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Dezembro 2006

EDITORIAL
Após o primeiro ano de mandato, é tempo de fazer um balanço e informar os nossos
cidadãos do que vamos realizar no próximo ano. No decorrer deste ano, que agora finda,
interviemos e realizamos de acordo com as nossas possibilidades em obras de relevância
para a freguesia.
São algumas as acções já realizadas, outras em curso e a confirmação daquelas que pretendemos realizar no próximo ano, como se pode observar no nosso primeiro jornal de
Agosto bem como no actual.
Nós vivemos numa freguesia típica e única na ilha Terceira e possivelmente nos Açores, pelo seu ordenamento territorial, pelos seus costumes e maneira de ser do seu povo, é realmente incomparável.
Com a vossa ajuda queremos manter esta mesma tipicidade e criar mais e melhores acessibilidades,
dar inicio no próximo ano à requalificação da nossa ribeira para que a mesma seja um bem, uma
riqueza e não um depósito de lixo.
No mundo moderno de hoje, o ambiente é uma preocupação, aproveitamos esta oportunidade para
fazer um apelo a todos vós para a preservação do nosso ambiente, para que mantenhamos a ribeira,
as ruas, todos os sítios da freguesia limpos. Hoje, existem os contentores, os eco pontos, os próprios
carros de recolha de lixo e ainda a recolha de outros materiais, como sejam, colchões, fogões, frigoríficos, etc.. A Junta de Freguesia também efectua uma segunda recolha todos os sábados de manhã
para mantermos a nossa freguesia o mais limpa possível. Este esforço deve ser de todos, para podermos dizer que temos uma freguesia típica, mais desenvolvida, limpa e apetecível de se viver.
Ao sairmos de Angra do Heroísmo e caminharmos para Oriente, a Ribeirinha é a primeira freguesia
rural do concelho, como tal, o nosso desenvolvimento deve ser neste sentido e harmónico, foi esta a
razão da minha candidatura.
Para esta nova realidade é necessário o empenho de todos para atingir-mos o progresso e o desenvolvimento que a Ribeirinha necessita.
Quero agradecer às equipas de apoio da Junta de Freguesia pelo trabalho desenvolvido no decorrer
deste ano, felicitar e agradecer a todos aqueles que serviram e servem as colectividades, comissões ou
outra, pelo seu desempenho em prol da nossa freguesia.
Desejo a toda a população da freguesia, a continuação de Boas Festas e um Próspero Ano Novo, que
todos os vossos sonhos se tornem realidade, na graça de Deus e em paz uns com os outros.
Muito obrigado.

A JUNTA DE FREGUESIA DA
RIBEIRINHA DESEJA A TODOS
UM SANTO NATAL E UM
PRÓSPERO ANO NOVO DE 2007
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Inauguração do Centro Social e Paroquial da Ribeirinha - Convívio de Idosos. Após 15 anos, um sonho
que se tornou realidade e que muito nos honramos em cumprir com o prometido e sentir que
contribuímos para o bem estar de todos os nossos idosos.
Terreno cedido pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e financiamento da Direcção Regional da
Solidariedade e Segurança Social e Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos, com a

À semelhança do ano
passado,
realizou-se
uma
vez
mais,
nas
instalações
no Hotel de
Angra, o Almoço
Convívio entre os
dois centros de idosos
da nossa freguesia.

Realizouse de igual
modo, um
Jantar de
Natal com
todos
os
elementos da Junta,
Assembleia de Freguesia, Equipas de
apoio da junta e
representantes de
todos as colectividades da freguesia.
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HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRINHA
ELEITOS PÓS 25 DE ABRIL
Aproveitando a oportunidade de
reunirmos a comunidade da
Ribeirinha na inauguração do
Centro de Convívio, a Junta de
Freguesia deliberou em reunião,
prestar uma homenagem aos
anteriores presidente de Junta
de Freguesia.
Fez precisamente no dia 12 de
Dezembro, 30 anos sobre a realização das primeiras eleições
para os órgãos autárquicos pós
25 de Abril.

Todos temos a perfeita noção da
importância que este acto teve
para o desenvolvimento e afirmação das nossas freguesias, uma
vez que o destino das mesmas
ficou a cargo dos eleitos, de uma
forma livre e democrática.
Foi desta forma, que os três
homenageados foram eleitos e
como tal contribuíram de uma
forma afincada para o desenvolvimento da nossa comunidade,
disponibilizaram o seu tempo em

prol da freguesia, dando o seu
melhor e contribuindo de uma
forma abnegada para o desenvolvimento social, económico e cultural da Ribeirinha.
Foi pois da mais elementar justiça que se prestou uma sentida
homenagem a estes homens, filhos
da terra, deixando o seu cunho
pessoal que jamais poderemos
esquecer enquanto cidadãos da
Ribeirinha.

