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ACTA N.º /2009  
 
 
 
No dia 22 de Outubro de 2009, no edifício sede da Junta de Freguesia de São Bento, 

Concelho de Angra do Heroísmo, na Sala das Sessões do edifício dos Paços do 

Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo 

sob a presidência da Dra. Andreia Martins Cardoso da Costa, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal, estando presentes os Vereadores Dra. Maria Luísa 

Cardoso Flores Brasil, Dra. Sofia Machado do Couto Gonçalves, Eng.º Miguel 

Cunha Pacheco Ribeiro Borba, Eng.º João Ávila Leonardo, Dra. Carla Patrícia 

Carvalho Bretão Martins e Senhor Paulo Marcelino da Silva Borges. ---------------------  

 

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

aberta a reunião, que foi secretariada pela assistente técnica Maria Luísa da Costa 

Espínola Brasil. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Senhora Presidente da Câmara Municipal cumprimentou a vereação e público 

presentes e não havendo assuntos a colocar no período de antes da ordem do dia, a 

Autarca deu por iniciado o período da ordem do dia. ------------------------------------------------ 

  

Período da ordem do dia 

 

Deliberações 

 

                                                               Apoios Concedidos no âmbito do 

                                                               Regulamento Municipal de Concessão de Apoio                      

                                                               a Estratos Sociais Desfavorecidos 

 

No uso da competência delegada em 11 de Junho de 2008, foram atribuídos pela 

Presidente da Câmara, por proposta da Vereadora Dra. Sofia Machado do Couto 

Gonçalves, os seguintes apoios:--------------------------------------------------------------------------- 

 

- 4.999,95 euros, a Adelino da Luz Vieira, residente em Poço do Além, n.º2, Porto Judeu, 

no âmbito do processo n.º 6068 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

ampliação da sua moradia; ------------------------------------------------------------------------------- 

- 1.234,71 euros, a Hélio António da Silva Borba, residente em Bravio, n.º 35, S. Mateus 

da Calheta, no âmbito do processo n.º 3865 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para revestimento de paredes exteriores, azulejos num quarto e 

estuque da cozinha; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- 590,00 euros, a Maria de Lurdes Cândida das Neves, residente em Rua das Flores, n.º 

39, S. Sebastião, no âmbito do processo n.º 6489 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição de janelas de madeira põe alumínio; --------------------- 

- 4.998,90 euros, a Gertrudes da Encarnação, residente em Estrada Regional, n.º 4, S. 

Mateus da Calheta, no âmbito do processo n.º 6049 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para arranjo dos interiores da moradia, soalho em madeira, pinturas 

interiores e exteriores da habitação; ------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                        

 

 

 

 

- 3.041,00 euros, a Nélia Rocha, residente em Macela, n.º 44, Ribeirinha, no âmbito do 

processo n.º 4207 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para substituição de 

sobrados por placas em cimento; ----------------------------------------------------------------------- 

- 2.343,00 euros, a João Oliveira Martins, residente em Entre Picos – Canada da Arruda, 

n.º 37, S. Mateus da Calheta, no âmbito do processo n.º 4628 de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, para reparação do tecto da moradia; ---------------------------------- 

- 2.731,37 euros, a Paula Alexandra Abreu, Grota do Vale, n.º 4, S. Bento, no âmbito do 

processo n.º 1030 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para reparação do 

telhado, colocação de sobrado e azulejos; ----------------------------------------------------------- 

- 2.394,00euros, a Lúcia de Fátima Silveira, residente em Bairro Dr. Côrte Real, n.º 20, 

Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 5231 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para arranjo de pavimento interior, casa de banho e janelas em 

alumínio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 3.200,00 euros, a Lina Toste, residente em Ladeira da Quinta – Ribeira do Testo, n.º 

26, Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 254 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para colocação de portas e soalho flutuante; ---------------------------------- 

- 2.778,00 euros, a João Machado Soares, residente em João Caminho, n.º 15, Porto 

Judeu, no âmbito do processo n.º 1496 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para pinturas e materiais de construção na habitação; -------------------------------------------- 

- 2.333,64 euros, a Maria de Fátima Ferreira Magina, residente em Caminho da 

Esperança, n.º 44, Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 841 de apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, para arranjo da casa de banho; ----------------------------------------- 

