Junta de Freguesia da ribeirinha
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É com grande satisfação que vemos a
evolução e desenvolvimento da nossa
Freguesia. Apesar da situação económica ser desfavorável, tem sido possível à
Junta de Freguesia da Ribeirinha manter um bom nível de investimento, bem
como apoiar as instituições e coletividades e ainda colaborar e organizar atiO Presidente da
vidades que dinamizem a freguesia por
Junta de Freguesia
se considerar relevante a existência de
António Toste
uma oferta cultural ao nosso povo. Tem
sido com empenho, com rigor e transparência que temos
conseguido desenvolver todo este trabalho em prol da Ribeirinha.
Este ano, para além da receita corrente, prevemos um investimento a rondar meio milhão de euros incluindo as
transferências da candidatura ao Prorural, para a construção da Zona de Lazer. Sendo este, um ano de maior contenção, contrariamente para nós, Junta de Freguesia, é o
ano de maior investimento concretizado, contando ainda
com outros investimos realizados, pela Câmara Municipal.
As Juntas de Freguesia estão dependentes das transferências do orçamento geral do Estado (FFF), ou seja, as receitas próprias são insuficientes para a sua sustentabilidade.
O investimento até agora realizado, só foi possível, graças
aos protocolos de colaboração obtidos através da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo e do Governo Regional
dos Açores.
A Ribeirinha hoje possuiu, quer a nível Local, quer a nível Regional uma grande importância politica, este facto
deve-se ao apoio e à confiança de todos vós, sem o qual
não seria possível alcançarmos este patamar. É fundamental manter esta força, esta vontade e determinação, de modo a conseguirmos manter o nível de investimento até
agora alcançado e assim, continuar a desenvolver e a mudar a nossa Freguesia para melhor.
Neste sentido, é de realçar, também, o apoio e empenho
do Dr. Sérgio Ávila, que tem contribuído ativamente

E

para o desenvolvimento do Concelho de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira e da Região e particularmente para a
evolução desta Freguesia. Estou certo que vamos com certeza continuar a contar com o seu empenho e apoio, mas
acima de tudo queremos continuar a merecer a vossa confiança e o vosso apoio, o qual é imprescindível para continuarmos a trilhar o caminho do sucesso.
Em 2005, enquanto candidato a Presidente de Junta de Freguesia, após diversos contatos com representantes das instituições e coletividades, cidadãos da Freguesia e entidades
públicas e privados, apresentamos um plano de desenvolvimento para a Ribeirinha, desde então temos vindo a desenvolver todo este trabalho. O plano contempla a melhoria
dos acessos, do estacionamento dos veículos, de infraestruturas, da segurança das pessoas e bens, do ambiente, do
apoio às famílias mais carenciadas, às instituições e coletividades, entre outras melhorias de carater eventual.
A concretização deste plano tem dois objetivos comuns e
fundamentais, procurar melhorar a Freguesia no seu todo e
oferecer melhores condições de vida aos nossos cidadãos,
fazendo da Ribeirinha um lugar melhor e apetecível para se
viver, visando sempre as pessoas e as famílias, porque são
elas o garante do nosso desenvolvimento, a nossa preocupação e a razão de ser do nosso trabalho.
Quero, em nome da Freguesia e em meu nome pessoal reconhecer e agradecer o esforço de todos aqueles que têm
trabalhado e trabalham em prol da Ribeirinha, na defesa
das nossas raízes, das nossas tradições e da nossa cultura,
da cultura de um povo que gosta e ama a sua terra.
Com a mesma firmeza e empenho de sempre, continuaremos a trabalhar na
defesa dos nossos
interesses, fazendo
mais e melhor pela nossa Freguesia
e pelos nossos cidadãos.
Bem-haja a todos!
Sempre ao dispor!
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OBRAS REALIZADAS E A DECORRER
Canada da Boticária
Com a conclusão das obras da Canada da Boticária, criámos uma alternativa paralela à Rua da Macela. Numa primeira fase beneficiámos a circulação das pessoas e dos veículos e numa segunda fase após a primeira alteração ao
Plano Diretor Municipal (PDM), que se encontra a decorrer, beneficiaremos a construção da habitação. Melhorando
assim o acesso ao Alto da Serra, bem como a criação de
novos espaços urbanizáveis.

