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Editorial

Secretário Regional da Agricultura e Florestas
Dr. Noé Venceslau Pereira Rodrigues
Desde o início do seu povoamento que os
Açores têm, na agricultura, uma das actividades humanas com maior expressão. Numa primeira fase como garante da subsistência das
suas gentes mas, desde muito cedo, como actividade exportadora, criadora de riqueza, que
nos projectou como Região laboriosa e produtiva.
Aliás, a secular actividade agrícola dos Açores
ajardinou a nossa típica paisagem, oferecendo-a a outras, e agora emergentes, actividades
económicas, como o turismo, potenciando a
diversificação da economia Açoriana e o bemestar social da nossa população.
No âmbito da Ilha Terceira, a Ribeirinha é
uma das principais freguesias do ponto de
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vista agrícola, com actividade muito
expressiva na agro-pecuária (segunda na
produção de leite e a que verifica maior
número de animais nascidos anualmente)
mas também na horti-fruti-floricultura, na
vitivinicultura ou mesmo na produção de
mel.
Esta tradicional vocação agrícola da
Ribeirinha e das suas gentes que se
expressou nas áreas da transformação
industrial, do cooperativismo e do associativismo, releva-se, ainda, na constante
modernização da sua estrutura fundiária e
na melhoria do seu ordenamento agrário.
De facto, acreditando no futuro da agricultura dos Açores, também os agricultores da Ribeirinha investiram nas suas
explorações, aproveitaram o conjunto de
apoios e incentivos, redimensionaram as
suas explorações e aprofundaram a sua
modernização, competitividade e sustentabilidade.
O Governo dos Açores, prosseguindo os
seus objectivos, continuará a investir no
sector agrícola, como o faz na Ribeirinha,
reforçando as condições para que os agricultores possam vencer, com sucesso, os
desafios da modernidade.
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OBRAS REALIZADAS E EM CURSO
Iluminação Pública
Recentemente ficou concluída a melhoria da iluminação
pública em diversos pontos da freguesia. Rua Padre António Ornelas Simões.

da Ribeirinha, com a ligação à Rua da Macela, à ponta de
cima da Canada do Mato, à Via Rápida, ao Aterro e ao Parque Industrial.

Canada dos Rabos.
Acresce referir que, a zona em referência, poderá ser um ponto turístico de grande interesse, pela sua paisagem e vista
panorâmica.
Será uma das primeiras acessibilidades a ficar concluída,
entre outras que pretendemos concluir neste mandato.
Obra da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas - Serviços Florestais da I.Terceira e com a colaboração da CMAH.

Parque de Estacionamento da Serra

Brevemente, também, será concluída a da Canada dos
Palanques e ainda a substituição da iluminação pública de
Santo Amaro à Serra. Aguardando-se, apenas, a realização
dos trabalhos pela EDA.

As obras da 2.ª fase do Parque de Estacionamento da Serra
encontram-se a bom ritmo, estando prevista a sua conclusão
no decorrer do mês de Agosto.
Com a conclusão desta obra requalificamos parte daquela
zona e melhoramos o estacionamento automóvel.

Estrada da Serra
Como se pode observar nas fotos, a abertura da estrada
entre a Serra e o Alto dos Espalha Ventos (Pastel) já está
concluída, enquanto que a recuperação e consolidação dos
muros está numa fase adiantada, prevendo-se a sua conclusão, ainda no decorrer deste ano.

Obra da Junta de Freguesia/Delegação de competências da
CMAH.

Esta estrada vem melhorar as condições dos nossos agricultores, bem como a circulação automóvel. Brevemente será
possível transitar entre o Alto dos Espalha Ventos e a Serra
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Abastecimento de Água à Lavoura

Asfaltamento da Rua de Trás

Já foram iniciados os trabalhos de melhoramento na Canada
do Capitão, alargamento da referida Canada, a partir da
Grota da Chouriça e consequente mudança do depósito de
abastecimento de água à lavoura existente na Fonte para a
Canada acima mencionada.

