criangas, jovens e adultos sendo um

exemplo a seguir.

A todos os atletas, equrpa t6cnica e {:orpos diretivos' e suas familias' esta

Assembleia vem reconnecer e agradecer, sob a forma deste voto de

congraiutaqao, a importAncia que insiittrigao representa para o Concelho' llha e

Regiao.

Assim, o GrupdMunicipaEo ?s> tFffiopo"t ovoto congratulagdo ADREP.-

Associagdo Desportiva e Recreativa Escolar Praiense - pela consagragio de

campeAdaregiioAgores,2aDivisdoc|evoleibolsenioresMascu|inostemporaoa
2O2lt2}22,equedeveserdadoconhecimentodestruturadiretivadoclubeea
Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Santa Cruz'

Vila Nova, 21 de Fevereiro de2022
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Grupo de CidadSos Eleitores "Esta d a Nossa Praial"

PROPOSTA

voro DE touvoR prto ceurrnAnto DA soctEDADr ptunu6rutcl rsplntto saruto
DA AGUATVA

A Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva (SFESA) foi fundada h5 100 anos, a 19 de

margo de 1922. E uma instituigeo centendria ao servigo da formagSo musical e da cultura do

Concelho da Praia da Vit6ria.

A Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva era constitufda, na altura, por pouco mais

de dez elementos, que serviam o Espirito Santo e abrilhantavam as festividades em honra da

padroeira da freguesia, Nossa Senhora do Guadalupe. Praticamente sem recursos pr6prios, os

seus primeiros instrumentos musicais foram comprados atrav6s de um pedit6rio realizado na

freguesia e com o apoio do Dr. Avila Gongalves. A atual sede, tendo sido alvo de vdrias

remodelag6es ao longo dos anos, foi construida por voluntdrios num espago cedido por um

habitante da Agualva. Assim se v6, claramente, o forte sentido comunitirio em torno desta

instituigeo centen6ria.

Em 1995, sob reg€ncia de Avelino Lourenqo, a Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva

iniciou as suas digress6es, tendo-se deslocado i freguesia da Luz na ilha Graciosa. Sob a

mesma reg€ncia, fez digressdes pelo Pico (Lajes, 1996), Sao Jorge (Topo,2001), S5o Miguel

(2002), Estados Unidos da Am6rica (2005) e, em 2008, regressou a Seo Jorge, concretamente e

freguesia de Santo Antao.

Em 2010, assumiu a regGncia H6lder Lourengo, tendo a banda realizado nova digresseo A

Graciosa nesse mesmo ano. Foi ainda sob a nova regdncia, que teve inicio um percurso que

incluiu atuag6es na Praga de Toiros da llha Terceira, revertendo os lucros a favor das vitimas

das enxurradas da freguesia da Agualva ocorridas em dezembro do ano anterior. A partir dai,

as tocatas em touradas na praga de touros, passaram a ocorrer mais frequentemente. De

facto, a 4 de agosto de 2014 a Filarm6nica da Agualva tocou na tourada da edig5o daquele ano

das Festas da Praia, que teve transmissSo em direto para a RTP1



Wrt
Nesse mesmo ano, a filarm6nica desdobrou-se em vdrios projetos de iniciativa pr6pria, tendo

realizado, por exemplo, uma formagSo musical nos dias 10, 11 e 12 de outubro com os

formadores Paulo Almeida (clarinetes e saxofones), Edgar Marques (metais) e o pr6prio

maestro H6lder Lourengo (percussSo). Para al6m disso, realizou na sua sede o "1s Concurso de

Bandas Filarm6nicas", o qual contou com a participagSo de sete bandas da ilha Terceira,

incluindo a Orquestra de Sopros desta ilha e a pr6pria filarm6nica anfitriS (a titulo
extraconcurso), tendo o j0ri sido composto pelo professor Hugo Costa, pelo compositor H6lder

Bettencourt e pelo presidente da FederagSo de Bandas Filarm6nicas dos Agores, Marco Torre.

A segunda edigSo do certame decorreu no ano seguinte. Jii na 3s edigeo do "Concurso de

Bandas Filarm6nicas", o j6ri foi constituido por H6lder Bettencourt, Aquiles Pretos e Hernani

Gongalves, sendo os dois 0ltimos uma estreia na avaliagSo das bandas a concurso, ambos da

ilha de S5o Miguel.

Terminando o ano de 2014 em grande, a Sociedade Filarm6nica Espfrito Santo da Agualva

realizou, a 14 de dezembro, um concerto de Natal na igreja da sua freguesia, com um

repert6rio adequado d quadra. No ano de 2015, realizou um concerto no Audit6rio do Ramo

Grande com v6rias vozes da cultura terceirense, como Susana Coelho e Myrica Faya, do qual

resultou a gravagSo do seu primeiro DVD.

Realizou, em 2016, um concerto na sua sede em comemoragSo dos seus 94 anos de exist€ncia.

Participa todos os anos no Festival de Bandas organizado pelo Porto Judeu, do qual se orgulha

e honra da iniciativa.

Em 2018 deixou de ser maestro H6lder Lourengo, passando a sua batuta ao atual maestro,

Evandro Machado.