- 1.653,00 euros, a Maria de Fátima Raposo Soares, residente em Ladeira da Cruz, n.º 

14, Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 435 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para arranjo das fechaduras nas portas, substituição de janelas e 

pintura de casa; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1.857,78 euros, a Vera Lúcia Soares Medeiros, residente em Ladeira do Passal, n.º 18, 

S. Mateus da Calheta,  no âmbito do processo n.º 254 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para colocação de tijoleira, revestimento das paredes, estuque num 

quarto da habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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- 2.709,22 euros, a José de Melo da Rocha Toste, residente em Canada do Parado, n.º 

21, no âmbito do processo n.º 4123 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

substituição de janelas, tecto e portas; ---------------------------------------------------------------- 

- 1.800,00 euros, a Leonilda Maria Costa Sousa, residente Refugo, n.º 8, Porto Judeu, 

no âmbito do processo n.º 5671 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

colocação de soalho e pintura na casa; --------------------------------------------------------------- 

- 1.346,00 euros, a Maria Melo Rocha, residente em Caminho da Esperança, n.º 11, 

Feteira, no âmbito do processo n.º 4482 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

remodelação da casa de banho da sua moradia; --------------------------------------------------- 

- 1.415,00 euros, a Ludovina Leal da Rocha, residente em Poço do Além, n.º 28, Porto 

Judeu, no âmbito do processo n.º 256 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para reparações  na habitação; -------------------------------------------------------------------------- 

- 4.618,00 euros, a Sandra Isabel da Silva, residente em Rua das Maravilhas, n.º 6, 

Conceição, no âmbito do processo n.º 3037 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para ampliação da sua habitação; ------------------------------------------------ 

- 1.807,00 euros, a Maria Noémia Gomes Esteves, residente em Caminho do Posto 

Santo, n.º 33, Posto Santo, no âmbito do processo n.º 5771 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição de janelas, portas e telhas da  sua habitação; --------- 

- 2.365,50 euros, a António Oliveira Amorim, residente em Caminho da Igreja, n.º 92, 

Doze Ribeiras, no âmbito do processo n.º 3388 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição de portas e janelas de madeira por alumínio; ---------- 

- 3.211,00 euros, a José Inácio Ramos Mendes, residente em Rua Padre Joaquim 

Borges Meneses, n.º 38, S. Bartolomeu, no âmbito do processo n.º 1833 de apoio a 

Estratos Sociais Desfavorecidos, para colocação de telhado novo; --------------------------- 

- 741,00 euros, a Maria de Lurdes Cota, residente em Outeiro Alto, n.º 26, Doze 

Ribeiras, no âmbito do processo n.º 242 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para substituição de janelas; ----------------------------------------------------------------------------- 

- 1.080,00 euros, a Dina Toste Azevedo, residente em Canada do Treato, n.º 7, Terra 

Chã, no âmbito do processo n.º 5108 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

reparação do tecto da moradia; ------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                        

 

 

 

 

- 2.808,49 euros, a José Ribeiro, residente em Rua do Calçado, n.º 468, Ribeirinha, no 

âmbito do processo n.º 1714 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

reparações na sua  habitação; --------------------------------------------------------------------------- 

- 1.503,00 euros, a José Dias Machado, residente em Barreiros, n.º 35, S. Sebastião, no 

âmbito do processo n.º 2208 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

substituição de janelas e porta de madeira por alumínio; ----------------------------------------- 

- 3.492,93 euros, a Maria de Fátima Frias Ferreira, residente em Bairro dos Pescadores, 

n.º 19, S. Mateus da Calheta, no âmbito do processo n.º 3388 de apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, para substituição do tecto da moradia; ------------------------------- 

- 1.716,33 euros, a Maria Pereira de Azevedo, residente em Caminho da Esperança, n.º 

124, Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 759 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para reparação de telhado da sua moradia; ----------------------------------- 

- 2.688,00 euros, a Maria de Jesus Ribeiro, residente em Rua da Calçada, n.º 5, 

Ribeirinha, no âmbito do processo n.º 5900 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para reconstrução de casa de banho; ------------------------------------------- 

- 1.500,00 euros, a Alexandrina Dutra Vieira, residente em Caminho da Esperança, n.º 

59, Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 5238 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para pinturas interiores da moradia; --------------------------------------------- 

- 1.207,64 euros, a Luciano Manuel Godinho Gomes, residente em Estrada do Rego, n.º 