Conforme prometido, também, já foram iniciadas as obras
para o asfaltamento da Rua de Trás desde a Serra até à Fonte
e o ramal do Açougue incluindo a construção do Parque de
Estacionamento no Largo de Fátima.
A Obra será realizada em três etapas para a comodidade dos
cidadãos e para a melhor circulação dos veículos.
Obra da Junta de Freguesia/Delegação de competências da
CMAH.

ANIVERSÁRIOS - HOMENAGENS
Agrupamento n.º 654 CNE da Ribeirinha

Esta será mais uma obra que vem melhorar as condições de
vida da nossa população, quer para os moradores da Fonte,
quer para os lavradores, pelo melhoramento da Canada e
pela melhor localização do depósito, junto às pastagens.
Obra do IROA, SA.

No passado mês de Março, o Agrupamento de Escuteiros da
Freguesia comemorou um quarto de século. A Junta de Freguesia congratula-se com a passagem de mais este aniversário, e dá os parabéns a todos aqueles, que com esforço e dedicação contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e
formação dos nossos jovens.
A Junta prestou Homenagem ao Agrupamento, extensiva a
todos os elementos, que teve lugar na sua Sede Social, agora
remodelada.

Boavista Club da Ribeirinha
Balança de Pesagem de Gado
Sempre na procura de
melhor servir a nossa
freguesia e todos os nossos cidadãos em especial
e neste caso particular os
nossos
agricultores,
recentemente foi instalada na Canada do Mato
uma balança de pesagem
de gado.
Chamamos a atenção de
todos que as chaves da
casa onde se encontra a
balança, estão disponíveis na secretaria da
Junta durante o horário
de funcionamento, ou então, junto do funcionário João
Carlos e ainda do membro da Junta José Borges.

No passado dia 25 de Abril, o Boavista Club da Ribeirinha
comemorou mais um ano de vida, o seu “20.º Aniversário”.
A Junta de Freguesia congratula-se com todos aqueles que ao
longo dos anos e até aos dias de hoje, contribuíram para o seu
progresso e desenvolvimento.
Uma vez mais endereçamos os parabéns a toda a Direcção do
Club, Equipas Técnicas, Massagista, Atletas, Sócios e Simpatizantes.
Pelo desporto e sobretudo pela nossa freguesia,
continuem
em frente. O
Boavista é
de todos e
para todos
os ribeirenses.
Bem Hajam
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Homenagem a Francisco Castro

Como foi noticiado no Jornal do mês de Dezembro, a Junta
de Freguesia, no passado mês de Março, prestou Homenagem a Francisco Castro.
Foi o 3º. presidente de Junta, eleito em 1989, cumpriu 4
mandatos consecutivos, até 2005.
A lembrança foi entregue pelo presidente da Assembleia de
Freguesia, António Baião, ao seu irmão Veríssimo Castro.

- 3º Centro de Convívio da Terceira Idade do Centro:

Aproveitamos a oportunidade para dar os parabéns aos vencedores, felicitar os vencidos e agradecer a todos que, com o
seu entusiasmo e trabalho, contribuíram para mais este evento.

Dia Mundial da Criança
A Junta de Freguesia celebrou no dia 1 do corrente mês, o
“Dia Mundial da Criança”, numa iniciativa inédita que envolveu todas as crianças das três escolas da freguesia.

ACTIVIDADES
Concurso de Maios
À semelhança do ano passado e com o objectivo de manter
as tradições culturais do nosso povo, a Junta de Freguesia
levou a efeito, novamente, no passado dia 1 de Maio um
Concurso de Maios. Foram atribuídos prémios aos três
primeiros classificados.
Desta feita, entre cerca de 20 Maios concorrentes, a classificação foi a seguinte:
- 1º Agrupamento N.º654 do CNE da Ribeirinha:

Este bloco pode conter entre 75 e 125
palavras.
A selecção de imagens ou gráficos é
partede
importante
deda Ladeira Grande:
- uma
2º Centro
Convívioda
daadição
3ª Idade
conteúdo ao boletim.
Pense no seu artigo e pergunte a si
próprio se a imagem suporta ou
melhora a mensagem que está a tentar transmitir. Evite seleccionar imagens que pareçam estar fora do contexto.

