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T O M A DA D E P O S S E
EDITORIAL

Depois da vitória nas últimas
Eleições Autárquicas, é com
grande orgulho e sentido de
responsabilidade que me apresento a todos vós como novo
Presidente da Junta de Freguesia da Ribeirinha.
Durante este mandato serei o
Presidente de todos e trabalharei empenhadamente de igual
modo para todos sem excepção,
tudo farei para continuar a
merecer a confiança daqueles
que em mim acreditam e fazer
crer todos os outros que valeu a
pena esta mudança, porque
realmente estamos a mudar a
nossa freguesia para melhor.
O inicio de um mandato traz
sempre motivação, esperança,
novas ideias e novos projectos a
realizar.
Neste inicio de mandato já
foram efectuados alguns melhoramentos na Ribeirinha, no
entanto, muito há a fazer, mas
com dinâmica e persistência,
estou convicto que no final
deste mandato teremos uma
freguesia diferente para melhor.
Será um trabalho conjunto,
todos nós podemos e devemos
fazer mais, contribuindo, assim
para o desenvolvimento e progresso da nossa freguesia.
A Ribeirinha pode e deve contar
sempre com a sua Junta de Freguesia, queremos servir a nossa
freguesia e os seus cidadãos.
Sempre ao Dispor!
O Presidente da Junta de Freguesia

António Toste

No dia 2 de
Novembro
do
passado
ano,
tomaram posse
os novos elementos
que
compõem
a
Junta
e
a

Assembleia
de
Freguesia.
Junta de Freguesia:
Presidente-António
Toste,
Secretária-Ana
Paula,
Tesoureiro-José

Borges.
Assembleia
de
Freguesia
pelo
PS: PresidenteAntónio Baião,
1º
SecretárioHelder
Matos,
2ª
SecretáriaDolores Machado,
Vogais:
António Belmiro
e António Evangelho;
pelo
PSD:
Vogais:
João
Alves,
Paula Cristina,
António Miranda
e
Fátima
Lopes.

EQUIPAS DE APOIO

Conforme compromisso eleitoral e para melhor servir a nossa freguesia,
foram definidas cinco equipas de apoio assim distribuídas: Área de Saúde,
Educação, Juventude e Desporto: Paula Cristina Ribeirinho, Tânia Costa,
Carina Fortuna Areias, João Ventura, Ricardo Matias, Fábio Dias, José
Areias; Área da Cultura e Turismo: Paulo Jorge Rosa, Helena Freitas Toste, Ana Paula Ventura, Cátia Melo, José Vítor, Dário Toste; Área da Habitação, Solidariedade Social e Apoio ao Cidadão: Hélder Matos, Cátia Evangelho, José Luís, Dolores Machado, Maria Emília Gaspar, Lucrécia Silva;
Área de Obras Públicas, Ambiente e Agricultura: José Borges, Henrique
Ferreira, António Belmiro, António Evangelho, António Baião, Diana Coelho, Ricardo Rocha Matias, Dora Correia; Boletim Informativo e Página da
Internet: João Ventura, Helena Freitas Toste, Carina Fortuna Areias, António Baião.
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Limpeza diária em toda a freguesia
A todos quantos vivem e passam
o dia na nossa freguesia é possível apreciar e constatar que todos
os dias temos ao nosso dispor dois
funcionários que primam pela
limpeza e asseio das nossas ruas,
contribuindo para o seu embelezamento, proporcionando-nos um
ambiente melhor e aprazível .
É com enorme esforço que estes
dois elementos se empenham para

que tal seja possível, no entanto
não depende só deles a manutenção e asseio da freguesia, depende

de todos nós que vivemos em
comunidade, pelo que fazemos um
apelo a todos que contribuam para
que seja possível, a cada dia, uma
melhor limpeza da nossa freguesia, tornando-a assim cada vez
mais bela e atractiva a todos os
que por ela passam, quer os nossos
emigrantes, quer outros que aqui
se deslocam pura e simplesmente
por curiosidade.

Apoio a todas as actividades culturais e Colectividades da Freguesia
Foi um compromisso assumido na campanha eleitoral, o qual nos honramos em cumprir, está estruturado e orçamentado um conjunto de apoios a
todas as colectividades da freguesia, bem como um
apoio pontual para outras actividades de cariz cultural, tais como: Bailinhos e Danças de Carnaval,
Festas do Espírito Santo (Bodos), Festas de Verão,
marcha popular, Equipa de Futebol do INATEL
(Ladeira Grande), Grupo de Violas, Escuteiros,
Folclore, Boavista Club da Ribei-

Abrigos
de passageiros

Na Rua Padre António Ornelas
Simões, foram instalados três
abrigos
de passageiros nas
paragens para as urbanas, tal
iniciativa foi levada a cabo pensando no bem estar dos nossos
habitantes.

rinha, Sociedade Filarmónica União Católica da
Serra da Ribeirinha, Sociedade Filarmónica
Recreio dos Lavradores da Ribeirinha, Grupo de
Teatro e Centros de Convívio da Terceira Idade.
Tais manifestações são sempre uma mais valia
para a nossa freguesia, pois contribuem para a
divulgação e bom nome da Ribeirinha.
Grande parte destes apoios já foram efectuados.

natal
No inicio da sua administração esta
Junta conseguiu levar a cabo um jantar convívio na época dedicada por
excelência à harmonia entre as pessoas, referimo-nos ao Natal.