16, Altares, no âmbito do processo n.º 6439 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para colocação de janelas e portas de alumínio da sua moradia; -------- 

- 3.540,00 euros, a Gertrudes Augusta Gil, residente em Rua do Saco, n.º 6, S. Mateus, 

no âmbito do processo n.º 2369 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

reconstrução da casa de banho  da sua moradia ; ------------------------------------------------- 

- 785,13 euros, a Maria Veneranda de Melo, residente em Ladeira da Cruz, n.º 30, no 

âmbito do processo n.º 255 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

remodelação da casa de banho, e substituição da porta de entrada da sua moradia; ---- 

- 2.257,20 euros, a Durvalina de Jesus Costa Rodrigues, residente em Fonte da Faneca, 

n.º 72, Terra Chã, no âmbito do processo n.º 1690 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição de portas e janelas e pintura da sua moradia; --------- 
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- 2.135,11 euros, a Paulo Ricardo Ruela Calca, residente em Canada dos Ormondes, n.º 

2, S. Bartolomeu de Regatos, no âmbito do processo n.º 3714 de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, para reparação do tecto e tintas para pintura da sua 

habitação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1.910,00 euros, a Rogério Miranda, residente em Rua Dr. Machado, n.º 9, Terra Chã, 

no âmbito do processo n.º 5383 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, para 

materiais de construção para a sua habitação; ------------------------------------------------------ 

- 1.970,00 euros, a Rosa Maria Silva, residente em Canada dos Folhadais, n.º 69, S. 

Pedro, no âmbito do processo n.º 6056 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para pinturas na sua moradia; --------------------------------------------------------------------------- 

- 2.354,00 euros, a Maria da Graça Silveira Ficher, residente em Beco Pôr – do – Sol, 

n.º3, S. Mateus, no âmbito do processo n.º 3872 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição de portas e janelas  e tintas para pintura interior e 

exterior da sua  moradia ; --------------------------------------------------------------------------------- 

- 2.109,00 euros a Francisco Gonçalves Toste, residente em Ladeira da Cruz, n.º 82, 

Ribeirinha, no âmbito do processo n.º 6212 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para reparação do tecto da sua moradia; --------------------------------------- 

- 1.980,00 euros a António Ivo Simões Lourenço, residente em Canada dos Cinco Reis, 

n.º 25, S. Pedro, no âmbito do processo n.º 6672 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para colocação de 7 portas interiores na sua moradia; --------------------- 

- 3.210,00 euros, a Elisabete de Fátima Paz Azevedo Melo, residente em Canada do 

João Pacheco, n.º 4, Porto Judeu, no âmbito do processo n.º 211 de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, para reparação de sua moradia; ---------------------------------------- 

- 2.837,08 euros, a António Faustino Moreira Soares, residente em Laginha, n.º 23, 

Feteira, no âmbito do processo n.º 2001 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para reconstrução de casa de banho, tintas e portas interiores da sua moradia; ---------- 

- 950,00 euros, a Maria Mendes Rocha, residente em Ribeira das Onze, n.º 114, Doze 

Ribeiras, no âmbito do processo n.º 660 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para reparação de portas e janelas da sua moradia; ---------------------------------------------- 

- 1.450,00 euros, a João Vieira de Castro, residente em Ladeira do Passal, n.º 4, S. 

Mateus, no âmbito do processo n.º 1344 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para colocação do soalho da sua moradia; ----------------------------------------------------------- 



                                        

 

 

 

 

- 2.389,00 euros, a José Manuel Oliveira Carreiro, residente em Canada das Cales, 12, 

Altares, no âmbito do processo n.º 702 de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para substituição do tecto da moradia; ---------------------------------------------------------------- 

- 1.019,24 euros, a Sónia Cristina Soares Silveira Pimentel, Residente em Rua da 

Arruda, 22-A, S. Mateus, no âmbito do processo n.º 6335 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para reparações e pinturas das paredes exteriores da sua moradia; --- 

- 3.080,00 euros, a Maria Lucília Cardoso Gomes, residente em Ladeira do Martinho, n.º 

45, Santa Bárbara, no âmbito do processo n.º 1998 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição de janelas, portas e revestimento de 3 divisões; ------ 

- 1.627,91 euros, a Paulo Gabriel Barcelos Coelho, residente em Ribeira das Dez, n.º 26, 

Doze Ribeiras, no âmbito do processo n.º 6691 de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para substituição do telhado; ------------------------------------------------------ 

- 2.135,00 euros, a Maria Adelaide Gomes Fernandes, residente em Rua do Pisão, n.º 

76, Conceição, no âmbito do processo n.º 1172 de apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, para pinturas na habitação; -------------------------------------------------------- 

- 3.343,00 euros, a Gualter Manuel Dutra Pereira, residente em Terreiro, n.º 20, S. 

