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 EDITORIAL  

Ao terminar mais um mandato é com orgulho e 
satisfação que vejo a evolução e crescimento da nossa 
freguesia. A conjuntura atual não é a melhor, estamos 
perante uma situação financeira e económica difícil, no 
entanto, ainda assim conseguimos manter um investi-
mento considerável. 

Era urgente e necessário mudar a Ribeirinha para 
melhor, ou seja, passar das palavras aos atos, às obras 
estruturantes e fundamentais que beneficiassem a fre-
guesia e os seus cidadãos. 

Assim, iniciámos esta caminhada em 2005, e ainda 
hoje continuamos a trabalhar e a desenvolver projetos 
em prol de uma comunidade que merece toda a nossa 
atenção, colaboração e empenho. 

Neste Boletim Informativo realçamos todas as obras 
realizadas, eventos, apoio a instituições e coletivida-
des, quer de uma forma direta ou indireta, nos últimos 
oito anos. Se verificarmos os manifestos eleitorais, 
podemos constatar que realizámos mais de 90% daqui-
lo que objetivamos para a nossa freguesia. 

Fizemos uma aposta clara na melhoria das acessibi-
lidades: abertura de novos arruamentos e beneficiação 
de grande parte dos existentes, permitindo assim uma 
melhor circulação dos veículos e das pessoas, e numa 
segunda fase, com a alteração do Plano Diretor Munici-
pal (PDM) possibilitar a construção de habitação, bem 
como a criação de novos parques de estacionamento. 
A requalificação do leito e margens da Ribeira, a 
melhoria dos espaços circundantes, oferecendo, deste 
modo, maior segurança às pessoas e bens, assim como 
uma melhoria significativa do meio ambiente. A nova 
Escola da Ribeirinha e Pavilhão, a abrir já no próximo 
ano letivo (Setembro de 2013), é uma obra de excelên-
cia que permitirá juntar todas as nossas crianças no 
mesmo espaço e agrupadas por classes únicas, procu-
ramos assim investir num ensino de qualidade para as 
nossas gerações presentes e futuras. O Centro de Con-
vívio dos Idosos e a Casa da Lata. A requalificação e 
manutenção dos Fontanários, a destacar o da Fonte, o 
abastecimento de água à lavoura, na Grota da Chouriça 
e Canada do Mato, com o aproveitamento da água da 
Fonte. A remodelação na Sede da Junta de Freguesia, 
oferecendo melhores condições e uma maior presta-
ção de serviços aos nossos cidadãos, a aquisição da 
carrinha de passageiros, disponível para servir a fre-
guesia. O encaminhamento e resolução dos processos 
da habitação, bem como os processos da solidariedade 
social. A iluminação pública, 40% da freguesia era mal 
iluminada, para além da melhoria significativa, hoje, a 
iluminação é toda da mesma cor (amarela), sendo esta 

de melhor qualidade. Ainda recentemente inaugurámos 
a Zona de Lazer da Ribeirinha, é mais um espaço ao ser-
viço da comunidade. Entre outras obras de menor 
dimensão, mas não menos importantes. 

Está a decorrer o processo concursal para a pavimen-
tação da Canada da Parreira, entre a pavimentação exis-
tente, passando pelo Alto da Serra, até à Canada da Boti-
cária. Esta via cria novas ligações a diversos pontos da 
freguesia, facilitando assim a circulação dos veículos e 
das pessoas. 

Tem sido esta a nossa forma de estar e assim preten-
demos continuar, concluir aquilo que inicialmente proje-
tamos, ou seja, atingir os 100%, enquanto não o conse-
guirmos, não desistimos e não descansamos.  

Tenho a plena consciência que presentemente não 
será tarefa fácil, mas, com o vosso estímulo e apoio, com 
o mesmo crer, com empenho e dedicação certamente 
conseguiremos fazer ainda mais e melhor pela Ribeirinha 
e pelos nossos cidadãos. 

As pessoas são e serão sempre a razão de ser do nos-
so trabalho. Como tal, hoje, mais do que nunca, devido à 
situação difícil com que estamos confrontados quere-
mos, dentro das nossas possibilidades, colaborar e aju-
dar, sobretudo, àqueles que mais necessitam, as famílias 
em dificuldade, os idosos, os jovens e os desemprega-
dos, através de parcerias com o Governo Regional, com a 
Câmara Municipal e com instituições de âmbito social. 

Em final de mandato, aproveito esta oportunidade 
para, em nome da Freguesia e em meu nome pessoal 
agradecer a todos aqueles que comigo têm colaborado: 
membros da Junta e da Assembleia de Freguesia e Equi-
pas de Apoio da Junta, bem como a todos aqueles que 
voluntariamente colaboram e trabalham em prol da nos-
sa freguesia. 