Assim, foi possível fazer um jantar
convívio entre todos os eleitos ao
orgão autárquico, equipas de trabalho
da Junta de Freguesia e representantes das Colectividades e Instituições
da nossa freguesia. O mesmo decorreu
no Angra Garden Hotel, onde entre a
boa disposição se confraternizou em

ambiente familiar e descontraído.
De igual modo foi possível organizar-se também no Angra Garden
Hotel
u
m
almoço
com os
Grupos
de Convívio da Terceira Idade da nossa
freguesia, do Centro e da Ladeira
Grande, os mesmos puderam comemorar essa época em convívio mútuo
e aprazível.
Nessa época do ano tivemos oportunidade de ver a nossa freguesia
devidamente engalanada: a Sede da
Junta de Freguesia, o Adro da
Igreja, a Rua da Igreja até à Serra,
bem como em diversos locais da freguesia.
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X Aniversário
d o G ru p o F o l c l ó r i c o e E t n o g r á f i c o
da R i b e i r i n h a
« R e c o r da r e C o n h e c e r »
A Junta de Freguesia presta
por este meio uma homenagem e
envia os parabéns ao Grupo
Folclórico pelos seus 10 anos de
existência.
É possível constatar o empenho
por parte dos seus elementos e

orgãos directivos, o trabalho
continuo na divulgação e

Pa s s e i o s da Ru a P ro f º
ANTÓNIO JOSÉ DE Melo
Sempre em prol da nossa freguesia e com intuito de embeleza-la.

demonstração da cultura Terceirense em especial, e em particular da nossa freguesia, sempre
que o Grupo se apresenta em
Público, quer na ilha, quer fora
dela. Bem como pelas visitas
efectuadas ao seu Museu Etnográfico.

Pag a m e n to d e Á g u a ,
lu z , t e l e f o n e e
Cabo-TV

Já foi possível, a esta Junta, calcetar os passeios da Rua Já é possível, aos nossos habitantes, fazerem o
pagamento das suas contas de consumo de
Professor António
Água, Electricidade, Telefone e Cabo-TV na
José de Melo, mais
secretaria da Junta. Mais um compromisso
um objectivo que se
eleitoral conseguido para o bem do nosso povo e
concretizará logo
após a conclusão das
toda a freguesia.
obras do Centro de
A média mensal de cobranças efectuadas é de
Convívio da Terceira
cerca de 500 facturas.
Idade.

S a l a d e I N F O R M Á T I C A C O M AC E S S O À I N T E R N E T
No dia 29 de Dezembro de 2005, foi inaugurado o
Centro Informático Juvenil da Ribeirinha, em parceria entre a AJITER e a Junta de Freguesia e
integrado no âmbito do programa comunitário
Interreg III B.
Já decorreu uma formação de “Macromedia Flash”
com a participação de 12 jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos.
Deste projecto resultou o “Roteiro da Ilha Terceira – Cultura, História, Património, Tradições, Gastronomia e
Turismo”, disponível em CD-Rom.
A sala encontra-se à disposição de todos, podendo registar-se uma afluência
média diária de 18 utentes.
Está equipada com 7 computadores ligados em rede, com acesso à Internet e
ainda uma impressora multifunções.
Com essa iniciativa, a Junta pretende equipar a Freguesia de meios informáticos adequados à nossa sociedade.
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CONCURSO DE MAIOS
Foi com bastante agrado que a
Junta de Freguesia levou a
cabo o Concurso de Maios no
passado dia 1 de Maio, deslocou-se pela Freguesia um júri
composto por: um elemento da
Junta de Freguesia, um elemento do Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha
«Recordar e Conhecer», um elemento da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da
Ribeirinha, um elemento da
Sociedade Filarmónica Recreio
dos Lavradores da Ribeirinha e
o Fotografo residente na nossa

freguesia «Foto Gabriel» que
visitou e avaliou os Maios postos a Concurso.

Senhor Nicolau Moreira.

O júri deliberou por unanimidade atribuir o 1º lugar ao
Grupo Folclórico e Etnográfico

da Ribeirinha «Recordar e
Conhecer» e o 2º lugar ao

DIA DA FREGUESIA DA RIBEIRINHA
No passado dia 16 de Julho, comemorou-se o dia da Nossa Freguesia, com uma participação que
superou todas as expectativas. Foi
com enorme satisfação que constatamos a aderência de mais de 1000
ribeirenses no local dos Viveiros.
Foram realizadas diversas actividades: espaço próprio para as crianças, jogos tradicionais, campeonato de cartas, entre outras.
De realçar o espírito de convívio e camaradagem entre todos os
participantes, sendo nosso propósito voltar a comemorar no
próximo ano o dia da Freguesia.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer às colectividades
que se associaram à iniciativa, a todos aqueles que colaboraram e contribuíram para
a realização deste evento e
dum modo geral a todo o nosso povo que connosco conviveu
e comemorou os 448 anos da
nossa
Freguesia
«A Ribeirinha».

Fazemos um agradecimento a
todos os participantes, afirmando desde já que novas iniciativas desse género serão levadas a
cabo em outras ocasiões, pretendendo ainda que sejam repetidas as já concretizadas.
INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA
Novos Horários da Secretaria da
Junta
(a partir do dia 1 de Setembro)
Segundas/Quartas e Sextas-Feiras
Das 9.00 às 12.00/Das 13.00 às
17.00
Terças e Quintas-Feiras
Das 13.00 às 19.00
CONTACTOS ÚTEIS
Casa do Povo
295 662 438
Igreja Paroquial
295 662 111
Grupo Folclórico e Etn. Rib.
“Recordar e Conhecer”
295 663 851
Sociedade R. Lavradores da
Ribeirinha
295 662 783
Sociedade União C. Serra da
Ribeirinha
295 662 230
Boavista Club da Ribeirinha
295 662 050
Agrupamento 654 (Escuteiros)
Junta de Freguesia da Ribeirinha
Rua da Igreja, nº 227
9700-0435ANGRA DO HEROÍSMO
Telefone/Fax 295662524
E-mail: j_f_ribeirinha@sapo.pt

