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ACTA N.º 22/2010  
 
 
 
No dia 28 de Setembro de 2010, nesta Cidade de Angra do Heroísmo, na Sala das 

Sessões do edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária pública da 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo sob a presidência de Andreia Martins 

Cardoso da Costa na qualidade de Presidente da Câmara, estando presentes os 

Vereadores Francisco Cota Rodrigues, Raquel Margarida Pinheiro da Silva, 

Anselmo José da Rocha Barcelos, Maria Teresa Valadão Caldeira Martins, 

Fernando Francisco de Paiva Dias e Alonso Teixeira Miguel. -----------------------------------  

Pelas vinte horas e trinta e quatro minutos, a Presidente da Câmara Municipal declarou 

aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Fernanda Cristina Pires 

Amorim Belo Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Período de Antes da Ordem do Dia 
 

 
Neste período, a Presidente da Câmara Municipal cumprimentou os munícipes 
presentes e explicou o método de funcionamento das reuniões públicas.---------------------- 
Seguidamente, propôs à consideração do restante executivo municipal a inclusão na 
ordem de trabalhos de uma comunicação da Promoverde – Promoção de Imagem 
Unipessoal, Lda., dando conhecimento da alteração da data de realização do Passeio 
Todo-o-Terreno “Expedição à Ilha Terceira”, o que mereceu a concordância de toda a 
Vereação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No seguimento de um pedido já efectuado pelos Vereadores numa reunião anterior, a 
Presidente da Edilidade informou que a listagem dos apoios atribuídos no âmbito do 
Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos seria distribuída na reunião 
camarária de 11-10-2010, sendo que a informação em causa passaria a ser facultada à 
Vereação em todas as primeiras reuniões do mês.--------------------------------------------------- 
O Vereador Anselmo Barcelos começou por cumprimentar todos os presentes naquela 
Freguesia, perguntando de seguida se a Autarquia já tinha sido recebido resposta do 
Governo Regional quanto à situação da concentração da frota da SATA na Ilha de São 
Miguel, na sequência de uma recomendação aprovada em reunião da Câmara 
Municipal, tendo em conta que tal situação prejudica a Ilha Terceira e o Grupo Central. A 
Presidente da Câmara Municipal respondeu que já havia sido recebida a resposta e que 
se tinha facultado cópia do ofício aos Vereadores ou então que tinha sido dado 
conhecimento numa reunião anterior, no entanto, ia confirmar essa informação.------------ 
De seguida, o Vereador Anselmo Barcelos questionou se a Edilidade tinha 
conhecimento do descontentamento dos passageiros utilizadores dos barcos da 
Açorline, quanto aos horários e bagagem, ao que a Presidente da Câmara Municipal 
retorquiu que não tinha recebido qualquer reclamação, contudo, tem por costume reunir 
com o Conselho de Administração da Açorline sobre diversas questões.----------------------- 
Subsequentemente, o Vereador Anselmo Barcelos reportou-se à situação do processo 
de reconstrução das muralhas do Castelinho, ao que a Presidente da Câmara Municipal 
respondeu que estava a decorrer a fase de consignação da obra ao concorrente.---------- 
O mesmo Autarca prosseguiu questionando em que situação se encontrava o 
licenciamento dos bares do Porto das Pipas, tendo a Presidente da Edilidade informado 
que tinha sido realizada uma vistoria conjunta pelo Serviço de Protecção Civil, 
Delegação de Saúde e técnicos da Câmara Municipal.---------------------------------------------- 
Continuando a sua intervenção, o Vereador Anselmo Barcelos aludiu a situação dos 
lares de idosos no Concelho de Angra do Heroísmo, os quais estão completamente 
cheios, perguntando porque razão não se construía um lar numa freguesia. Sobre este 
assunto, a Presidente da Câmara Municipal concordou com a utilidade das residências 
de idosos, achando ser necessário a construção na Freguesia das Doze Ribeiras a 
construção de um Centro de Dia para idosos, tendo em conta que alguns ainda têm 
algum apoio da família à noite. Acrescentou a mesma Edil que para o efeito, a Junta de 
Freguesia já procedeu à aquisição de terrenos e embora a construção de Centros para 
Idosos seja da competência do Governo Regional, a Câmara Municipal vai colaborar na 
obra em causa. Adiantou ainda a Presidente da Câmara Municipal que tinha reunido 
com a Secretária Regional do Trabalho e da Solidariedade Social, prevendo-se que no 
próximo ano o projecto já esteja concluído.------------------------------------------------------------- 