Com a mesma confiança e determinação, desejo con-
tinuar para concluir o projeto por nós iniciado, SEMPRE 
em prol das PESSOAS da nossa RIBEIRINHA. 

 

Bem-haja a todos! 
António Toste 



 
ESCOLA   

DA RIBEIRINHA  

 
ARRUAMENTO DE ACESSO À NOVA ESCOLA 

OBRAS REALIZADAS 



CANADA DA BOTICÁRIA  



 
CANADA FRANCISCO ALVES 

 
CANADA FRANCISCO ALVES 

 
CANADA DA PARREIRA 

 
RUA DO FARROGO / CANADA FRANCISCO ALVES 

CANADA DA PARREIRA 



 
RUA Á POÇA 

 
RUA TERREIRO DO PAÇO 

 
RUA DOS CALDEIRÕES 

 

 
RUA DA CALÇADA 

 
RUA DA CALÇADA 



 
CANADA DA RIBEIRINHA 

 
LADEIRA DO LARGO DE FÁTIMA 

 
CANADA DO CAPITÃO (PONTE/SANTO AMARO) 

 
RUA DE TRÁS 

 
RUA DA IGREJA 

 
CANADA DO MATO 



LIGAÇÃO DA CANADA DA PARREIRA/ALTO  

DA SERRA ATÉ À CANADA DA BOTICÁRIA 



 
CAMINHO DO RECANTO 

 
CANADA DO MATO 

 
GROTA DA CHOURIÇA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA À LAVOURA  



CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO LEITO  

E MARGENS DA RIBEIRA,  

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DO ARRUAMENTO, 

ENTRE A FONTE E A PONTE  



 
RUA DE TRÁS 

 
SERRA 

 
GROTA / LADEIRA GRANDE 

 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FREGUESIA 



 
CANADA DA RIBEIRA 

 
LARGO DE FÁTIMA 

 
 RUA TERREIRO DO PAÇO / SERRA 

 
RUA TERREIRO DO PAÇO / SERRA 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO  



 
RUA DE TRÁS 

 
RUA DA IGREJA 

 
RUA DA MACELA 

 
LARGO DE SANTO AMARO 



RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE FONTANÁRIOS  



APOIO A INSTITUIÇÕES E COLETIVIDADES  





 

MARCHA  

SANJOANINAS  

2013 



DIA DA FREGUESIA/INAUGURAÇÃO DA CASA DA LATA  



 

HOMENAGENS 
  

A INSTITUIÇÕES  
 

E PERSONALIDADES  



HINO DA FREGUESIA  

CONCURSO DE MAIOS 



 
ILHA DAS FLORES E CORVO 

 
CARTAXO 

CONVIVIOS E PASSEIOS COM OS IDOSOS   



DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  



ECO FREGUESIA 

APOIO AO CIDADÃO 

CONTATOS ÚTEIS 

SALA DE INFORMÁTICA 

A preservação da natureza e o respeito pelo ambiente é 

uma preocupação mundial. A natureza é uma riqueza precio-

sa que possuímos, cabe a todos nós cidadãos manter e pre-

servar este bem precioso. 

Pelo segundo ano consecutivo a nossa Freguesia já ganhou 

o Galardão Verde “Eco Freguesia—Freguesia Limpa”, tal só foi 

possível com o esforço de todos, reforçamos o apelo a todos 

os munícipes para que contribuem ativamente na preserva-

ção 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. 

Desde 2008 que se tem 
prestado o apoio no regis-
to, licenciamento e vacina-
ção de canídeos e gatí-
deos, de forma a que seja 
possível a todos manter os 

seus animais com os requisitos 
de sanidade legalmente exigidos. 
Com cinco anos de trabalho reali-
zado nesta área, podemos dizer 
que esta foi mais uma medida 
bem conseguida.  

APOIO NA VACINAÇÃO  

DE CANÍDEOS E GATÍDEOS 

Já concluímos a substituição do sistema informático implan-
tado na sala da Sede da Junta de Freguesia. Assim, criamos 
melhores condições a todos os utentes. Temos vindo a reali-
zar Cursos de Formação em diversas áreas. 

Tais iniciativas são sempre um ganho para a formação de 
todos aqueles que o desejem, pretendemos dar continuidade 
a tais projetos e reforçar tais iniciativas. 

Já estamos a preparar novos cursos de formação, para a 
nova época de Outono e Inverno. 

aumentar a nossa capacidade de oferta, noutros serviços e 
noutras áreas. 