Canada do Capitão
Pavimentação da Canada do Capitão incluindo a plataforma de estacionamento e melhoramento das águas pluviais,
entre Santo Amaro e a Ponte

Saneamento básico, pluviais e pavimentação da
Canada da Parreira e Canada Francisco Alves
Com a conclusão dos trabalhos de beneficiação da Canada
da Parreira e da Canada Francisco Alves, procedeu-se ao
alargamento e pavimentação entre o cruzamento da Canada da Parreira com a Canada da Ribeirinha e o Largo de
Fátima, incluindo a plataforma de estacionamento,

bem como o melhoramento do cruzamento do Caminho
Novo.
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OBRAS REALIZADAS E A DECORRER
Nova Escola/Pavilhão e abertura do arruamento de acesso
Hoje, a nova Escola da Ribeirinha é uma
realidade. Estamos prestes a inaugurar uma
das melhores escolas primárias da Região e
provavelmente do País. Teremos uma escola de excelência, o que certamente contribuirá para o sucesso escolar das nossas crianças.
A abertura do arruamento entre a Rua da
Igreja (Ponte) e o cruzamento das ruas:
Professor António José de Melo e Padre
António Ornelas Simões, só peca por ser
tardio. A ligação da parte antiga da Freguesia (Rua da Igreja - Ponte) à parte nova há
muito que estava prevista sem que até agora alguém o conseguisse. Este novo arruamento será uma mais valia para todos nós,
pois para além do acesso à Escola também
facilitará a circulação das pessoas e dos veículos.

ARRUAMENTO E ENTRADA PRINCIPAL

Com valor superior a cinco milhões de euros, será o maior
investimento realizado na nossa Freguesia.

SALA DE AULA

ALÇADO SUL

No entanto, apesar do seu elevado valor, é
um investimento de extrema importância para a Ribeirinha e que se justifica atendendo
que reunirá as três escolas existentes em apenas uma. Mas para além do espaço físico, é
importante referir que contribuirá para uma
boa aprendizagem escolar, levará a uma
aproximação das crianças de toda a freguesia, bem como possibilitará o bom relacionamento das mesmas.
É ainda de salientar que condições, tais como a degradação da
Escola do Caminho Novo, a densidade populacional (344 habitantes p/km2) e o número de crianças
(cerca de 150), justificam ainda
mais este investimento. A nova
escola só trará benefícios a todos
nós e principalmente às nossas
crianças que beneficiarão de uma
aprendizagem com segurança e
qualidade.
CORREDOR

PAVILHÃO
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OBRAS REALIZADAS E A DECORRER
Zona de Lazer
De acordo com o projeto apresentado, iniciámos mais um investimento junto ao miradouro da Serra, esta obra contempla: zona de piqueniques, campo multiusos, zona de recreio para as crianças, casa de apoio e sanitários .
É mais um serviço que queremos inaugurar no 1.º semestre do próximo ano e colocá-lo ao serviço da comunidade.
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OBRAS REALIZADAS E A DECORRER
Conclusão da Requalificação Ambiental da Ribeira
Na sequência das obras de requalificação ambiental do leito e margens da ribeira, e de acordo com o planeado, atualmente estão a decorrer as obras de beneficiação na Canada
da Ribeira, nomeadamente, o alargamento da referida Canada e a construção de mais um parque de estacionamento
junto à ribeira, com capacidade para cerca de quinze veículos. A conclusão desta obra está prevista para o próximo
mês de Outubro.

Na Rua de Trás, entre a Fonte e a Ponte, beneficiação do
canal da ribeira, alargamento e pavimentação da referida
rua e construção de uma zona verde. Prevê-se a conclusão
da referida obra no final do presente ano.
Com a conclusão das obras a decorrer, para além dos arranjos ambientais e beneficiação dos arruamentos, melhoraremos significativamente os espaços para estacionamento de veículos. Até ao final do corrente ano prevemos
conseguir estacionamento para cerca de mais 200 veículos.