                                        
 
O Vereador Anselmo Barcelos prosseguindo a sua intervenção, lamentou o facto de as 
Festas da Praia 2010 terem-se realizado no princípio de Agosto e nesta data ainda se 
verificarem os outdoors de publicidade das mesmas, causando um mau aspecto. A 
Presidente da Câmara Municipal respondeu que os agentes publicitários deixavam ficar 
nos outdoors a publicidade existente nos mesmos até terem outra para substituírem. 
Contudo, quando o Regulamento Municipal de Publicidade entrasse em vigor tal 
situação iria modificar-se, tendo em conta que no mesmo estava prevista uma duração 
de tempo para remoção da publicidade.----------------------------------------------------------------- 
Subsequentemente, o Vereador Alonso Miguel reportou-se a uma notícia que tinha saído 
no jornal Diário Insular, respeitante à realização de uma promoção de Angra do 
Heroísmo em Lisboa, questionando em que consistia a iniciativa, uma vez que não tinha 
sido dado conhecimento da mesma ao executivo municipal. A Presidente da Edilidade 
informou que era uma iniciativa da Culturangra, EEM, esclarecendo que a Semana de 
Angra do Heroísmo, teria lugar num hotel em Lisboa, entre os dias 11 e 17 de Outubro. 
A mesma Autarca continuou, referindo que com a citada iniciativa pretendia-se que os 
habitantes de Lisboa, bem como as seis centenas de hóspedes do hotel, ficassem 
motivados para visitar Angra do Heroísmo, que tem mais para oferecer do que a 
classificação de Património Mundial. Adiantou ainda aquela Edil que a iniciativa também 
se dirigia a agentes de viagens e entidades promotoras de congressos.----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

 

 

       Pedidos de apoio 

 

Ent. 4521 – Comunicação de 27 de Agosto de 2010, da Federação do Folclore 

Português, solicitando um apoio, tendo em vista a realização do 1.º Congresso do 

Folclore Português nos Açores, a ter lugar na Ilha Terceira, entre 30 de Setembro e 5 de 

Outubro. A Presidente da Câmara Municipal propõe a atribuição de um subsídio no valor 

de €500,00 (quinhentos euros), nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Fernando Dias solicitou esclarecimento quanto ao critério do valor do apoio 

a atribuir, tendo em conta que no que se referia ao subsídio a aprovar no ponto que se 

seguia o valor era muito superior.-------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Câmara Municipal informou que enquanto que o Congresso do Folclore,  

iria ter lugar na Praia da Vitória, realizando-se em Angra do Heroísmo apenas uma visita 

e um almoço, sendo dividido pelos dois Concelhos,  o Congresso Mundial de Ganaderos 

ocorreria apenas em Angra do Heroísmo, razão pela qual achou que seria justo o critério 

usado na atribuição dos apoios em causa.-------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio no valor 

proposto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 4421 e 4841 – Comunicações da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, solicitando 

apoio para a realização do IX Congresso Mundial de Ganaderos de Toiros de Lide, a ter 

lugar nos dias 21, 22 e 23 de Outubro de 2010, em Angra do Heroísmo. A Presidente da 

Câmara Municipal propõe a atribuição de um subsídio no valor de €3 200,00 (três mil e 

duzentos euros), nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - A 

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou atribuir o subsídio no valor 

proposto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ent. 4729 – Comunicação n.º 1VAT2010, de 10 de Setembro de 2010, da Gê-Questa – 

Associação de Defesa do Ambiente, solicitando apoio tendo em vista a realização de um 