O evento realizou-se no Campo de Jogos do Boavista, com
uma série de actividades ministradas por um técnico e um
auxiliar da Direcção Regional do Desporto, com o acompanhamento dos professores e auxiliares.

O Microsoft Publisher inclui milhares
de imagens de ClipArt que poderá
seleccionar e importar para o seu boletim. Existem ainda várias ferramentas
que poderá utilizar para desenhar formas e símbolos.

Foram distribuídos lanches e T-shirts a todos os presentes,
ter seleccionado uma imagem,
crianças, professores Após
e auxiliares.
coloque-a perto do artigo. Certifique-se
de que coloca a legenda perto da imagem.
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REGULAMENTO DAS TAXAS DA FREGUESIA
Entrada em vigor, 1 de Maio de 2007
Artigo 1º
Introdução
O presente regulamento fixa as taxas a cobrar pela Junta de Freguesia, pela concessão de bens, pela prestação
de serviços e pela utilização de instalações, em conformidade com o artigo 22º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, conjugado com o disposto na alínea d) do nº 2 do
artigo 17º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicado em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Artigo 2º
Taxa de Utilização da Casa Mortuária
1 – Taxa devida pela utilização da Casa Mortuária 20€
(vinte euros).
Artigo 3º
Taxas de concessão de sepultura e jazigo

Categoria B - Animais com fins económicos (Taxa4,50); (I. Selo-0,90)
Categoria C - Animais com fins militares, (Isento)
Categoria D - Animais para investigação científica
(Taxa-2,50); (I. Selo-0,50)
Categoria E - Cão de caça (Taxa-1,50); (I. Selo-0,30)
Categoria F - Cão de guia (Taxa-1,50); (I. Selo-0,30)
Categoria G - Cão potencialmente perigoso (Taxa3,50); (I. Selo-0,70)
Categoria H - Cão perigoso (Taxa-3,50); (I. Selo0,70)
Categoria I - Gato (Taxa-1,00); (I. Selo-0,20)
Artigo 7º
Taxas de serviços administrativos
1 – Taxa devida pela emissão de atestados de residência, de vida, profissional, ou outros 1€ (um euro).

1 – Taxa devida pela venda de sepultura de adulto 500€
(quinhentos euros)

a) – Para fins de estudo (estudantes), idosos e situa-

2 – Taxa devida pela venda de sepultura de criança
200€ (duzentos euros)

2 – Taxa devida pela emissão de certidão, ou outros

a) Se o requerente for dono ou herdeiro de uma sepultura já vendida, impede uma segunda aquisição.

3 – Taxa devida pela certificação de fotocópias

3 – Taxa devida pela venda de jazigo 3.000€ (três mil
euros)
a) Se o requerente for dono ou herdeiro de um jazigo já
vendido, impede uma segunda aquisição.
b) A construção de jazigo fica sujeito a apreciação prévia da Junta de Freguesia.
Artigo 4º
Taxa de transladação de ossários
1 – Taxa devida pela transladação de ossários 100€
(cem euros)
Artigo 5º
Taxas de registo de canídeos e gatídeos
1- Taxa devida pelo registo de canídeos e gatídeos 1€
(um euro).
Artigo 6º

ção económica 0,50€
documentos 1€ (um euros)
0,50€ (cinquenta cêntimos).
Artigo 8º
Aprovação e entrada em vigor
1 – O presente regulamento foi presente e aprovado
pela Junta de Freguesia em reunião ordinária de 4 de
Dezembro de 2006, tendo sido deliberado submeter a
sua aprovação à Assembleia de Freguesia.
2 – O presente regulamento foi aprovado pela
Assembleia de Freguesia, em sessão ordinário de 15
de Dezembro de 2006.
3 – A entrada em vigor do presente regulamento foi
rectificada pela Assembleia de Freguesia em 13 de
Abril de 2007 e passa a vigorar a partir do dia 1 de
Maio de 2007.
Secretaria da Junta de Freguesia da Ribeirinha,
3 de Abril de 2007.