Atualmente, a filarm6nica conta com cerca de 40 elementos empenhados e que continuam a

abrilhantar as festividades dentro e fora da ilha, com a previsSo de entrada de mais elementos

jovens brevemente, dada a sua forte vertente formadora.

Nos 0ltimos anos foram realizados os seguintes concertos:

2015 - Concerto no Audit6rio no Dia 10 de julho e no Festival do Outono Vivo;

2017 - Concerto da Brodway no Audit6rio do Ramo Grande com convidados no dia 21 de julho;

2018 - Concerto com o Grupo Fadoalado no dia 8 de dezembro;

2019 - Concerto com o grupo Fadoalado no dia 26 de janeiro.

2020 - Sem atividade presencial relevante em sequ6ncia da pandemia Covid-lg. A partir de

margo deste ano realiza atuagSes online via redes sociais.

2021 - Langamento do livro infantil "Ainda Nao E Bem lsto" (1 de outubro) da autoria de Diogo

Ourique, Abel Mendonga e do CATL da Agualva, com apoio da C6mara Municipal da Praia da



Vit6ria, e concerto no Audit6rio do Ramo Grande a 12 de novembro, aquando da apresentagSo

do livro no Festival "Outono Vivo",

Que do presente voto seja dado conheclmento A Dlregao da Socledade Fllarm6nica Espfrito
santo da Agualva.

Praia da Vit6ria, 29 de Abril de 2022.

Eleitores "Esta 6 a nossa Praia".



VOTO DE CONGRATULAqAO

1OO ANOS DA SOCIEDADE FILARMON]CA ESP|RITO SANTO DA

AGUALVA

A Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva, com sede na freguesia da

Agualva, no Concelho da Praia da Vit6ria, comemorou 100 anos de exist6ncia,

no passado dia 19 de margo.

Com efeito, a sua fundagSo, a 19 de margo de 1922, ficou a dever-se d

determinagao do not6vel Dr. Avila Gongalves que, com a colaborageo da

comunidade da freguesia, impulsionou a compfa dos primeiros instrumentos da

filarmonica.

Assumiram tamb6m destaque outros fundadores como, Francisco de Paula

Pimentel Correia, Aniceto Baptista Ourique, Aniceto Jos6 Baptista, Jos6

Correia da Silva, Artur Martins Toledo, Jose Bonif6cio, Manuel Dias e Francisco

Linhares Pereira, bem como o seu primeiro maestro, Manuel Coelho da Silva.

Inicialmente, a Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva constituia-se

por poucos elementos, servindo, no essencial, as celebrag6es do Divino

Espirito Santo e abrilhantando as festas em honra da padroeira da freguesia,

Nossa Senhora de Guadalupe, o que se verifica at6 hoje, sendo not6ria, por6m,

uma intensificagao da sua atividade, desde logo como escola de formagSo

musical.

Salientem-se as participag6es da Filarm6nica Espirito Santo da Agualva em

eventos culturais de grande interesse, como sejam as muitas atuag6es ligadas

A tauromaquia, na Praga de Toiros da llha Terceira, a organizagSo, de um

festivaf de bandas filarm6nica, a realizagAo de relevantes concertos, v6rios no

Audit6rio do Ramo Grande e em parceria com grupos de referdncia na cultura

musical terceirense, como os Myrica Faya e Fado Alado.



Aquando da comemoragSo do seu 90.o aniversArio, em 2012, a Filarm6nica

Espirito Santo da Agualva langou o seu primeiro CD musical, tendo,

posteriormente, no arranque das comemorag6es do centen6rio, apadrinhando

o langamento do Livro infantil "Ainda nio 6 bem isto", da autoria de Diogo

Ourique e com ilustragSo de Abel Mendonga. Livro langado e distribuido por

todas as escolas do ensino orim6rio do Concelho da Praia da Vit6ria.

Para al6m da sua ampla atividade na llha Terceira, registam-se ainda vdrias

digress6es da Filarm6nica por outras ilhas agorianas, com passagens pela

Graciosa, S5o Jorge, Pico e 56o Miguel. Em 2005, deslocou-se aos Estados

Unidos da Am6rica, possibilitando que a didspora agoriana pudesse receber a

cultura musical da freguesia da Agualva

Saudamos, deste modo, o atual Presidente da Diregao, Marco Rocha, os atuais

6rg5os sociais, diretores, m0sicos e respetivas familias, bem como os que, ao

longo destes 100 anos, trabalharam com dedicagao e empenho para construir

e consolidar esta importante instituicao cultural, do Concelho da Praia da

Vit6ria e da llha Terceira.

A Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva 6 um exemplo de vitalidade

e juventude que deve ser enaltecido e apoiado, pelo que, pretendemos, atrav6s

deste voto, o seu justo e merecido reconhecimento!

Nunca ser6 suficiente realqar o trabalho de todas as Filarm6nicas da nossa

Regi6o, enquanto escolas de formag6o musical, enquanto escolas de formag6o

civica e espagos de cidadania, cujo papel se tem demonstrado determinante na

din6mica social e cultural das comunidades acorianas

Nestes termos, homenageamos todos os que se envolvem, volunt6ria e

abnegadamente, nas nossas Filarm6nicas que, apesar das dificuldades

resultantes do contexto de pandemia que vivemos, conseguir6o, por certo,

retomar a sua normalidade e manter. com sucesso. as atividades.



