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No dia 5 de novembro, a Junta de Freguesia, aquando da primeira reunião com

Numa época tão conturbada, em
termos financeiros, esta Junta de
Freguesia, com a “prata da casa”,
tem conseguido encontrar
soluções para alguns dos
problemas apresentados pelos
nossos cidadãos. Desde a ajuda
na reabilitação de telhados (de
pessoas necessitadas, tais como
idosos e reformados), passando
por obras de maior envergadura
em organismos e movimentos da
nossa freguesia (sede da banda
(mão-de-obra e apoio logístico) e
escola, podemos afirmar que o
programa “Recuperar”, da alçada
do Governo Regional dos Açores,
é uma mais-valia para a nossa
população, não só para os que
trabalham nele, mas também para
os que usufruem do trabalho
desse grupo de cidadãos locais.
Além disso, queremos realçar,
neste boletim número 4, a
persistência da equipa da Junta de
Freguesia, nas pessoas do seu
Presidente e Tesoureiro, que,
apesar de alguns entraves, têm
conseguido fazer valer ideias que
há muito já tinham sido lançadas,
mas que só agora encontraram
cenário adequado para a sua
concretização. Assim, aqui ficam
algumas das ideias já
concretizadas, os projetos em
desenvolvimento e aquilo que se
avizinha para o futuro.

a nova equipa da Câmara Municipal da Ribeira Grande, falou e insistiu na
importância da criação de um espaço de refeitório para a Escola Primária local. É
certo que o ideal, para esta Junta, sempre foi a ampliação da escola com a criação
deste espaço e de um espaço coberto para a prática da educação física. Aliás,
quando a anterior Câmara efetuou as grandes obras de beneficiação da escola há
cinco anos atrás (substituição de todo o telhado e obras de beneficiação nas salas e
casas de banho), já o Presidente da Junta, Miguel Sousa, tinha sugerido uma
alternativa, uma vez que, segundo muitos, uma obra de tal envergadura talvez não
se justificasse pelo número cada vez mais diminuto de alunos na nossa freguesia.
Essa alternativa passava pela demolição de uma parede e a junção de duas salas,
que resultaria num espaço bastante amplo e com condições para as refeições e
prática de desporto coberto (quando necessário). Tal solução não foi aceite pelas
docentes da escola, pois, segundo o Conselho Executivo da EBI da Ribeira Grande,
esta sala era muito necessária. Novamente, a equipa da Junta voltou a sugerir esta
alternativa provisória à equipa camarária atual. Assim sendo, e como agora a sala já
não é imprescindível, a Câmara Municipal enviou alguns funcionários para demolir
a parede. Toda a restante obra, instalações elétricas, colocação de pavimentação
(mosaicos), pinturas, pequenas reparações, está a ser feita pelos funcionários da
Junta do programa “Recuperar”. Assim, está esta Junta a realizar uma ideia sua, ao
abrigo do protocolo que a Câmara Municipal tem com todas as Juntas do concelho
para a manutenção do parque escolar da Ribeira Grande. Todavia, continuaremos a
insistir, como sempre o fizemos com qualquer Câmara, na ampliação da nossa
escola.
A sede da Banda Filarmónica de Nossa
Senhora das Vitórias, património da
Câmara Municipal da R. Grande,
necessitava, há já algum tempo, de obras
de substituição do seu telhado. A Junta
de Freguesia sugeriu à Câmara que
disponibilizasse o material (pois esse é
um edifício sob sua alçada) que a
Junta de Freguesia ficaria responsável pela mão-de-obra e concretização
dessa ação. A Câmara concordou e já entregou o material. A obra irá começar
brevemente, no dia 8 de setembro. Esta Junta de Freguesia mostra, mais uma
vez, que trabalha com todos, apresentando ideias praticáveis e procurando
soluções o menos dispendiosas para todos os envolvidos.

SEMPRE A SERVIR SANTA BÁRBARA
Realização da 2ª edição
das “Festas do Espírito
Santo”, organizadas e
patrocinadas pela Junta
de Freguesia de Santa
B á r b a r a , e m
coordenação com a
Igreja Paroquial de
Santa Bárbara e a
Comissão de Festas de Nossa Sra. das Vitórias. A exploração da barraca de
bebidas foi da responsabilidade da Comissão de Festas e os lucros
revertem a favor das Festas de Nossa Senhora das Vitórias. Organização e
apoio, na mesma altura das Festas do Espírito Santo, à iniciativa
“Juventude Dinâmica”, com atividades diversas, desde caminhadas,
palestras para jovens, aulas de zumba, torneios de futebol infantil e juvenil,
desfile de grupo de tambores, workshop e atuação do Grupo Folclórico de
Santa Bárbara, concertos, entre outras atividades lúdico-pedagógicas
(parceria com a Associação Dinamizadora de Santa Bárbara).
Continua a Junta de
Freguesia a apoiar
f i n a n c e i r a e
logisticamente a
equipa de futsal de
Santa Bárbara, Grupo
d e Ta m b o r e s
“Ritmos” (cedência
de uniforme e