                                        
 
Voluntariado Ambiental nas Ilhas dos Açores, iniciativa que tem lugar na Ilha Terceira de 

23 de Setembro a 7 de Outubro. A Presidente da Câmara Municipal propõe a atribuição 

de um subsídio no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), nos termos das 

alíneas a) e b)do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. - A Câmara Municipal, por 

unanimidade, deliberou atribuir o subsídio no valor proposto.------------------------------ 

 

      Contrato programa – aluguer de 

      edifício para ateliês lectivos de 

      artes plásticas 

 

Ent. 3207 – Comunicação n.º 5, de 7 de Junho de 2010, da Oficina D’Angra – 

Associação Cultural, solicitando a renovação do contrato programa celebrado com a 

Câmara Municipal, tendo em vista o aluguer de edifício para ateliês lectivos infantis de 

artes plásticas. A Presidente da Câmara Municipal propõe a celebração do contrato 

programa e a atribuição de um apoio no valor de €6 600,00 (seis mil e seiscentos euros), 

nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. – A Câmara 

Municipal, por unanimidade, concordou com a celebração do contrato programa, 

bem como a atribuição do subsídio no valor proposto.----------------------------------------- 

 

      Pedido de apoio - ratificação 

 

Ent. 4409 – Ofício n.º 4/DB, de 20 de Agosto de 2010, do Sport Club Lusitânia, 

solicitando apoio para a realização do Torneio de Pré-Época de Basquetebol. A 

Presidente da Câmara Municipal propõe a atribuição de um subsídio no valor de €3 

154,72 (três mil cento e cinquenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), nos termos 

das alíneas a) e b)do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, ratificou a atribuição do subsídio em causa.------------------------------------ 

 

      Passeio Todo-o-Terreno “PARALELO 

      38” 

 



Ent. 4390 – Ofício n.º 38.2010-TITNT, de 18 de Agosto de 2010, do Terceira Automóvel 

Clube, solicitando autorização para a realização do passeio Todo-o-Terreno 

“PARALELO 38”, o qual terá lugar nos dias 22, 23 e 24 de Outubro de 2010, nos termos 

do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março. – A 

Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar a realização desta 

iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Alteração da data de realização de Passeio 

Todo-o-Terreno “Expedição à Ilha   Terceira” 

 

Ent. 4856 – Ofício da PromoVerde – Promoção de Imagem Unipessoal, Lda., dando 

conhecimento da alteração da data de realização do Passeio Todo-o-Terreno 

“Expedição à Ilha Terceira”, para o dia 3 de Outubro. – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      Protocolo com o Instituto Histórico 

      da Ilha Terceira 

 

Ent. 1131 – Proposta da Vereadora com competência delegada Raquel Silva, no sentido 

de ser celebrado um protocolo com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, tendo como 

objectivo a partilha de informação correspondente ao património classificado do 

Concelho de Angra do Heroísmo, bem como de outras realidades, designadamente a 

prestação de informações de cariz histórico/cultural. – A Câmara Municipal, por 

unanimidade, concordou com a celebração do protocolo proposto.----------------------- 

 

      Protocolo de Delegação de  

      Competências – Junta de Freguesia  

      de Terra Chã 

 

Ent. 1108 – Ofício n.º 14, de 17 de Fevereiro de 2010, da Junta de Freguesia de Terra 

Chã, no sentido de ser atribuída a verba de €21 851,81 (vinte e um mil oitocentos e 

cinquenta e um euros e oitenta e um cêntimos), tendo em vista a regularização do 

pagamento dos trabalhos a mais da obra de requalificação do Largo da Igreja, daquela 



                                        
 
Freguesia. A Presidente da Câmara Municipal propõe a celebração de um protocolo no 

âmbito da delegação de competências nas Juntas de Freguesia, tendo por objecto a 

execução da citada obra, nos termos resultantes da conjugação da alínea c) do n.º 6 do 

artigo 64.º e do artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. – A Câmara Municipal, por unanimidade, 

concordou com a celebração do protocolo proposto.------------------------------------------- 