Assim, ao abrigo das disposig6es estatut6rias e regimentais aplic6veis, o Grupo

Municipal do Partido Socialista prop6e um voto de congratulag6o pelos 100

anos da Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da Agualva,

Deste voto deve ser dado conhecimento aos 6rg5os sociais desta instituig6o, ir

Junta de Freguesia da Agualva e d CAmara Municipal da Praia da Vit6ria.

Praia da Vit6ria, 29 de abril de 2022

Os membros da Assembleia Municipal
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voTo DE CoNGRATULAqAO

PELO CENTENARIO DA SOCIEDADE FILARM6NICA DA AGUALVA

A Sociedade Filarm6nica do Espirito Santo da Agualva 6 uma instituigdo de

refer6ncia desta freguesia, que constitui uma marca identitdria cultural e

associativa do concelho da Praia da Vit6ria e da ilha Terceira.

Em 1868 surge na freguesia da Agualva, a denominada "Filarm6nica

Agualvense", inspirada nas bandas dos ex6rcitos liberais e impulsionada por

Jos6 Vieira Lopes Barbosa e Jos6 l\'lachado Toledo, foi uma das quatro

primeiras filarm6nicas da ilha Terceira, tendo perdurado at6 1886.

NEo se resignando com o fim desta antiga filarm6nica, um grupo de cidadSos,

liderados pelo llustre Doutor Francisco d'Avila Gongalves, uniram esforgos,

organizaram pedit6rios para a compra de instrumentos e a 19 de margo de

1922 oficializaram a fundagSo da Sociedade Filarm6nica Espirito Santo da

Agualva, instituigdo agora centen6ria, constituida, na 6poca, por pouco mais de

dez elementos, com o objetivo de "contribuir para o progresso e

engrandecimento da freguesia, proporcionando aos seus habitantes alguns

passatempos, por meio de tocatas p[blicas", conforme consta nos estatutos da

sua criagSo.

A sua sede foi fixada junto i igreja da freguesia da Agualva, numa casa

oferecida por um particular, onde permanece. Sendo um espago

multifuncional composto por uma moderna sala de espetdculos, bar, sala de

refeigdes e nfcleo museol6gico.

Desde a sua fundagSo que esta instituigSo faz parte da identidade da sua

freguesia. E um verdadeiro pilar desta comunidade, um espago de

confratern iza gd o, de aprendizagem, uma escola de mfsicos e de pessoas, um

nome que eleva e dignifica a Agualva. Ao longo destes 100 anos de exist6ncia,

a SFESA tem sido um fator aglutinador desta comunidade que deixou marca

indel6vel a nivel cultural e musical na Agualva, bem como em todo o conselho,

tendo participado nas mais diversas manifestag6es culturais da ilha nos grupos

de teatro, nas dangas e bailinhos de Carnaval, nas marchas populares, nas

touradas de praga, nas festas tradicionais em louvor do Divino Espirito Santo,

bem como nas inUmeras festas de verEo que se realizam na llha Terceira,
particularmente, a festa da sua padroeira, Nossa Senhora do Guadalupe.



Muito versitil e dinimica, a SFESA tem desenvolvido vdrios projetos musicais

de relevo dos quais se destacam: a organizagdo de uma formag5o musical, o I

Concurso de Bandas Filarm6nicas da Sociedade Filarm6nica do Espirito Santo

da Agualva, que contou com a participagSo de sete bandas da ilha Terceira,

assim como a parceria de sucesso com os FadoAlado, em 2019. Esta trajet6ria
consistente, multifacetada e capaz de se adequar ao passar dos anos, 6 reflexo

do empenho e afinco de mais de meia centena de mfsicos e diretores musicais

que de forma abnegada e zelosa se t6m dedicado a sua filarm6nica, assim

como dos seus maestros, L4, por sinal, dos quais destaco os mais recentes,

Manuel Toledo ValadSo, Manuel Avelino, H6lder Lourengo e o atual Evandro

Machado.

Esta trajet6ria tamb6m 6 reflexo da dedicagSo dos seus s6cios e de todas as

pessoas que passaram pelos 6rg5os sociais desta coletividade ao longo destes

100 anos. Homens e mulheres imbuidos de um espirito volunt6rio, din6mico e

diligente que de forma desinteressada e empenhada se colocam ao servigo do

progresso daquela que 6 a mais antiga coletividade cultural da freguesia da

Agualva. Ao longo destes L00 anos de exist€ncia, a Sociedade Filarm6nica

Espirito Santo da Agualva tornou-se uma referGncia, uma marca identit6ria e
um orgulho para freguesia da Agualva e para o concelho da Praia da Vit6ria.

Assim, ao abrigo das disposig6es regimentais aplicdveis, o Grupo Parlamentar

do PSD e o grupo parlamentar do CDS, prop6em i Assembleia Municipal da

Praia da Vit6ria, reunida em sessSo ordindria do m€s de abril de 2022, a
aprovagSo de um voto de congratulagSo pelo 1. " Centen6rio da Sociedade

Filarm6nica Esplrito Santo da Agualva. Que do presente se dO conhecimento i
visada e ) assembleia de freguesia da Agualva.