O primeiro presidente de Junta, Henrique Cardoso
O segundo presidente de Junta, Francisco Rodrigues
Fialho, foi eleito em 1976, e cumpriu dois mandatos
Coelho,
Fialho
Coelho foi eleito em 1982, e cumpriu três mandatos
consecutivos até 1982, recebeu homenagem o seu filho, consecutivos até 1993, recebeu homenagem o seu filho,
Henrique Cardoso, cuja lembrança foi entregue pelo
Francisco Cota Rodrigues, cuja lembrança foi entregue
Senhor Secretário Regional dos Assuntos Sociais,
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra
O terceiro presidente de Junta, Francisco Toste Machado Castro,
Castro foi eleito em 1993 e cumpriu três mandatos consecutivos até 2005. A lembrança não foi entregue na ocasião pelo facto do mesmo se encontrar ausente no continente, por motivos de saúde. Em momento oportuno, a agendar por esta Junta, teremos a oportunidade de fazer

Viagem ao Pico com idosos
dos dois centros de convívio
da freguesia.
freguesia

A aquisição de uma carrinha de passageiros
para servir a freguesia, hoje é uma
realidade, também há anos desejada.

Cedência do Gabinete da Vice-Presidência
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OBRAS A REALIZAR EM 2007
1 - Vamos continuar a apoiar todas as
colectividades e instituições da freguesia, festas populares, cultura, desporto, escolas e catequeses. É uma
preocupação nossa e vontade em
colaborar com todos, mas sempre
dentro das nossas possibilidades.
2 - Vamos continuar com a melhoria
da iluminação pública, nos sítios de
maior necessidade e de maior urgência (Apoio da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo).
3 - Vamos continuar com os arranjos
dos passeios da Rua Professor António José de Melo e se possível ainda a
Rua Padre António Ornelas Simões. É
uma obra de extrema importância
(há alguns anos por realizar) vem
embelezar aquelas duas ruas e
melhorar as condições das pessoas
que por ali passam.
4 - O depósito de abastecimento de
água à lavoura existente na Fonte
será transferido para a Canada do
Capitão, com possibilidades do alargamento da referida Canada, caso
exista interesse e vontade dos seus
proprietários. Projecto em fase de
execução estando previsto o seu inicio no primeiro trimestre de 2007
(Obra a realizar pelo IROA).
Posteriormente será recuperado o
antigo telheiro, pias e fontanário da
Fonte, dado o seu interesse histórico
data de 1640 e vem de certa forma
embelezar aquele espaço.
5 - Levantamento da pedra de calçada existente e asfaltamento de toda a
Rua de Traz, da Serra até à Fonte e
ramal do Açougue, incluindo o novo
parque para viaturas a construir no
Largo de Fátima (terreno já negociado com o seu proprietário). Uma
obra também há muito pedida pelos
seus moradores. O seu inicio está
previsto para o primeiro trimestre de
2007 (Obra a realizar pela Junta de
Freguesia/Delegação de competên-

cias com CMAH).
6 - Requalificação da ribeira, desde a
Serra até Santo Amaro, projecto já
adjudicado à Empresa Prospectiva projectos, serviços, estudos, Lda. Será
uma obra de grande dimensão e de
montante elevado, o seu custo poderá ascender a um milhão de euros
(moeda antiga 200 mil contos). O
seu inicio está previsto para o segundo semestre de 2007 (Obra a realizar
pela Secretaria
Regional
do
Ambiente e do
Mar).
7 – Estamos a
desenvolver
esforços junto
da
Câmara
Municipal de
Angra
do
Heroísmo para
a continuação
da abertura da
Canada
da
Parreira, rede de águas, esgotos e
asfaltamento, incluindo a Canada do
Francisco Alves. As informações que
temos são de expectativa, com a
entrada já em 2007 do novo Quadro
Comunitário de Apoio, acreditamos
que levaremos por diante mais esta
obra.
No entanto, depois
de longos
anos,
a
realidade é
que a referida Canada
está
aberta
e
neste
momento
serve
melhor
aquela
zona e faz ligação com a Canada do
Francisco Alves.

OBRAS COM INICIO PREVISTO AINDA NESTE MANDATO
- Criar um novo espaço com melhor localização de forma a servir toda
a freguesia para a construção de um Parque Escolar, com a implantação de uma escola, de um pavilhão, de uma creche e de um parque
infantil, que sirva durante os horários escolares as nossas crianças e
após os mesmo também sirva todos os outros, desde as crianças aos
idosos.
Obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo, com o apoio da Secretaria Regional da Educação e
Ciência.

Apoio à habitação “Estratos Sociais
Desfavorecidos”, cerca de 20
processos concretizados.
Apoio da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo e colaboração
da Junta de Freguesia

Conclusão da segunda fase do
Parque de Estacionamento da
Serra, obra já iniciada, arranjo do
piso do r/c, laje do 2.º piso e
alargamento da Rua da Calçada.
Este Parque, de dois pisos, tem
capacidade para cerca de 30
viaturas e vem melhorar o
estacionamento de toda aquela
zona.

INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA
Horários da Secretaria da Junta
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)
295 663 998
Casa Mortuária
295 663 220
Junta de Freguesia da Ribeirinha
Rua da Igreja, nº 227
9700-0435ANGRA DO HEROÍSMO
Telefone/Fax 295662524
www.jfribeirinha.com
E-mail: j_f_ribeirinha@sapo.pt