OBRAS PREVISTAS
PARA O PRÓXIMO ANO DE 2013
A ligação da Canada da Parreira/Alto da Serra até à Canada da Boticária, prevendo a rede de água, pluviais, valetas e
pavimentação.
Com a conclusão desta obra, ligamos a Canada da Ribeirinha ao Alto da Serra/Canada do Recanto/Pastel/Macela/
Canada da Boticária/Canada do Lameirinho/Barro Vermelho/Canada dos Rabos/Ladeira Grande até à Estrada Regional.
Obra da responsabilidade da CMAH, 4.º pacote de estradas do concelho, com candidatura aos Fundos Comunitários.
Prevemos também para o próximo ano a construção de um parque de estacionamento na Macela (espaço já adquirido),
bem como o alargamento da Canada do Lameirinho entre o cruzamento da referida Canada e a Canada da Boticária.
Assim, com a realização desta obra: construção do Parque de Estacionamento, e a Macela em sentido único, ascendente
(a subir), será possível que o autocarro (urbana) circule até ao Alto da Serra, descendo pela Canada da Boticária, passando pela Canada do Lameirinho e perseguindo o seu destino final.
Será mais um investimento de grande importância para a nossa Freguesia, e que beneficiará todas as pessoas, mas essencialmente os idosos e as crianças da escola, entre outras obras a realizar em parceria.
Obra da responsabilidade da Junta de Freguesia, através de protocolos de colaboração.
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ACTIVIDADES E EVENTOS
Apoio às Instituições
Desde a tomada de posse temos vindo a apoiar as nossas
instituições e coletividades e todos os eventos que têm surgido, quer direta, quer indiretamente. Ainda recentemente,
a Junta de Freguesia colaborou indiretamente para a aquisição da Despensa de Santo Amaro.
Foi um compromisso assumido no nosso manifesto eleitoral, o qual nos apraz ver cumprido e ver mais uma obra realizada.
Apesar da conjuntura económica desfavorável que atravessamos, consideramos que é nos momentos difíceis que devemos estar presentes e apoiar aquilo que é nosso, de modo a valorizar o trabalho daqueles que se empenhem ativamente para o progresso e desenvolvido da nossa Freguesia,
mantendo viva a nossa cultura e tradições.

Dia Mundial da Criança
Uma vez mais a Junta de Freguesia organizou o “Dia
Mundial da Criança” juntando todas as crianças das três
escolas da Freguesia, desta feita, na Casa da Lata, onde foi
exibido o filme “ O Gato das Botas II “.
A Junta de Freguesia agradece a colaboração de todos
aqueles que contribuíram para a realização de mais este
evento.

Marcha da Freguesia

À semelhança de anos anteriores, uma vez mais, a Junta
de Freguesia organizou a marcha da Freguesia, para participar nas Festas Sanjoaninas – 2012. Esta tem sido uma
atividade que envolve elementos de toda a freguesia, e
que se tem traduzido ano após ano num trabalho de sucesso, contribuindo desta forma para o nosso bom nome e
enriquecimento cultural, bem como para o envolvimento
dos Jovens em atividades positivas com o intuito de os
afastar de comportamentos de risco. Tal como no ano anterior a marcha contou a letra e coreografia de Carina
Fortuna e música de António Belmiro.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer, particularmente aos participantes: elementos que compõem a marcha, autor da letra
e coreografia, música e aos músicos
das nossas filarmónicas, de um
modo geral a todos aqueles que
nos apoiam.

Passeio com os idosos dos Centros de Convívio

Homenagens a personalidades e coletividades
Homenagem ao Boavista Club da Ribeirinha, pela ocasião
do seu “ 25.º Aniversário”, no dia 25 de Abril de 2012.
Esta coletividade completou um quarto de século de história. Ao longo destes anos o Boavista contribuiu ativamente
para o enriquecimento do desporto Terceirense, bem como
na formação dos nossos jovens. Este é um clube ainda jovem, mas com provas dadas, o que muito nos orgulha.