Agualva, 29 de abril2022
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Bodas de Ouro da Casa do Povo da Vila das Lajes

No dia 31 de outubro de 202L, a Casa do Povo da Vila das Lajes, comemorou os

seus 50 anos de abertura ao p(blico.

Nos finais de !97I, realizaram-se duas assembleias onde foi eleito o primeiro

corpo diretivo da Casa do Povo das Lajes, contando com a participagSo de

Manuel Dinis Pacheco e loSo Martins Aguiar, por sugestio do presidente Ramiro

Meneses.

Os lajenses, nomeadamente os trabalhadores rurais e os pequenos

proprietdrios n5o abrangidos pela assistdncia da Caixa de Previd6ncia, acederam

assim aos primeiros beneficios resultantes do funcionamento do novo

organismo estatal de solidariedade social em abril de 1972.

Na altura, ap6s um tempo de inscrig6es, a Casa do Povo disponibilizou cartdes

de s6cios, procedendo-se depois ao pagamento das primeiras prestag6es,

designadamente pens6es de velhice e invalidez e facultando os primeiros

servigos, como cuidados bSsicos de enfermagem.

A Casa do Povo funcionou inicialmente no Passal. Por6m, logo depois, transitou

para a antiga padaria do Caminho de Baixo, onde permaneceu at6 1982, data da

sua definitiva transfer6ncia para o novo edificio Polivalente, que alberga

atualmente o Nricleo de SaUde Familiar, RIAC, Seguranga Social e consult6rios

m6dicos.



A construgSo deste im6vel constitui, por alguns anos, uma reivindicag5o dos

Lajenses, que alegam a falta de instalag6es apropriadas. Em janeiro de 1979, o

entSo Presidente da Cdmara Municipal da Praia da Vit6ria anuncia o arranque

do projeto. Logo a seguir, concretamente a 19 de margo de t979, o Padre Lino

Vieira Fagundes ainda insiste na prem6ncia do empreendimento. Contudo, s6

acontece em finais de 1980, decorrendo da edificagio desde meados de 1981.

Finalmente, a abertura ao pfblico sucede-se no dia 31- de outubro de 1982, em

ambiente de festividade.

At6 a atualidade, esta instituigSo disponibiliza um conjunto de servigos de

diferentes caracteres i populag6o lajense, que se demonstrou ao longo dos anos

de extrema import6ncia para o desenvolvimento de atividades sociais e culturais

na vila.

Liderada atualmente por Lu[s sousa, a Casa do Povo das Lajes representa um

p6lo de dinamizagSo sociocultural e desportiva de grande interesse comunitSrio.

Assim, nos termos regimentais aplicSveis o Grupo Municipal do Partido Social

Democrata prop6e que a Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria reunida no

dia 29 de abril de 2Q22 aprove um Voto de Congratulagdo pelos 50 anos da Casa

do Povo da Vila das Lajes.

Praia da Vit6ria, 29 de abril de 2022

O Grupo Muni do PSD



VOTO DE CONGRATULAEAO

O Juventude Desportiva Lajense sagrou-se recentemente Campeao da ilha

Terceira de Futebol S6nior Masculino, da 6poca desportiva 2021122, finalizan do a prova

sem qualquer derrota.

Esta coletividade desportiva da Vila das Lajes, concelho da Praia da Vit6ria cuja

equipa 56nior Masculina 6 composta por um total de 25 atletas e orientada pelo T6cnico

Principal Paulo Janeiro, pelo T6cnico Adjunto Jos6 Borges e porJos6 Lino como treinador

de Guarda Redes, logrou atingir este relevante resultado desportivo.

Atualmente, o Juventude Desportiva Lajense 6 uma das mais prestigiadas e

respeitadas instituig6es desportivas da llha Terceira e dos Agores. Este reconhecimento

6 fruto de todo o labor desenvolvido pela sua estrutura, sublinhando-se o excelente

trabalho realizado na formag3o de jovens atletas, nomeadamente pela envolv6ncia

social que imp6e ao funcionamento da instituigao, trabalho este que foi alvo,

recentemente, de certificagSo com a atribuiEao da Bandeira da Etica, ao departamento

de formaESo da Juventude Desportiva Lajense.

Os resultados desportivos e sociais alcangados pela Juventude Desportiva Lajense ao

longo da presente 6poca desportiva, seja na danga desportiva, no ciclismo, no

departamento de formagSo de futebol, no n[cleo de Veteranos dajDL, nas suas duas

equipas de futebol s6nior (Masculina e Feminina), seja na organizagSo e realizagSo de

mais uma ediESo do Torneio do Ramo Grande Azores Cup, devem ser motivo de regozijo

e orgulho para todos os cidadSos do concelho da Praia da Vit6ria.

Os resultados, nomeadamente o titulo de Campeao de llha Terceira de Futebol

Sdnior Masculino na 6poca desportiva 2O2I/2o22, s6o, efetivamente, o espelho do

trabalho e empenho de um elevado nrimero de pessoas que se dedicam com alma e

coragao a esta enorme instituieao.

Pelo acima exposto, a Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, reunida em

Sess6o OrdinSria, no dia 29 de abril de 2022, emite o seguinte voto de congratulaeeo:



a

"A Assemblela Municipal da Praia da Vlt6rla congratula o Juventude Desportlva

Lajense pela conqulsta do Titulo de CampeSo de Futebol S6nior da llha Terceira".

