Junta de Freguesia da ribeirinha
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Fazendo uma análise ao trabalho realizado até ao momento, podemos o considerar satisfatório, consciente do que pretendemos e do que ainda temos para
fazer, aliás, o trabalho e a obra não têm fim, mas com o pensamento positivo e com a preocupação constante, acredito convictamente que levaremos por
diante os nossos projectos e os nossos objectivos.
Aquando da minha candidatura à Junta de Freguesia, tracei uma meta com objectivos e prioridades para a freguesia, hoje, já são bem visíveis as obras
concretizadas, as obras em curso e as obras a iniciar brevemente, aliás, como se pode observar nas fotos.
Uma das grandes apostas seria a melhoria significativa das acessibilidades, com alguma incidência na zona da Serra, a qual ao longo dos anos caiu no
esquecimento. Sem nunca antes haver um plano, uma estratégia definida que dignificasse minimamente a Serra da Ribeirinha.
É ponto de honra para esta Junta de Freguesia, a criação de mais uma via de acesso à Ribeirinha: a partir da estrada regional, passando pela Canada do
Capitão, Canada da Ribeirinha, Canada da Parreira, Alto da Serra, Rua da Macela, Canada da Boticária e com saída na Canada do Lameirinho, ou viceversa.
Com a concretização deste projecto, será possível transitar por fora do grande centro populacional, bem como entrar ou sair nas diversas zonas circundantes, criando-se assim, uma alternativa digna e eficaz à Serra, sem passar pelo centro da freguesia.
Com a conclusão desta via facilitamos os acessos à população local e aqueles que nos visitam, com a vantagem de nos aproximarmos mais da Cidade de
Angra do Heroísmo, Património Mundial da Humanidade.
O sucesso duma Junta de Freguesia não depende apenas e só dos seus membros, em parte depende também, do estimulo, do calor, do carinho e do apoio
da sua população, é como se fosse uma equipa de futebol que, quando incentivada pelos seus adeptos é capaz de tudo. É com grande satisfação que posso afirmar hoje, que sentimos esse estímulo, esse apoio, essa vontade e entusiasmo de todos vós. É com certeza com o vosso incentivo, com o vosso
apoio, com a nossa dedicação e com a nossa força de vontade que acredito sinceramente que vamos colocar a nossa freguesia, a Ribeirinha, na linha
da frente.
Aproveito ainda a oportunidade para agradecer aos membros da Assembleia de Freguesia, bem como às Equipas de Apoio da Junta de Freguesia pela
colaboração prestada no decorrer deste mandato e aos funcionários e prestadores de serviço da Junta, pelo empenho e dedicação.
Agradecer também a todos aqueles
que de certa forma têm dado o seu
contributo sempre que necessário.
A todos vós, particularmente aqueles
que nos têm apoiado e abordado sobre
as mais variadas situações, pelas
informações, pelos alertas e pelas
sugestões, demonstrando o seu empenho e vontade no melhoramento, no
progresso e desenvolvimento da nossa
freguesia.
A Junta de Freguesia é de todos, trabalha para todos e será com o empenho de todos que vamos continuar a
realizar projectos e obras, porque a
Ribeirinha merece melhor.
Contem connosco, porque também
contamos convosco!

O Presidente da Junta de Freguesia
António Toste
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OBRAS REALIZADAS
Caminho do Recanto

Recuperação do Fontanário da Fonte

Como tínhamos prometido a abertura e a pavimentação
dessa estrada, entre a Serra (Canada do Recanto) e o Alto
dos Espalha Ventos (Pastel), hoje, é uma realidade. Inaugurada no passado dia 18 de Julho.
Já é possível transitar entre o Alto dos Espalha Ventos e a
Serra da Ribeirinha, com a ligação à Rua da Macela, à
ponta de cima da Canada do Mato, à Via Rápida, ao Aterro
Sanitário e ao Parque Industrial. Essa nova ligação vem
melhorar consideravelmente, as condições dos nossos agri-

cultores, bem como a circulação automóvel.
De referir ainda que, a zona em referência poderá ser um

ponto turístico de grande interesse, pela sua paisagem e
vista panorâmica.