  

Continuamos a prestar um leque alargado de serviços aos 
nossos cidadãos, os quais têm vindo a crescer, 
nomeadamente, as cobranças efetuadas, o preenchimento 
do IRS (totalmente tratado eletronicamente), bem como o 
preenchimentos de diversos processos e respetiva 
documentação.  

É com agrado que vemos a evolução destes serviços prestados à comunidade, o que nos 
leva a crer  que devemos continuar esta aposta e, se possível descentralizar ainda mais e 

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 …………………….. 295 663 366

Boavista Club da Ribeirinha …... 295 662 050 

Agrupamento n.º 654 CNE  

da Ribeirinha(Escuteiros) ……… 295 663 998

295 663 220 

Horários da Secretaria da Junta 

Segundas/Quartas e Sextas-Feiras 

Das 09H00 às 12H30/Das 13H30 às 17H00 

Terças e Quintas-Feiras 

Das 13H30 às 19H30 



Não gostaria de deixar de 
exercer as funções para as 
quais fui eleito em 2005 
como presidente de assem-
bleia de freguesia da Ribeiri-
nha, sem manifestar a minha grande satisfação, que 
foi servir a nossa comunidade ao longo dos últimos 
oito anos. 

Para mim, foi sem qualquer sombra de dúvida, uma 
experiência extremamente enriquecedora, que me 
permitiu conhecer de uma forma diferente todo o 
funcionamento da nossa freguesia tanto em termos 
sociais como económicos e culturais. 

Estabeleci, como não podia deixar de ser, novas ami-
zades que me deixaram mais enriquecido e que per-
manecerão para o futuro. A todos os eleitos para a 
assembleia de freguesia, tanto neste mandato como 
no mandato anterior, agradeço o respeito com que fui 
tratado pelos membros do partido socialista bem 
como pelos do partido social democrata. 

Deste modo, realço o trabalho executado pelos 
membros eleitos para a junta de freguesia nestes últi-
mos oito anos, liderados pelo presidente António Tos-
te e secundados pela Ana Paula e pelo José Borges, 
que no meu entender desempenharam um papel 
exemplar e que ressalta à vista de todos nós, basta 
percorrermos a nossa freguesia para verificarmos toda 
a obra realizada e que tanto nos enche de orgulho. 

A freguesia cresceu, desenvolveu-se e sem qualquer 
dose de bairrismo, encontra-se hoje num patamar de 
desenvolvimento que nos coloca na vanguarda das 
freguesias do concelho de Angra do Heroísmo. 

Há que continuar neste rumo, sendo assim, desejo 
às novas equipas da assembleia de freguesia e da jun-
ta, que sairão no decorrer das próximas eleições, as 
maiores felicidades e muito sucesso no desempenho 
das suas funções. 

A todos os Ribeirinhenses, sem exceção, um abraço 
enorme de gratidão e um até sempre, pois serei um 
cidadão atento e empenhado no desenvolvimento da 
nossa freguesia. 

Bem hajam 
António Baião 

Conta já com 8 anos o convite a mim dirigido para 
integrar a sua lista e, mais tarde, desempenhar funções 
na qualidade de secretária da Junta de Freguesia da 
Ribeirinha. 

Eram dois os factos que me fizeram pensar e repensar 
a minha decisão: não estar familiarizada com o mundo 
da política e ser o único membro feminino. Apesar dis-
so, aceitei o convite, e é com especial agrado que o digo 
ter sido a decisão acertada, pois o que se apresentou 
como difícil revelou-se numa experiência única. Ao lon-
go destes 8 anos fiz grandes amizades, não só com os 
colegas da lista, mas também com pessoas da freguesia 
com as quais interagi, trabalhei e ajudei durante este 
tempo. 

O sentido de orgulho e de missão cumprida caracteri-
zam o findar de uma etapa que, embora tenha decorri-
do com sacrifício pessoal, mostrou que o trabalho em 
equipa é possível para o povo, com o povo e do povo, 
traduzido no desenvolvimento da nossa freguesia nos 
últimos 8 anos. 

É a minha convicção que a vontade de trabalhar e pro-
gredir são atributos perpétuos do nosso Presidente, 
sendo merecedor do meu apoio incondicional como 
amiga e como Ribeirinhense.  

Por fim, e não menos importante, manifesto o meu 
apreço pelo colega José Borges, companheiro nesta lon-
ga mas recompensadora caminhada.  

Resta-me apenas agradecer sincera e emotivamen-
te a oportunidade que me foi oferecida. 

Não me despeço com um “adeus”, mas com um 

“até já”. 
Um abraço a todos os Ribeirinhenses, desta amiga 

Paula Martins  