Do presente voto, seja dado conhecimento ao Juventude Desportiva Lajense e i
Junta de Freguesia das Lajes.

Praia da Vit6ria, 29 de abril de2o22

Os Membros da Assembleia Municipal
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GRUPO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

voTo DE CoNGRATUTACAO

Juventude Desportiva Lajense

O Juventude Desportiva Lajense alcangou no presente ano dois m6ritos que

merece distingSo:

- Campedo da llha Terceira - 6poca 202t/2022;

- Atribuigdo da Bandeira da ftica ao departamento de formagSo do Juventude

Desportiva Lajense. GalardSo atribuido pelo Instituto Portuguds do Desporto e

Juventude (IPDJ), que consiste na certificagSo e promogSo dos valores 6ticos no

desporto de entidades ou projetos que s5o desenvolvidos em todo territ6rio

nacional.

Assim, nos termos legais e regimentais aplic6veis, o Grupo Municipal do PSD,

apresenta um Voto de Louvor aoJuventude Desportiva Lajense.

Praia da Vit6ria, 29 de abril de 2022

O Grupo Municipal do PSD
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Voto de Congratulaqio

Congratula-se todos os antigos e atuais escutas do Agrupamento 23, de Santa Cruz, Praia da

Vit6ria, que no passado dia 23 de abril comemorou o seu nonag6simo anivers6rio.

O Agrupamento 23 foi fundado a 23 de abril de 1932, sendo o agrupamento mais antigo da RegiSo

Aut6noma dos Agores em atividade. Trata-se de um agrupamento constituido por 4 sec96es, 13

Lobitos, 14 Exploradores, 8 Pioneiros e 3 Caminheiros e, conta com 8 Dirigentes no seu efetivo.

Ao longo dos anos o Agrupamento 23 vem a desenvolver ativamente um papel fundamental na

formag6o e educagao de criangas e jovens, baseados num sistema de valores onde predomina o

esplrito de solidariedade, entreajuda, companheirismo, contato e preservagSo da natureza e ajuda

ao pr6ximo, procurando sempre a construgao de um mundo melhor, onde todos tCm um papel ativo

e construtivo na sua sociedade.

A par do seu trabalho junto deste priblico jovem, vem tamb6m a importante participagio em todas

as atividades culturais e sociais desenvolvidas na freguesia de Santa Cruz e no Concelho da Praia

da Vit6ria.

Enaltecemos tamb6m o forte contributo do Agrupamento 23 ds Festas da Praia, onde durante toda

a semana participam e apoiam a organizagSo e seguranga dos desfiles, bem como de outras

atividades integradas nas festividades.

Assim, os Deputados Municipais do CDS-PP prop6em e Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria,

reunida em Sessao Ordin6ria a 29 de abtil de 2022, a aprovaQao do voto de congratulagao pelo

nonag6simo aniversario do agrupamento de escuteiros 23 de Santa Cruz da Praia da Vitoria,

felicitando os seus efetivos pelo trabalho desempenhado ao longo destes noventa anos e desejando

que este trabalho continue de forma efetiva ao longo do tempo. Um Grande BMVO a todos os

escutas.

Do presente voto deve ser dado conhecimento ao Agrupamento 23 de Santa Cruz da Praia da

Vit6ria, d Junta de Nfcleo da llha Terceira, d Junta Regional dos Agores e ao Corpo Nacional de

Escutas (CNE).



Os Deputados,
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Pedro Pinto
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PROPOSTA

voro DE touvoR pEto goe ANtvEnsAnto oo IGRUpAMENTo DE EscurEtRos 23

Fundado a 23 de abril de 1932, tendo como sua 96nese o grupo ne 84 CapitSo Mor Francisco

Ornelas da C6mara da Paroquia de Santa Cruz da Praia da Vitoria, o agrupamento 23 da Praia

da Vitoria completou no passado dia 23 do presente m€s 90 anos de exist€ncia.

No dia 23 de Abril de 1932, o Agrupamento 23 foi o fundador da estrutura do escutismo

cat6lico portugues na RegiSo Aut6noma dos Agores, funcionando interruptamente desde a sua

fundagSo. Assim, hd nove d6cadas, a Praia da Vit6ria foi marcada no mapa do escutismo

nacional como o bergo da natalidade do escutismo agoriano. Foi do Agrupamento 23 da Praia

da Vit6ria, e a partir das suas m5os, que surgiram e foram criados outros agrupamentos de

escuteiros, nao s6 na ilha Terceira, mas tamb6m noutras ilhas agorianas. Foi desta forma, com

um forte sentido de dever e um desejo inigualiivel de ver o escutismo crescer nos Agores em

geral, e na ilha Terceira em particular, que o 23 acompanhou e apadrinhou a fundagSo de

agrupamentos de escuteiros do Concelho da Praia da Vit6ria, de forma particular as estruturas

das freguesias da Fonte de Bastardo, Seo Brds, Vila Nova, Fontinhas e Agualva.

O agrupamento 23 det6m, assim, o merecido reconhecimento no panorama do escutismo

nacional, tendo sido, inclusive, distinguido com a Cruz de Agradecimento de Grau de Ouro pela

Junta Central do Corpo Nacional de Escutas, aquando da comemoragSo do seu 50e aniversdrio,

em 1982.