No passado dia 1 de Maio inaugurou-se a recuperação do
Fontanário da Fonte, bem como a recuperação do telheiro
e das pias e ainda a requalificação da zona envolvente,
criando-se também uma bancada que serve de apoio às
populações em dias de tourada, ou até mesmo para outros
eventos. Devolvemos à freguesia um pouco da sua história.
Todas as recuperações até agora realizadas são para manter preservadas, não podemos esquecer aquilo que os nossos antepassados nos deixaram com tanto trabalho e sacrifício.
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OBRAS REALIZADAS
Cemitério

Rua dos Caldeirões

O Cemitério, lugar sagrado e do mais profundo respeito, encontravase em degradação, por essa razão, decidiu a Junta de Freguesia levar
por diante a sua recuperação.

A Rua dos Caldeirões encontrava-se em estado de degradação. Juntando o útil ao agradável, entendeu esta Junta de Freguesia proceder à beneficiação do seu piso, tornando o Parque de estacionamento e a referida rua de cara nova.

A Ermida data de 1913, está apenas a cinco anos do seu centenário,
hoje, recuperada, bem como a melhoria significativa do cemitério,
proporcionando a todos aqueles que ali se deslocam um melhor acolhimento e um ar mais agradável.

Casa Mortuária
Beneficiação da Casa Mortuária, nomeadamente, a pintura, incluindo os pátios. A colocação de som, dentro e fora da referida casa, permitindo uma melhor audição da missa, particularmente aqueles que
assistem no espaço exterior. A colocação de placas de sinalização e
ainda a divisória, facilitando a entrada e saída aquando da apresentação de condolências.

Parque de Estacionamento
do Largo de Fátima
De igual modo, também, no mesmo dia foi inaugurada a reabilitação da Rua de Trás, entre a Serra e a Fonte, incluindo o ramal do
Açougue, bem como o Parque de Estacionamento do Largo de Fátima, com capacidade para o estacionamento de 22 veículos.

Parque de Estacionamento da Serra

No dia 29 de Janeiro passado, foi inaugurado o Parque de Estacionamento da Serra. É o 1.º Parque de Estacionamento de 2 pisos construído
no meio rural e com capacidade para o estacionamento de 30 veículos.
Com a conclusão de mais esta obra, com a reabilitação das ruas envolventes e ainda com a requalificação ambiental da ribeira, em breve,
toda esta zona ficará enriquecida, criando-se assim, melhores condições
e bem-estar para os cidadãos e, neste caso particular, para todos aqueles
que ali vivem.

O impossível tornou-se realidade. Era uma obra há muito desejada
pelos moradores dessa zona. Com a retirada da casa anteriormente
ali existente, criou-se o 2.º maior terreiro da freguesia, com cerca
de 500m2.
Com a criação do Parque de Estacionamento embelezámos esse
sítio, como também melhorámos as condições para os cidadãos.
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OBRAS REALIZADAS

OBRAS EM CURSO

Abastecimento de Àgua à Lavoura

Requalificação ambiental da Ribeira

Com a recuperação do Fontanário e pias da Fonte e para
um melhor bem-estar dos seus moradores, retirou-se o tanque de abastecimento de água à lavoura ali existente e instalou-se um novo tanque com maior capacidade de armazenamento (250 M3), na Grota da Chouriça, junto às pastagens.

No passado mês de Julho iniciaram-se os trabalhos de
recuperação ambiental da ribeira, da Serra até Santo
Amaro.
É uma obra de grande dimensão e de vulto financeiro,
ultrapassando largamento um milhão de euros.
Com a execução de mais esta obra, com a protecção dos
fundos e das margens da ribeira, acreditamos que certamente vamos ter um melhor ambiente, quer na referida
ribeira, quer em toda a sua envolvente.
Após a sua conclusão, será pavimentada a Rua da

Com esta modificação melhorámos consideravelmente a
zona urbana, bem como criámos melhores condições aos
nossos agricultores. Havendo sempre a possibilidade de a
partir da zona da instalação do tanque levar a água a outros
sítios e pastagens.

Curral de Retém de Gado
Após a instalação do referido tanque, aproveitou-se o espaço ali existente para construir mais um curral de retém de
gado, de forma a servir melhor os agricultores daquela
zona.

Abertura da Canada da Boticária
com ligação à Macela
Sociedade, Rua Á Poça e Rua da Calçada.
No passado dia 31 de Maio demos inicio à abertura de um
novo arruamento, mais precisamente, entre a Rua da
Macela e a Canada da Boticária, com saída na Canada do
Lameirinho.
A criação deste novo arruamento vem permitir um melhoramento condigno no acesso à Serra nunca antes conseguido.