Sete anos, sete visitas às nossas ilhas dos Açores (faltando
apenas visitar a Ilha de São Jorge), visita ao Continente
Português, nomeadamente, ao Concelho do Cartaxo, freguesia de Vale da Pinta.
Este ano, no passado mês de Julho foi possível levar cerca de cinquenta idosos a visitar o Grupo Ocidental: Ilha
das Flores e do Corvo.
Todos os anos, a Junta de Freguesia tem organizado um
passeio com os idosos dos Centros de Convívio. É uma
oportunidade para aqueles que têm mais dificuldades, financeiras e familiares, fazendo-os desfrutar das coisas boas que a vida nos proporciona.
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DIA DA FREGUESIA
Este ano, a Freguesia da Ribeirinha Comemorou o seu 444.º Aniversário, completando assim 444 anos de história. A
Ribeirinha foi elevada a freguesia independente em 1568, não se conhecendo o dia e o mês, por proposta do Presidente
da Junta de Freguesia, em Assembleia de Freguesia, foi deliberado por unanimidade que o dia da Freguesia seria a “1
Maio”. As Comemorações foram realizadas, nos dias 29 e 30 de Abril, terminando no dia 1 de Maio com a tradicional tourada à corda, na Fonte.
Por proposta do Presidente da Junta de Freguesia foi deliberado por unanimidade atribuir o “Reconhecimento de mérito” ao Dr. Sérgio Ávila, pela colaboração e apoio prestado à Ribeirinha. Na última década, o Dr. Sérgio Ávila
contribuiu ativamente para o desenvolvimento da nossa Freguesia. Sem este
apoio possivelmente não teríamos conseguido tanto, em tão pouco tempo.
A Ribeirinha continuará a contar com a sua colaboração, bem como com o
empenho deste grupo de modo a darmos continuidade ao nosso trabalho,
transformando a nossa Freguesia num sítio sempre melhor.

Hino da Freguesia
Em Fevereiro deste ano gravamos o CD com o Hino da
Freguesia: música do maestro Tibério Vargas, orquestração
do maestro Antero Ávila e letra de Álamo de Oliveira, tendo o mesmo sido tocado pelas nossas Filarmónicas – Recreio dos Lavradores e União Católica da Serra e cantado
pela Judite Lima, Ivânia Pires, José Belo e Paulo Fortuna.
A apresentação pública do mesmo foi inserida no “dia da
Freguesia”, em Abril passado, na Casa da Lata. Este foi
mais um trabalho de excelência e que muito nos orgulha.

Convívio
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Dia da Freguesia (cont.)

APOIO AO CIDADÃO

Concurso de Maios

Prestação de Serviços

Incorporado no “dia da Freguesia – 1 de Maio” e de modo a manter a tradição, novamente a Junta de Freguesia
realizou o concurso de Maios, contando com a colaboração
de muitas pessoas, sendo atribuído três prémios aos seguintes participantes:
1.º - Agrupamento CNE 654
2.º - Bernardo Matos
3.º - Ilda Moreira
Desde já damos os parabéns aos vencedores e felicitamos
os vencidos. Agradecemos a todos os participantes e convidamos futuros interessados a participarem no próximo
ano. Contamos consigo!

Para além de todo o serviço prestado por esta Junta de
Freguesia, continuamos a apoiar os nossos cidadãos no
preenchimento do IRS, assistindo-se neste ano a um aumento significativo, particularmente no preenchimento
eletrónico.

Apoio na vacinação de canídeos e gatídeos
Em 2008 demos inicio a mais este serviço, pretendíamos com
esta medida aumentar
o número de canídeos
e gatídeos licenciados
e vacinados, hoje, podemos dizer que esta
foi mais uma aposta ganha.

Sala de Informática
Inaugurada no mandato anterior, presentemente, estamos
a proceder à substituição do sistema informático. Criando
assim melhores condições de acesso a todos os utentes.
Prevê-se a sua conclusão para o próximo mês de Outubro.
INFORMAÇÕES DE
UTILIDADE PÚBLICA

Eco Freguesia
A preservação da natureza e o respeito pelo ambiente é
uma preocupação mundial. A natureza é uma riqueza preciosa que possuímos, cabe a todos nós cidadãos manter e
preservar este bem precioso.
Só com o esforço de todos será possível vencer este desafio. Assim faço um apelo a todos os munícipes para que
possam contribuir ativamente na preservação do nosso ambiente, na preservação e limpeza da nossa Freguesia, o que
melhorará as nossas condições de vida, a nossa saúde e
bem-estar, vamos todos preservar a natureza e o meio ambiente em que vivemos.

Horários da Secretaria da Junta
Segundas/Quartas e Sextas-Feiras
Das 9.30 às 12.30/Das 13.30 às 17.00
Terças e Quintas-Feiras
Das 13.30 às 19.30
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

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

AVISO
Está a decorrer a 1ª alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM). Assim, solicita-se sugestões e opiniões através de ofício dirigido à Junta ou pelo email j_f_ribeirinha@sapo.pt

Oportunamente agendaremos uma sessão de esclarecimento