Ao longo dos seus 90 anos de vida, passaram pelas fileiras do Agrupamento 23 mais de tres mil

jovens escuteiros do Concelho da Praia da Vitoria, bem como de outras localidades regionais e

nacionais. Ao longo dos seus 90 anos de vida, o agrupamento 23 da Praia da Vit6ria tem-se

destacado na organizagSo de atividades escutistas no plano regional, como os Jambores e

Roveres Agorianos, e tem desempenhado fung6es de responsabilidade ao mais alto nivel pelos

valores do escutismo, ao nivel da Junta de Nrjcleo da llha Terceira, Junta Regional dos Agores e

no quadro nacional de formadores do Corpo Nacional de Escutas, levando assim, al6m-mar, a
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Grupo de Cidad5os Eleitores "Esta 6 a Nossa Praial"



ln
$$y

juventude,capacidade organizativa e executiva, de voluntariado e abnega9eo ao servigo da

contribuindo para uma sociedade justa e igualit;iria nos valores da tolerdncia e da democracia.

E o Agrupamento 23 pioneiro na participa9eo de acampamentos de ambito nacional,

representando todo o concelho da Praia da Vit6ria, criando pontes, sinergias e intercdmbio de

mobilidade juvenil, tendo como referdncias a nossa identidade cultural e social, na premissa

do seu Ramo Grande, que abarca todos os povos num abrago de solidariedade entre estre

geragoes durante estes 90 anos de vidas.

Na sua acaeo de cardcter comunit6rio, o Agrupamento 23 integra o Servigo Municipal de

Proteceeo Civil, sendo, neste plano, um mecanismo de apoio is suas populagdes em caso de

eme196ncia resultante de catdstrofe naturais. Neste contexto, 6 de salientar o registo hist6rico

da sua atividade aquando o sismo de 1980, com a montagem e ced6ncia de material de

campismo, tendo inclusive, um grupo dos seus caminheiros e dirigentes sido escalonados para

o socorro e apoio is populag6es da ilha de Seo Jorge por ocasiSo desta mesma catdstrofe

natural.

Ao longo dos anos de actividade, e face a pedagogia escutista, em contato permanente com o

ar livre, o Agrupamento 23 promove incessantemente ag6es de sensibilizagSo de educagSo

ambiental para os seus p0blicos-jovens, sendo pioneiro na organizagSo de jornadas

direcionados i tem6tica do ambiente e da sua preservagSo. De igual modo, tem contribuido

para formagSo integral de criangas e jovens, de onde, a partir destes, t6m emergido autCnticos

lideres adultos em diversas Sreas da comunidade, como no contexto de emprego, educageo,

desporto, solidariedade social e associativismo em geral, levando assim os valores que o

escutismo incute.

Nestes pressupostos, foi projetado o mote para o seu 90e aniversdrio, intitulando-se, "90 anos

com a Matriz de Cristo". Uma matriz que marca para a vida e pela Vida do Ressuscitado Jesus

Cristo, o Homem Novo, assumindo-se como movimento integrante da lgreja Cat6lica, onde os

seus assistentes eclesidsticos foram pilares do escutismo cat6lico nos Agores, como assim e

relatado pelo saudoso padre Luis Cota Vieira, pedra angular deste agrupamento, na sua obra

"Escutismo Cat6Iico":

"Comegom a alongor o visto por horizontes mois lorgos e sentem que o corogdo quer voor e

expondir-se em busca de novos senso71es em espirito de oventuro e desejo de realizog6es

concretos-



As iigdes do histario repossoda de otos de heroismo e bravura exercem neles estranha sedugdo

e ocendem o chomo que quose se elevo em loboredo do omor d Pdtrio"

seo noventa anos de matrizes de vidas numa s6 Matriz, a do Escutismo cat6lico, com origem

em Santa Cruz, projetando a Praia da Vit6ria, como c6lula da vida do Escutismo, para a Regiao

Autdnoma dos Agores, a partir da sua juventude praiense.

Eis a matriz vivencial e de futuro do Agrupamento 23 da Praia da vit6ria, na certeza de

continuar a caminhar rumo aos 100 anos de vida. A vida do agrupamento com maior

longevidade dos Agores, n6o por ser melhor, mas por ser 0nico na riqueza de uma hist6ria com

uma Matriz Cat6lica Rom6nica em Santa Cruz da Praia da Vit6ria.

Assim, de acordo com as disposig6es legais e regimentais aplic5veis, os Deputados Municipais

eleitos pelo Grupo de Cidadeos Eleitores "Esta 6 a nossa Praia" prop6em a Assembleia

Municipal da Praia da Vit6ria que seja aprovado o voto de louvor ao Agrupamento de

Escuteiros 23 - Santa Cruz, Praia da Vit6ria.

Que do presente voto seja dado conhecimento ao Agrupamento 23 de Santa Cruz da Praia da

Vit6ria.

Praia da vit6ria, 29 de Abril de 2022.

Eleitores "Esta 6 a nossa Praia".



PSD/CDS-PP

voTo DE GoNGRATUTACAO

O Grupo Desportivo das Fontinhas foi fundado a 10 de junho de 1975, com sede na Casa do

Povo das Fontinhas, tendo como primeira casa o Recinto Desportivo Fernando Brum, que,

embora tivesse mais caracteristicas de um cerrado do que um campo de futebol, viu o
emblema ganhar os primeiros titulos.