Iluminação Pública
Ao longo deste mandato temos vindo a melhorar a iluminação pública da freguesia, desde o prolongamento de rede,
mais armaduras de iluminação
pública e a alteração da luz
branca para a luz amarela,
aumentando a sua potência de
50 para 70 WATS. Assim, no
decorrer deste ano já melhoramos alguns pontos de luz:
Ladeira Grande de Baixo, Alto
da Serra e Canada Abaixo da
Ponte.
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OBRAS A REALIZAR
Saneamento Básico e Pavimentação

Abertura de Arruamento

O Projecto de saneamento básico, bem como a pavimentação da Canada da Parreira e da Canada do Francisco Alves
está concluído e pronto para ser posto a concurso. Tudo
indica que ainda no decorrer deste ano será possível iniciar
mais esta obra. Este será outro dos compromissos assumidos e cumpridos, onde no passado muito se falou e nada se
fez. Hoje, estamos em condições de afirmar que no próximo ano vai ser possível transitar nestes arruamentos como
todos nós desejamos, particularmente as pessoas dessa
zona.

Com a construção da nova escola será criado um novo
arruamento, entre o cruzamento da Rua Professor António
José de Melo e a Rua da Igreja (acima da Ponte). Melhoram-se as acessibilidades à escola, bem como a alternância do trânsito entre a zona de Santo Amaro, Ponte e
Canada de São Pedro.

Terreiros das Covas
Do mesmo, também, garantimos que no próximo ano de
2009 entrará em funcionamento a rede de esgotos domésticos no Terreiro das Covas, com ligação à bomba instalada
na Canada da Ponta Ruiva.
Foi um compromisso assumido com os moradores dessa
zona, aquando da pavimentação da estrada Regional e que
em breve vamos ver cumprido.

Nova Escola, Pavilhão e um espaço reservado
para a construção da Creche
Nova escola, Pavilhão e um espaço reservado para a construção
da Creche.
O “Parque Escolar da Ribeirinha”, embora não incluído no
nosso manifesto eleitoral, é mais um objectivo conseguido por

ACTIVIDADES
Apoio às Instituições
Ao longo deste mandato temos mantido o apoio a todas as
instituições da freguesia, sem excepção, quer directa, quer
indirectamente, através do Governo Regional dos Açores
e da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, bem
como as nossas festas tradicionais, as danças/bailhinhos
de carnaval e todas as nossas crianças das escolas e catequese, entre outras.

Sala de Informática
A sala de informática foi uma aposta
ganha, disponível à
comunidade
tem
funcionado todos os
dias de segunda a
sexta-feira entre as 19
e as 21 horas, bem
como no horário de
funcionamento
da
Junta, com uma adesão média diária de 20
jovens e 7 adultos.

esta Junta. De acordo com o anúncio no Boletim Informativo
N.º 2, o Parque Escolar da Ribeirinha, hoje, já é uma realidade.
Projecto concluído, terrenos em fase final de negociação, após
o concurso da obra, acreditamos que, se tudo correr dentro da
normalidade, no 1.º Trimestre de 2010, iremos inaugurar uma
das melhores escolas do 1.º ciclo do meio rural.
A nova Escola com um custo estimado em cerca de 2,5 milhões
de euros será composta
por 11 salas de aulas
(pré-escola e escola),
sala de professores,
refeitório, arrumos, 2
espaços cobertos para
recreio, pátios e um
Pavilhão que servirá as
crianças no horário
escolar e toda a freguesia após esse mesmo
horário.
Ficará ainda reservado um espaço para a construção da creche,
juntando-se assim, a educação da freguesia, desde a infância
até ao 1.º ciclo.
O referido Parque Escolar ficará situado acima da Ponte, mais
precisamente, no serrado do Sr. Francisco Rodrigues.

Curso de Acordeão
Com a preocupação de manter os nossos jovens ocupados
nos seus tempos livres e de certa forma contribuir também para a sua formação, a Junta de Freguesia vai levar a
efeito um Curso de Acordeão, a iniciar brevemente, o
qual será ministrado na Sede da Junta.