Taxas de licenciamento de canídeos e gatídeos
1 – Taxas devidas pelo licenciamento de canídeos e
gatídeos, conforme a tabela abaixo mencionado.

A Junta de Freguesia

Categoria A - Animais de companhia (Taxa-1,50); (I.
Selo-0,30)

A Assembleia de Freguesia
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Dia da Freguesia

FORMAÇÃO
Curso de Informática
Numa parceria entre esta Junta de Freguesia e a Ajiter e sempre na procura
de melhor servir os nossos concidadãos, realizou-se, entre Fevereiro e
Maio deste ano, mais um curso de
informática, concretamente, iniciação
à informática, com a participação de
40 formandos, aos quais brevemente
serão entregues os respectivos diplomas.

Império da Serra
Início do Bodo às 11,30 horas

Conforme aconteceu no ano passado, a
Junta de Freguesia realizará pelo segundo
ano consecutivo o “Dia da Freguesia”, um
dia de convívio para todos os cidadãos da
nossa freguesia. Este evento está agendado
para o próximo dia 29 de Julho, no lugar
dos Viveiros, e para o qual, desde já estão
todos convidados a participar.
Logo que possível será divulgado o programa, ainda em fase de preparação.

APOIO AO CIDADÃO
IRS
No ano de 2007 verificou-se um aumento
de 130% no preenchimento das declarações
de IRS, relativamente
ao ano anterior.

FESTIVIDADES
V Semana Cultural

Império da Rua da Igreja
Início do Bodo às 12 horas

Como Terceirenses que somos, já
tivemos oportunidade de entrar no
ciclo festivo do Verão, duma forma
mais concreta na nossa freguesia.
Assim, já se realizaram as festividades
da V Semana Cultural da Ribeirinha,
organizada pelo Grupo Folclórico da
Ribeirinha, bem como os tão procurados Bodos da nossa freguesia:

Festas de Verão

O Nosso Bodo

Império da Ladeira Grande
Início do Bodo às 10 horas

dente de Junta, eleito em 1982, cumpriu dois
mandatos consecutivos, até 1989.

♦Programa das Festas de Santo António da Serra da Ribeirinha “Jul/2007”*.
Sábado dia 7
21H00—Abertura da Iluminação
21H00—Missa Campal
22H30—Abertura de Bazar
Domingo dia 8
15H00—Procissão de Ofertas
21H00—Abertura da Iluminação
21H30—Actuação da Filarmónica e Arrematação
Segunda-Feira dia 9
21H00—Abertura da Iluminação
21H00—Cantoria: José Eliseu, Retornado e
José Fernandes
Arrematação
Terça-Feira dia 10
11H00—Bodo de Leite
18H30—Vacada
21H00—Abertura da Iluminação
21H00—Actuação do Conjunto “Goma”
Entrega de Taças-Torneio de Futebol
Quarta-Feira dia 11
21H00—Abertura da Iluminação
21H30—Actuação da Filarmónica e Arrematação
Quinta-Feira dia 12
21H00—Abertura da Iluminação
Sorteio das Rifas
Actuação do Conjunto-”Irmãos Rosa”
Sexta-Feira dia 13
21H00—Abertura da Iluminação
21H30—Actuação do Conjunto “Porfírio
Domingos”
Sábado dia 14
11H00—Festa no Mato-J. A. Fernandes
18H30—Tourada à Corda—JAF

*Sujeito a Alterações

♦Rua da Igreja de 14/22 de Julho.*
♦Ladeira Grande de 25/29 de Agosto.*
Império de Santo Amaro
Início do Bodo às 11 horas

Correcção do Jornal de Dezembro

Francisco Rodrigues Coelho foi o 2.º Presi-

* Não obtivemos os programas.

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 n.º 654 CNE da
Ribeirinha(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
E-mail: j_f_ribeirinha@sapo.pt
www.jfribeirinha.com