Em 2005, deu-se a inaugurag5o do Recinto Desportivo Durval Monteiro, aquele que tem sido o
palco de todas as emogdes e que constitui, at6 hoje, a casa oficial deste clube.

Ao longo do tempo, marcou presenga no Campeonato da Inatel, onde conquistou, por diversas

vezes, os tftulos de campeao de ilha, campeSo regional e campeSo nacionalda Inatel.

Na 6poca de 2004/2005, deixa o Campeonato da Inatel e ingressa no Campeonato de Futebol

da Associagao de Futebol de Angra do Heroismo.

Em ?016/20T7, inicia-se um trajeto de sonho para o Grupo Desportivo das Fontinhas,

conquistando o trof6u do Torneio de Abertura, o campeonato da llha Terceira, a taga da llha

Terceira e o campeonato DA Assoclageo de Futebol de Angra do Heroismo, subindo ao

campeonato de Futebol dos Agores, marcando de forma indel6vel o nome do GDF numa

gloriosa 6poca desportiva na mais brilhante piigina do historlal do clube.

Ap6s uma 6poca em que se mostrou ser a equipa mais regular, o clube atinge a consagragao

de CampeSo Regional dos Agores no Campeonato Salsigor 2018/2019, fazendo com que, na

6poca 2Ol9/2O20, o clube passasse a competir no Campeonato de Portugal. Passados apenas 3

anos, o Grupo Desportivo das Fontinhas, na decorrente 6poca desportiva, consagra-se

vencedor da s6rie E do Campeonato de Portugal, estando atualmente a lutar pela subida d Liga

3, competindo com equipas como o Olhanense, Sertanense, Monca rapachense, Pero Pinheiro

e Belenenses, estando em primeiro ao fim da primeira volta.

Este 6 um feito notdvel e 0nico no nosso concelho para um clube considerado pequeno ou de

freguesia. Deve-se essencialmente ao fruto do trabalho desenvolvido, bem como ao empenho

e dedicagSo depositados por toda a dlrecASo, equipa t6cnica, plantel, s6cios e simpatizantes do

clube num projeto ambicioso e de gestao rigorosa.

Atualmente, o clube atingiu por m6rito pr6prio o respeito e reconhecimento regional e

nacional, escrevendo o nome das Fontinhas nas mais altas pdginas do Futebol Nacional.

Face ao acima exposto, os membros eleitos pela coligageo dos partidos PSD/CDS-PP a

Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, apresentam um Voto de Congratulageo em

reconhecimento dos resultados alcangados.

Que o presente voto seja dado conhecimento aos 6rg5os Sociais do Grupo Desportivo das

Fontinhas.

Praia da Vit6ria, 29/O4/2022

,\€;r,_\,L,- vhnirr bal Ou'P-rzq

%&,
t7,l'c.,n-

rfrn



Voto de Congratulagio

Duarte Barcelos - CampeSo Nacional de Juniores em ILCA 4

O Duarle Paiva Benites Gomes Barcelos, de 18 anos de idade, natural de Angra dcl

Heroismo. residente na Freguesia de Sio Bartolomeu dos Regatos. estudante do l 2 " ano

na Escola Brisica e Secundfria Tornds de Borba, perspetiva vir a integrar a Escola Niiutica

Intante D. Hcnrique. Dedica-se A prritica de Vela hd l2 anos, sendo atleta do Clube Naval

da Praia da Vitciria desde esta altura.

Duarte, participou no XXXIII Campe'onato dc Portugal de Juniores e Absolutos que

decorreu entre os dias 7 e l0 do m6s de abril. No final das 8 regatas, que integraram o

ref'erido Carnpeonato, o velcjador, do Clube Naval da Praia da Vit6ria, sagrou-sc campeio

Nacional ern ILCA 4. Nesta classe, Duarle, que fcchou na terceira posiqlo, foi Campedo

de Porlugal de Juniores por ser o velejador de nacionalidade portuguesa com melhor

classificacio.

Pelo exposto, o Grupo Munioipal do PPD/PSD e o Grupo Municipal do CDS/PP,

congratulam o jovem velejador, Duarte Barcelos, atleta do Clube Naval da Praia da

Vit6ria, por se ter sagrado Campeio Nacional de Juniores ern ILCA 4.

Dar conhecimento do presente Voto de Congratulagio ao velejador, Duarte Barcelos, ao

seu treinador. Carlos Borues e ao Clube Naval da Praia da Vittrria.

Praia da Vit6ria. 29 de abril de 2022

PPD/PSD.
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uoto DE CoNGRATUI.AGAO

ig( nnruo cRANDE AzoREs cup zozL

Entre os dias 15 a 17 de abril de 2022 realizou-se no campo Manuel Linhares de

Lima - Vila das Lajes - a 14.e edigio do Torneio Ramo Grande Azores Cup 2022.

O Torneio 6 um dos principais torneios nacionais ao nlvel escalOes etdrios sub

11 e sub 13. Ao longo dos anos, tem sido recorrente a presenga dos nomes mais

sonantes do futebol luso, nomeadamente, Sport Lisboa e Benfica, Sporting

Clube de Portugal e Futebol Clube de Porto, entre outros, para al6m de equipas

internacionais.