 

 

      Contrato programa a celebrar com a 

      Tertúlia Tauromáquica Terceirense 

 

Ent. 3488 e 4829 – Comunicação da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, remetendo 

proposta de contrato programa a celebrar com o Município de Angra do Heroísmo, tendo 

como objectivo a organização de todos os eventos taurinos nas Sanjoaninas – Corridas 

de Praça e Tauromaquia Popular, mediante a concessão de um apoio financeiro.---------- 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal comunicou que o protocolo em causa ainda 

necessitava de alguns melhoramentos, sendo essencial que o executivo municipal se 

pronuncie sobre o valor que a Tertúlia propõe, bem como quanto ao prazo de renovação 

do protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Fernando Dias pensava que quando um protocolo desta natureza fosse 

presente à reunião do executivo municipal já devia vir em versão final, no entanto, no 

caso em apreço faltava limar algumas arestas.-------------------------------------------------------- 

Nesse seguimento, a Presidente da Câmara Municipal propôs ao restante elenco 

camarário que fossem decididas as linhas mestras do protocolo, sendo que da versão 

definitiva seria dado conhecimento em próxima reunião do executivo municipal.------------- 

O Vereador Fernando Dias referiu que era essencial definir as questões mais 

importantes. O mesmo Autarca adiantou que no que dizia respeito ao valor, desconhecia 

o que sustentava os cento e cinq uenta mil euros, não entendendo porque razão eram 

concedidos à Câmara Municipal vinte mil euros em bilhetes.-------------------------------------- 

A Presidente da Edilidade retorquiu que também concordava que era um exagero os 

bilhetes que cediam à Câmara Municipal e informou que o que sustentava os cento e 

cinquenta mil euros era a apresentação de contas do ano transacto.---------------------------- 

O Vereador Fernando Dias sugeriu que fossem reduzidos os vinte mil euros. Quanto aos 

prazos, o mesmo Edil achava que um ano era pouco tempo, tendo em conta que poderia 



eventualmente surgir algum problema, o prazo devia ser alargado para três anos. Além 

disso, o mesmo Autarca era da opinião de que a Tertúlia teria que prestar contas do 

protocolo em apreço.------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Câmara Municipal respondeu que o protocolo podia ser melhorado, 

contudo, que teria algumas fragilidades. A mesma Edil adiantou que na reunião 

realizada com a Tertúlia, já tinha sido proposto o prazo de três anos para duração do 

citado protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vereador Fernando Dias disse que a seu ver não fazia sentido transferir todos os anos 

os cento e cinquenta mil euros, caso eles tivessem lucro, devia-se começar com aquela 

quantia e ao fim de um ano, então rever-se o valor em causa, de acordo com os lucros 

da Tertúlia.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Anselmo Barcelos referiu que não discorda do pagamento da quantia em 

causa apenas no primeiro ano.----------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Raquel Silva afirmou que era sempre um risco que se corria, tendo em 

conta que podia chover nas quatro touradas das Sanjoaninas, resultando num grande 

prejuízo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subsequentemente, o Vereador Fernando Dias indagou em que situação ficava o 

protocolo já existente entre a Câmara Municipal e a Sociedade Tauromáquica Progresso 

Terceirense, tendo a Presidente da Edilidade respondido que ficava igual ao que estava.  

O Vereador Alonso Miguel mostrou-se receoso pelo facto de ao ceder-se os cento e 

cinquenta mil euros, este valor nunca vir a ser reduzido, ao que a Presidente da 

Edilidade retorquiu que ia baixar, a partir do momento em que o protocolo fosse 

plurianual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Câmara Municipal adiantou que nos últimos anos tem se vindo a 

verificar a ocorrência de corridas mistas, uma vez que o toureio a pé não enche sequer 

meia praça, no entanto, era ponto de honra da Tertúlia a realização de uma corrida de 

toureio a pé.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No mesmo contexto, o Vereador Fernando Dias disse que então também devia ser 

ponto de honra atribuir no primeiro ano apenas os cento e cinquenta mil euros.------------- 