Patrocínio ao Torneio de Futebol “Nossa Senhora das Vitórias” a
decorrer e ao Festival de Folclore (a ser organizado pelo Grupo de
Folclore de Santa Bárbara por altura das nossas festas). Realização
de dois cursos de computador para iniciados, principalmente
destinado a pessoas sem qualquer conhecimento de informática. No
início de outubro, serão dinamizados novos cursos de computador
para os interessados.
Continuação da dinamização de cursos
de guitarra e xadrez (em conjunção com
a Associação Dinamizadora de Santa
Bárbara) destinados a todos os
cidadãos da nossa freguesia.

transporte), Centro Social e Paroquial de Santa Bárbara, Centro de
Convívio de Idosos, Igreja Paroquial de Santa Bárbara; Banda Filarmónica
Nossa Senhora das Vitórias e Marcha de Santa Bárbara (com mais uma
grande performance nas Festas de São Pedro).

Estas foram algumas das ações já desenvolvidas, mas o nosso trabalho
continua sempre incansavelmente. Sendo assim, apresentamos, em
seguida, outros projetos, negociações e diligências feitas junto dos vários
organismos (Câmara e Governo Regional), no sentido de continuar a
desenvolver a nossa freguesia, sempre atendendo aos constrangimentos
financeiros por que passa todo o nosso país.

Reconstrução e melhoramento dos bancos
de madeira do adro. Apela-se para que
todos conservem estes bancos e respeitem
esse espaço, cuja manutenção é
dispendiosa. Se tivermos que gastar
dinheiro sempre nas mesmas coisas, irá
faltar para outras também importantes.

Projeto para exploração das instalações
do 1º piso como alojamento local, para
apoio a grupo de jovens, imigrantes,
bandas filarmónicas, grupos de folclore,
entre outros. O projeto já foi apresentado
junto do Governo Regional dos Açores,
tendo sido já aprovado o protocolo

Cooperação entre o IROA e a Junta de Freguesia
na construção de 1300m de valeta no Caminho
da Terra Chã para utilização dos nossos
lavradores. Este era já um desejo dos
lavradores locais, que agora, graças a mais uma
colaboração proveitosa, foi concretizado.

referente a este projeto.
Criação de um “Parque Urbano” no antigo campo de futebol da freguesia.
Aguarda-se que o Governo Regional, com a entrada do Novo Quadro
Comunitário, apoie esta iniciativa da Junta de Freguesia, que irá prover todo o
concelho da Ribeira Grande com um espaço de lazer, dotado de excelentes

Aquisição de um camião para
auxílio nas várias obras a serem
levadas a cabo pela Junta de
Freguesia com o intuito de
rentabilizar os meios existentes.

condições para a prática de alguma atividade desportiva, atis como caminhadas
e corrida. Prevêem-se mais desenvolvimentos até 2016.
Parque de estacionamento da Travessa do Visconde (ponto de situação) - este
projeto continua a esperar pela legalização de todo a documentação necessária
para a assinatura do contrato de promessa de compra e venda com a Câmara

Construção e colocação de um telheiro no início da
Rua Gabriel raposo de Melo (antiga Banda D'Além)
para incentivar o convívio entre os cidadãos que
utilizam aquele espaço e que possam, a partir de
agora, conversar num espaço ameno e coberto,
aproveitando as noites de verão.

Municipal da R. Grande, uma vez que o terreno ainda está em nome de vários
herdeiros, o que dificulta todo este processo. De notar que o Sr. Presidente
Alexandre Gaudêncio e toda a sua equipa estiveram nesse espaço em finais de
março a estudar a situação, demonstrando, como havia sido prometido em
campanha eleitoral, compreender a necessidade desse parque com espaço
para inversão do sentido de marcha. Aguarda-se, pois, a resolução da parte
burocrática (documentos) e a disponibilidade financeira da Câmara para
avançar com esta obra, conforme foi registado em ata da Assembleia Municipal.
Ø

A Rua Foral da D. Helena também foi visitada pela equipa camarária,
em março, conjuntamente com a Junta de Freguesia. Foram
sugeridas possíveis soluções para o problema da calçada e o
estreitamento da rua no seu início. Esta é também uma situação a

Conclusão das obras de construção do parque infantil na
Boca da Ribeira. Este espaço é para as nossas crianças.
Esperamos que seja bem aproveitado e respeitado, para que
dure bastante tempo.

que estaremos atentos e sempre em diálogo com a Câmara
Municipal, que, através dos seus membros, reconhece a importância
de se encontrar uma solução viável para este problema.

