
REVISTA TRIMESTRAL 
Edição 3 • 2016 Julho - Setembro 



JULHO 

“Imaginolândia”: Um Mundo de possibilidades…………………………………………………………..4 

Praia da Ribeira Brava galardoada………………………………………………………………………….5 

Poluição Zero na praia da vila……………………………………………………………………………...6 

Frente mar recebeu Campeonatos Regionais de Triatlo……………………………………………………7 

AGOSTO 

Uma festa com dois sotaques……………………………………………………………………………….9 

SETEMBRO 

Vinho: Senhor e Rei da exposição………………………………………………………………………...11 

Ribeira Brava recebeu II Beach Volleyball Closing………………………...…………………………….12 

Manuais escolares entregues aos alunos do 1.ºciclo……………………………..………………………..13 

1.111 Cabazes Escolares distribuídos na Ribeira Brava…………………………………………………..14 

Maria Margarida Rodrigues perpetuada em praceta………………………………………………………15 

Renovação das viaturas de transporte……………………………………………………………………..16 

Biblioteca Municipal possui nova coleção de obras………………………………………………………17 

Ribeira Brava presenteou turistas de todo o Mundo……………………………………………………...17 



J 

U 

L 

H 

O 



JULHO  -  SETEMBRO  P ÁGINA 4  

Esteve patente junto à 

Igreja Matriz da Ribeira 

Brava, a Exposição Muni-

cipal de Expressão Plástica 

“ESCOLArtes”, entre os 

meses de julho e agosto. 

 

E 
sta exposição 

resultou de um 

conjunto de traba-

lhos manuais reali-

zados pelas diferentes esco-

las e instituições do conce-

lho, como o Centro Social e 

Paroquial de São Bento, o 

CAO da Ribeira Brava, a 

EB2/3 Cónego João Jacinto 

Gonçalves de Andrade, a 

EB1/PE de Serra d’Água, a 

EB1/PE da Ribeira Brava, a 

EB1/PE da Corujeira, a EB1/

PE de São Paulo, a EB1/PE 

de São João, a EB1/PE do 

Lugar da Serra e a EB1/PE 

de Bica de Pau.  

“Imaginolândia” foi o tema 

dado a esta exposição que 

pretendeu mostrar a “veia 

criativa” das diferentes insti-

tuições. A iniciativa foi pro-

movida pela Câmara Munici-

pal da Ribeira Brava . 

“Imaginolândia”: Um Mundo de possibilidades 
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E 
ste galardão tem 

como objetivo dis-

tinguir as praias 

nacionais, costei-

ras ou interiores, que, tendo 

sido galardoadas com a ban-

deira Praia Acessível durante 

a época balnear, evidencia-

ram as melhores condições 

de acessibilidade, constituin-

do-se, como praias de  refe-

rência nacional, pela qualida-

de da oferta de serviços e 

bem-estar que proporcionam 

às pessoas com mobilidade 

condicionada. 

Praia da Ribeira Brava galardoada 

A praia da Ribeira Brava foi galardoada com o Prémio de Praia + Acessível. 
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Na sequência da implemen-

tação da Estratégia 

MaRaM – Poluição Zero 

no Mar da RAM, a Secre-

taria Regional do Ambien-

te e Recursos Naturais, 

através do Serviço do Par-

que Natural da Madeira, 

em coordenação com a 

Direção Regional do Orde-

namento do Território e 

Ambiente, realizou uma 

campanha de sensibilização 

contra a poluição marinha 

junto dos frequentadores 

das praias e complexos bal-

neares do arquipélago. 

 

T 
endo em conta que 

a maior parte da 

poluição marinha 

tem origem em 

terra, a iniciativa teve como 

principal objetivo a sensibili-

zação da população na 

mudança de hábitos que con-

tribuam para melhorar a inte-

gridade do  oceano. 

Neste âmbito, o complexo 

balnear da Praia da Ribeira 

Brava foi alvo de uma ação 

Poluição Zero na praia da vila 

de limpeza, no dia 18 de 

julho, onde participaram 27 

voluntários, entre crianças e 

adultos, da Adbrava – Asso-

ciação de Desenvolvimento 

da Ribeira Brava e da Asso-

ciação Desportiva de São 

João.  
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Os Campeonatos Regionais 

de Triatlo Powerade 2016, o 

VI Triatlo da Ribeira Brava e 

IX Triatlo Jovem da Ribeira 

Brava 2016, que decorreram 

no dia  30 de julho, contaram 

com um novo segmento de 

ciclismo.  