Mateus, no âmbito do processo n.º 78 de apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, 

para mão de obra e materiais de construção para a sua habitação; --------------------------- 

- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- 

 

A Vereadora Dra. Carla Bretão perguntou a que data se reportavam os apoios 

enumerados, tendo a Senhora Presidente da Câmara Municipal respondido que se 

reportavam há um ano a esta parte. Nesta sequência a Vereadora Dra. Carla Bretão 

observou que aquando da delegação da competência para atribuição de apoios desta 

natureza, solicitou que fosse dado conhecimento à Câmara Municipal dos apoios 

concedidos, no entanto, tal não se tinha verificado com a regularidade devida, facto que 

lamentou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo, a Vereadora Dra. Sofia Couto assumiu a falha e justificou que se tratam 

de processos com diversas fases processuais e que houve dificuldade em reunir a 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Intervenção do público 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de São Bento, Senhor João Fernando Gonçalves 

Avelar, aproveitou este período para congratular os reeleitos e fez votos para que 

desempenhem um bom serviço em prol da comunidade. O mesmo fez notar que não 

obstante o resultado obtido na Câmara Municipal de Angra era possível haver um bom 

entendimento entre as forças partidárias de forma a melhor servir os munícipes, ainda 

que defendendo sempre as suas próprias convicções. Constatou, ainda, o facto de os 

autarcas serem humanos, falharem muitas vezes, e realçou a importância de se 

perdoarem e desenvolverem um trabalho conjunto a favor da população. --------------------- 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal agradeceu as felicitações e disse acreditar 

que se alcançariam consensos, não havia que dramatizar coisa alguma, e afirmou que o 

último ano e meio era prova disso, ou seja, tinha sido desenvolvido um bom trabalho em 

conjunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, a Vereadora Dra. Maria Luísa Cardoso Flores Brasil dirigiu ao Senhor João 

Avelar uma palavra de apreço pelo trabalho meritório que desenvolveu na Freguesia de 

São Bento, salientando que o mesmo deixava a autarquia com muito trabalho feito e 

com muitos amigos. Agradeceu ao mesmo toda a colaboração que prestou à Câmara 

Municipal de Angra e, em particular, à própria, Dra. Luísa Brasil, enquanto vereadora 

responsável pela área da Cultura, e recordou com carinho os diversos momentos em 

que ambos concordaram e discordaram e nos quais o Senhor João Avelar, com respeito, 

sempre defendeu as suas convicções. Ao Presidente de Junta agora eleito, Senhor Luís  

Leonel Teixeira Salvador, a mesma desejou toda a força e coragem para substituir o 

Senhor João Avelar, o que, na sua opinião, não iria ser tarefa fácil. -.--------------------------- 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal corroborou o apreço pelo trabalho meritório 

efectuado pelo Senhor João Avelar, afirmando estar em crer que este era de facto o 

sentimento geral da população de São Bento e, fez votos para que este trabalho 

continue a ser desenvolvido. Acrescentou que o seu sentido de colaboração para com o 

Senhor João Avelar, assim como para com o Senhor Luís Salvador continuava e 

desejou as maiores felicidades a este no desempenho das suas novas funções. ----------- 

O Senhor Luís Salvador agradeceu as felicitações e votos de bom trabalho, afirmando 

que sabia poder contar com o Senhor João Avelar nesta nova etapa da sua vida. ---------- 
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ENCERRAMENTO 
 
 
 
Pelas vinte horas e cinquenta 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. ----------------------------- 

 

O texto das deliberações tomadas na presente reunião foi aprovado, por unanimidade, 

em minuta, a fim de produzirem efeito imediato. ------------------------------------------------------ 

 

 

A Presidente da Câmara  

 

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

 

 

A funcionária que lavrou a acta 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