Limpeza da Freguesia
Podemos dizer hoje que a nossa freguesia se encontra
mais limpa, no entanto, ainda não estamos satisfeitos.
Precisamos de mais, por isso, continuamos a apelar à
melhor compreensão e colaboração de todos para a sua
melhoria.
Para atingirmos este objectivo, a Junta de Freguesia já
tem pedido cerca de 30 papeleiras para colocação nas
zonas de maior movimento de pessoas, junto ao: comercio, Sociedades culturais e recreativas, paragens de
autocarros, entre outras.
Manter a Ribeirinha limpa, deve ser um orgulho para
todos nós e acreditamos que, com a colaboração de todos,
vamos conseguir vencer mais este desafio.
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APOIO AO CIDADÃO

EVENTOS

Habitação

Concurso de Maios

Continuamos a colaborar no preenchimento ou no reencaminhamento de processos de candidatura ao apoio à habitação, apoios através da Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo - Estratos Sociais Desfavorecidos e Delegação
da Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos Casal Jovem, Habitação Degradada, entre outras.

Mantendo a tradição, a Junta de Freguesia levou a efeito
uma vez mais, no dia 1 de Maio do corrente ano, um concurso de Maios. Sendo atribuídos prémios aos três primeiros classificados.
A classificação foi a seguinte:
1.º Agrupamento N.º 654 do CNE da Ribeirinha

IRS
Continuamos
a
prestar o apoio no
preenchimento do
IRS aos nossos
cidadãos, assistindo-se neste ano a
um aumento significativo, particularmente
no
preenchimento
electrónico.

Assistência Veterinária

2.º Diogo Parreira(Caminho Velho)

Mais um serviço
ao dispor da população. Somos a 1.ª
Junta de Freguesia
a oferecer a consulta no tratamento
da vacinação e da
licença dos canídeos, com esta
medida pretendemos ter o maior números de cães vacinados e licenciados.

Abertura de Posto de Correios
Inovando e procurando sempre servir mais e melhor a nossa população, a Junta de Freguesia passará a prestar mais
um serviço à comunidade, com a abertura de um Posto de
Correios e com a seguinte prestação de serviços: maior
flexibilidades no prazo das cobranças já existentes, tratamento de correspondência diversa e pagamento dos
vales do correio (Pensões), indo ao encontro daqueles que
ainda hoje recebem a sua pensão através de vale, tornando
assim o banco mais perto de si.
Data prevista para a inauguração, 24 de Outubro próximo.

3.º Os dois centros de Convívio da freguesia

Aproveitamos a oportunidade para dar os parabéns aos
vencedores e felicitar os vencidos. Agradecer a quantos
participaram, convidando-os novamente, bem como a
todos os interessados a participarem no próximo ano.
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EVENTOS
Dia da Educação Física da Escola
Dia Mundial da Criança

Em colaboração com as nossas escolas, a Junta de Freguesia pelo 2.º ano consecutivo celebrou o “Dia Mundial da
Criança”, numa iniciativa que envolveu todas as crianças
das escolas.

Passeio com os idosos dos Centros de Convívio
À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia,
organizou uma vez mais um passeio para os nossos idosos, à ilha de Santa Maria.

É também uma forma de contribuir e ajudar aqueles que
no passado tanto trabalharam e sem terem desfrutado das
coisas boas que a vida hoje nos proporciona.

O evento realizou-se no Campo de Jogos do BCR, com
diversas actividades ministradas pela responsável pela área
de Educação Física local e acompanhamento dos professores e auxiliares.
Foram distribuídos lanches e bonés a todos os presentes.
Agradecemos a todos que colaboraram e contribuíram para
a concretização de mais este evento.
Hoje, colaboramos com estes idosos, amanhã serão outros
idosos e assim sucessivamente.
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EVENTOS
Dia da Freguesia
Após a nossa tomada de posse é pelo terceiro ano consecutivo que levámos a efeito o Dia da Freguesia, no passado
dia 7 de Setembro realizámos o “Dia da Freguesia”.
Comemoração dos 440 anos. O evento foi realizado no

A Junta de Freguesia aproveita a oportunidade para agradecer a todos que colaboraram para a realização deste
evento, com especial atenção para os cozinheiros que
bem trataram de nós, bem como a todos que participaram

Tentadero do Sr. João Quinteiro (Pico Funil), com missa
campal, seguido de almoço oferecido pela Junta. Entre as
diversas actividades programadas destacamos nesta edição
os vencedores do mini-campeonato de sueca:
- 1.º Classificado – Elvira Nunes/Lígia Rocha
- 2.º Classificado – Maria Coelho/Conceição Rocha
-3.º Classificado – Mariquinhas Roseira/Mateus da Rosária
Parabéns aos vencedores e felicidades aos vencidos, continuem a jogar porque para o ano haverá mais.

na festa e desde já convidamos a todos, mas mesmo
todos, a participarem no próximo ano de 2009.
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