Na edig5o do corrente ano, sob o lema "Os Agores de m6os dadas", marcaram

presenga no mega certame 26 equipas dos Agores oriundas da Terceira, SEo

Miguel, Graciosa, S5o Jorge, Pico e Faial.

Este ano pela primeira vez na hist6ria do torneio participou uma equipa

feminina, concretamente, a selegdo da Associagdo de Futebol de Angra do

Heroismo de Sub-13.

Integrado tamb6m no evento, destacou-se um encontro de pr6-escolas e uma

agSo de formagSo "As diferengas e semelhangas entre futebol feminino e

masculino - desenvolver a vertente feminina, do clube ao Arquip6lago dos

Agores" pela professora Susana Cova.

No final o Juventude Desportiva Lajense foi o vencedor em sub 11 e a Associag5o

Clube de Futebol Pauleta nos subl-3. Reinou no Campo Manuel Linhares de Lima
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a festa do futebol, a prdtica de exercicio fisico, os ensinamentos de respeito Oelo 2k-\
outro, o fair-play e o espirito de camaradagem.

Um trabalho do Juventude Desportiva Lajense, dos seus dirigentes,

colaboradores, t6cnicos e atletas que merece a nossa homenagem e

considera96o.

Assim, nos termos legais e regimentais aplicdveis, o Grupo Municipal do PSD,

apresenta um Voto de CongratulagSo ao Juventude Desportiva Lajense pela

organizagSo do XIV Torneio Ramo Grande Azores Cup.

Praia da Vit6ria, 29 de abril de2022

ldo PSD
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Voto de Congratulagdo

Hii mais de 10 anos a contribuir para a prdtica do desporto atrav6s do ciclismo,

a Associagio Fontinhas Ativa apesar de jovem, jd 6 uma refer6ncia da modalidade no

panorama regional e nacional, seja pelo trabalho que desenvolve enquanto clube,

desde as escolas de formagSo at6 As mais altas competig6es, seja pelo trabalho de

organizagSo de eventos desportivos da modalidade na ilha terceira seja pelo palmar6s

que jd comega a ser significativo, vendo mais um ciclista seu a alcangar o titulo de

Campeeo Nacional, sendo desta vez em ciclismo de pista, mais propriamente na

modalidade de scratch.

Foi Jos6 Miguel Afonso, numa prova onde dominou do principio at6 ao fim, no

vel6dromo nacional de Sangalhos, em Anadia a conseguir este feito no passado dia 27

de Fevereiro.

Tendo em conta que scratch 6 uma corrida em que todos os pilotos comegam

juntos e o objetivo 6 simplesmente aquele que terminar primeiro a distAncia sobre a

linha de chegada depois de um certo nimero de voltas ao sprint, exigindo assim um

grau elevado na condigdo fisica e t6cnica, este resultado 6 ainda mais relevante, tendo

em conta que o atleta j6 n6o participava em provas de pista hd cerca de 8 anos.

Assim, 6 com orgulho que vemos mais uma associag6o desportiva da freguesia

das Fontinhas a levar o nome desta freguesia e do concelho da Praia da Vit6ria ao

reconhecimento nos mais altos patamares desportivos, em especial para o atleta que

pela sua dedicagSo e persist6ncia, consegue alcangar este titulo.

Face ao acima exposto, os membros eleitos pela coligagSo dos partidos

PSD/CDS-PP ir Assembleia Municipal da Praia da Vit6ria, apresentam um Voto de

Congratulageo em reconhecimento dos resultados alcangados.

Que o presente voto seja dado conhecimento aos 6rg5os Sociais da Associagdo

Fontinhas Ativa e ao atleta.

Praia da Vit6ria, 29/04/2022
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Voto de Congratula96o

ADI{EP - Associagio Dcsportiva e Recreativa Escolar Praicnse

Recentemente a lbrmaqfio de voleibol da ADREP - Associaqdo Desporliva e Rccreativa

Bscolal Praicnse alcangou vitorias significativas no panorama da Ilha.

Nos escal6es Juvenis Fernininos e Juniores Femininos sagraram-se campeds de llha em

voleibol. o culminar de uma caminhada para as jovens atletas, stafftdcnico e Direqio da

AssociagSo em que atingiram o seu objetivo inicialmente traqado.

A ADREP - Associagdo Desportiva e Recreativa Escolar praiense 6 um dos importantes

clubes de voleibol do nosso concelho com forte impacto na (brmaqdo dc jovens.

Movimentando mais de 150 jovens e adultos diariarnente assume impoftante rclevdncia

desporliva e social. Descle o escalio de Minis at6 Siniores, tanto em masculinos como

t'emininos, alcanga uma lacha etiiria abrangentc e diversificada.

Assim sendo, os GrupttMunicipais do PSD e CDS/pp propdem um voto de congratulagio

e ADRLP - Associagao Desportiva c Rccreativa Escolar praiense nos escal6es .lu'enis
liemininos e .luniores Iremininos pelos f'eitos desportivos alcangados.

De*eril ser dado conhecimento drs atlctas, equipa t6cnica e Diregdo da Associaqio.

ya, 29 de Lbrrl de 2022
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