A frente de mar foi o local 

escolhido para esta iniciati-

Frente mar recebeu Campeonatos Regionais de Triatlo  

va, que teve como promotor 

a Associação Regional de 

Triatlo da Madeira, em par-

ceria com a Câmara Munici-

pal da Ribeira Brava.  
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Dois povos afastados por 

um oceano, mas ligados 

pela amizade. 

 

E 
ste quase que 

poderia ser o mote 

para a 7ª edição da 

F e s t a  L u s o -

Venezolana, que juntou 

madeirenses e alguns vene-

zuelanos, no Campo de Fute-

bol da Ribeira Brava. 

Artistas como Ricardo 

Thompson, Miro Freitas, 

Mariachi México e o Grupo 

de Folclore da Casa do Povo 

da Ribeira Brava marcaram 

presença, numa noite anima-

da, onde não faltou a típica 

gastronomia das duas 

nações. 

Parte das receitas do evento 

reverteram a favor dos Bom-

beiros Voluntários da Ribei-

ra Brava. 

A organização esteve a cargo 

do Diário de Notícias, em 

pareceria com a Câmara 

Municipal. 

 

 

Um festa com dois sotaques 
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De 3 a 11 de setembro o 

Mercado Municipal da 

Ribeira Brava foi palco de 

uma  exposição dedicada à 

temática das vindimas. 

 

A 
 iniciativa foi 

promovida pela 

Câmara Munici-

pal e contou com 

o apoio das Casas do Povo 

das quatro freguesias do con-

celho e do Museu Etnográfi-

co da Madeira. 

Tradições, costumes e toda a 

cultura dos vinho e vinha 

foram dadas a conhecer à 

comunidade e a turistas, que 

puderam desta forma perce-

ber todo o universo ligado à 

preparação do néctar dos 

deuses. 

 

Vinho: Senhor e Rei da exposição 
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Ribeira Brava recebeu II Beach Volleyball Closing  

A praia da Ribeira Brava recebeu entre os dias 3 e 4 de setembro, o II Beach Volleyball Closing 

2016, um evento promovido pela Associação de Voleibol da Madeira, em parceria com a Câma-

ra Municipal. Foi a primeira vez que o município recebeu esta competição. 
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A EB1/PE da Ribeira Bra-

va foi palco de uma entrega 

simbólica de manuais esco-

lares aos alunos do 1.ºciclo, 

no dia 15 de setembro.  

 

O 
 início de aulas é 

hab i tu a l men t e 

marcado por reu-

niões entre pro-

fessores e encarregados de 

educação, onde se estabele-

cem metas e se dão a conhe-

cer os objetivos para mais 

um ano letivo.  

Não fugindo à regra a 

EB1/PE da Ribeira Brava 

reuniu com pais e crianças, 

numa cerimónia, que contou 

com a presença do presidente 

da câmara, Ricardo Nasci-

mento, da vereadora da edu-

cação, Natália Rodrigues e 

do vereador Rui Gouveia.  

Depois de dadas as 

boas-vindas procedeu-se à 

entrega simbólica dos 

manuais. 

Dos 477 alunos do concelho 

que beneficiaram da entrega 

de manuais escolares, 130 

alunos não auferem qualquer 

apoio da ação social escolar, 

sendo que por isso a autar-

quia assume a totalidade da 

aquisição. Os restantes 347 

têm escalão e nesta medida a 

edilidade complementa o 

restante valor. 

A totalidade do investimento 

é de 14.627 euros e pretende 

diminuir os encargos das 

famílias no plano da educa-

ção. 

 

Manuais escolares entregues ao alunos do 1.ºciclo 
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1.111 Cabazes Escolares distribuídos na Ribeira Brava  

Os alunos das escolas 

Básica e Secundária 

Padre Manuel Álvares e 

Cónego João Jacinto Gon-

çalves de Andrade recebe-

ram no dia 19 de setem-

bro Cabazes Escolares, 

distribuídos pela Câmara 

Municipal da Ribeira 

Brava. 

 
 

A 
 entrega destes 

materiais foi 

levada a cabo 

pelo presidente 

da autarquia, Ricardo Nas-

cimento, pela vereadora da 

educação, Natália Rodri-

gues e pelo vereador, Rui 

Gouveia. 

Início de ano letivo é sinó-

nimo de despesas escolares. 

Para aliviar os encargos 

financeiros das famílias no 

plano da educação, a Câma-

ra Municipal da Ribeira 

Brava entregou 1.111 Caba-

zes Escolares, que contêm 

os materiais essenciais para 

cada ciclo de estudos. 

Dos cabazes distribuídos, 

852 tiveram como destino a 

Escola Básica e Secundária 

Padre Manuel Álvares e 

259 a Escola Básica do 2º e 

3ºciclos Cónego João Jacin-

to Gonçalves de Andrade. 