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou genericamente com o teor do 

protocolo, sendo que na próxima reunião do executivo municipal, deverá ser 

apresentada a versão final.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                        
 

Alteração da data de realização de Passeio 

Todo-o-Terreno “Expedição à Ilha   Terceira” 

 

Ent. 4856 – Ofício da PromoVerde – Promoção de Imagem Unipessoal, Lda., dando 

conhecimento da alteração da data de realização do Passeio Todo-o-Terreno 

“Expedição à Ilha Terceira”, para o dia 3 de Outubro. – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Recomendação do Partido Social 

      Democrata 

 

Ent. 2770 e 4644 – Comunicação de 31 de Agosto de 2010, da Optimus, prestando 

esclarecimentos quanto à cobertura de rede de comunicações móveis no Concelho de 

Angra do Heroísmo, no seguimento da recomendação do Partido Social Democrata 

datada de 18 de Maio de 2010, aprovada em reunião do executivo municipal de 25 de 

Maio de 2010, para conhecimento. – A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Período de intervenção do público 
 

Neste período, começou por intervir o Presidente da Junta de Freguesia das Doze 
Ribeiras, Paulo Cota, saudando a Câmara Municipal a agradecendo pela visita àquela 
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o mesmo Autarca indagou a Câmara Municipal sobre a situação da obra 
da Canada das Relvas, tendo a Vereadora Raquel Silva informado que no mês seguinte 
já iam começar a asfaltar os dois troços da citada Canada, bem como as sobras, 
estando previsto executar tudo de uma só vez.-------------------------------------------------------- 
Prosseguindo, o Presidente da Junta de Freguesia referiu-se ao pavilhão desportivo, 
investimento que estava previsto no plano de actividades para 2010, sendo que os 
terrenos já tinham sido adquiridos, questionava em que situação se encontrava a 
desanexação da reserva agrícola. A Presidente da Câmara Municipal respondeu que 
tinha sido solicitado à Vice Presidência do Governo Regional a suspensão do terreno em 
causa do Plano Director Municipal, que faz parte da reserva agrícola, e que foi cedido à 
Câmara Municipal pelo Governo. A mesma Edil acrescentou também que estavam em 
fase de adjudicação os projectos.-------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia continuando, perguntou em que situação estava o 
pedido que tinha elaborado à Câmara através de ofício, no sentido de ser cedido o 
sintético do Campo de Jogos de Angra àquela Freguesia, tendo em conta que o mesmo 
ia ser substituído, e considerando que as Doze Ribeiras não tinham relvado sintético era 
também uma forma de aproveitar o mesmo.------------------------------------------------------------ 
A Presidente da Edilidade comunicou que irá ser solicitada uma avaliação do actual 
relvado à empresa que vai colocar o novo relvado no Campo de Jogos de Angra, caso o 
mesmo reúna condições para ser colocado noutro local, concorda que seja cedido à 
Freguesia das Doze Ribeiras.------------------------------------------------------------------------------- 
Subsequentemente, a Presidente da Câmara Municipal informou que na sequência de 
uma reunião ocorrida sobre assistência médica, teve conhecimento de que iam chegar 
mais médicos, facto que iria permitir melhorar a assistência médica nas freguesias. 
Adiantou ainda que também as enfermeiras de família podiam prestar um apoio grande 
às pessoas que estavam em casa.------------------------------------------------------------------------ 
O membro da Assembleia de Freguesia, José Manuel Costa, aproveitou para solicitar 
uma pequena quantidade  de piso sintético, a fim de colocar nos pátios da escola, tendo 
a Vereadora Raquel Silva respondido que existia um flexipiso, que era o ideal, desde 
que fosse previsto para o próximo orçamento.--------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
 
 
 
Pelas vinte e uma horas e trinta e sete minutos não havendo outros assuntos a tratar, 

a Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta que, depois de lida, foi aprovada e vai ser assinada. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 

 

........................................................... 

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