Esta medida de apoio social 

empreendida pelo municí-

pio teve um investimento 

de 26.351 euros e visa equi-

librar as oportunidades de 

acesso a um ensino de qua-

lidade, bem como promover 

o sucesso escolar dos alu-

nos. 
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Dinâmica e atenta às neces-

sidades da freguesia. Duas 

características, de entre 

muitas, que fizeram de 

Maria Margarida Rodri-

gues um símbolo de Cam-

panário, e que agora possui 

uma praceta com o seu 

nome. 

 

A 
 inauguração que 

teve lugar a 21 de 

setembro, perpe-

tua o legado desta 

mulher, que se tornou a pri-

meira presidente da Casa do 

Povo local. Ao currículo jun-

tou ainda a fundação e poste-

riormente direção do Grupo 

de Folclore, sendo também 

elemento da Assembleia de 

Freguesia durante três man-

datos.  

Maria Margarida Rodrigues 

faleceu em julho de 2015, 

com 82 anos e a atribuição do 

seu nome à nova praceta 

construída no local que outro-

ra fora a escola primária da 

Porta Nova, foi deliberada 

por unanimidade pela Câma-

ra Municipal de Ribeira Bra-

va, em agosto passado. 

Da cerimónia fizeram parte 

familiares e amigos desta 

nobre figura, bem como o 

executivo liderado por Ricar-

do Nascimento e ainda o pre-

sidente do Governo Regional, 

Miguel Albuquerque.  

A tarde foi de festa e foram 

inúmeras as pessoas que se 

dirigiram ao local para fazer 

parte desta homenagem pós-

tuma. A animação ficou a 

cargo da Banda Municipal da 

Ribeira Brava e do Grupo 

Folclórico da Cada do Povo 

de Campanário.  

Esta praceta que simboliza o 

dinamismo de uma mulher, 

Maria Margarida Rodrigues perpetuada em praceta 

servirá agora como espaço 

polivalente, onde se realiza-

rão atividades de recreio, 

lazer e cultura da população.  
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A Câmara Municipal da Ribeira Brava renovou recentemente duas viaturas de transporte de pas-

sageiros, pertencentes à autarquia. 

Devido ao mau estado em que se encontravam as estampas da carroçaria, a edilidade decidiu 

modificar as mesmas, optando por um estilo mais sóbrio.  



A Biblioteca Municipal da Ribeira Brava possui um novo conjunto de obras literárias. São 

diversos os autores que compõem esta recente coleção, onde cabem inúmeras histórias, mundos 

e aventuras, para miúdos e graúdos. 
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Biblioteca Municipal possui nova coleção de obras 

Visite a Biblioteca e perca-se em leituras!  

T 
ira uma fotogra-

fia e ganha 1 via-

gem! Este é o 

nome da iniciati-

va que correu toda a ilha e 

fez passagem também pela 

Ribeira Brava. 

 

Organizada pela Associação 

de Promoção da Madeira, 

pela Associação de Municí-

pios da Região Autónoma da 

Madeira, pela Secretaria 

Regional da Economia, 

Turismo e Cultura, em parce-

ria com a Câmara Municipal 

da Ribeira Brava, a iniciativa 

teve como objetivo assinalar 

o Dia Mundial do Turismo.  

As fotografias marcaram o 

dia e através deste concurso, 

os turistas puderam ficar 

habilitados a ganhar uma via-

gem de avião para duas pes-

soas à Madeira ou Porto San-

to, a partir de qualquer país 

da Europa. A mesma será 

atribuída ao concorrente cuja 

fotografia obtiver mais likes. 

Ribeira Brava presenteou turistas de todo o mundo 

Poderá acompanhar o decor-

rer do concurso na página de 

facebook Visit Madeira. Até 

dia 9 de outubro pode votar 

nas suas fotografias favori-

tas. 



Integrado na missão de melhoria contínua da Câmara Municipal 

da Ribeira Brava (CMRB), pedimos a sua colaboração no 

preenchimento de um questionário de avaliação dos respetivos 

serviços e programas prestados pela autarquia. 

A resposta ao questionário é voluntária, anónima e apenas tem o 

propósito de conhecermos a opinião dos nossos utentes, parcei-

ros e comunidade em geral. 

Não existem respostas certas nem erradas, pelo que contamos 

com a sua sinceridade. Esperamos assim poder melhorar no 

futuro. 

 

Para responder ao questionário clique aqui: 

https://goo.gl/forms/LZsOqrN008E0g86H3 

Inquérito de satisfação 

https://goo.gl/forms/LZsOqrN008E0g86H3
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