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Outubro - Dezembro

Uma viagem pelos acontecimentos que marcaram os meses de outubro, novembro e dezembro, no
nosso concelho… Espreite!
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Município premiou os melhores alunos

Os 28 melhores alunos do
concelho, dois de cada ciclo
e escola, foram premiados
com Bolsas de Mérito. A
cerimónia de entrega
decorreu a 6 de outubro,
no Salão Nobre e contou
com a presença do executivo camarário e do secretário regional da Educação,
Jorge Carvalho.

O

s estudantes que
se destacaram no
1.º ciclo receberam um vale de
compras em materiais escolares no valor de 50 €. Já os
melhores do 2º e 3º obtiveram um cheque no valor de
100€. Os alunos do ensino
secundário tiveram a oportunidade de obter a carta de
condução, um sinal de emancipação, geralmente muito
desejado pelos jovens desta
faixa etária.
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Escola Padre Manuel Álvares recebeu atletas olímpicos
Eles vieram para competir
no Madeira Ocean Race.
Aproveitaram a passagem
pela Ribeira Brava e no dia
7 de outubro contaram a
sua história aos alunos da
Escola Padre Manuel Álvares.

F

alamos de dois dos
atletas da formação
K4, o madeirense
David Fernandes e
o bracarense Emanuel Silva.
Ambos participaram nos últimos Jogos Olímpicos, e através dos seus testemunhos,
elucidaram a plateia de alunos e professores acerca dos
sacrifícios que são necessários fazer em nome de um
sonho.
Prometem continuar na luta
pelas medalhas e elevar o
nome de Portugal na canoagem. Tóquio 2020 já está no
horizonte e como tal trabalham diariamente para que os
próximos jogos sejam o culminar de grandes vitórias.
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Festa Luso-Venezuelana ajudou associações

Parte das receitas dos
bilhetes da 7º edição da
Festa
Luso-Venezuelana
reverteram a favor da
Associação
Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
da Ribeira Brava e do
Movimento
VenexosMedicamentos
para
a
Venezuela. Ambas receberam no dia 6 de outubro os
respetivos donativos.

O

quartel ribeirabravense foi o
palco escolhido
para esta entrega,
que contou com a presença
de Ricardo Nascimento, presidente da autarquia, Paulo
Andrade,
presidente
da
Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários da
Ribeira Brava, de Nataly Pestana, representante do Movimento Venexos-Medicamentos para
a Venezuela e de Carlos Perneta, diretor de marketing do Diário de Notícias.
Recorde-se que a Festa LusoVenezuelana é um certame
organizado pelo Diário em parceria com a Câmara Municipal
da Ribeira Brava.
Para os bombeiros, a receção
deste donativo, no valor de
2500 euros significa a possibilidade de “aquisição de alguns
equipamentos de proteção pessoal” e financiamento “da
Escola de Voluntários”, como
explicou Paulo Andrade. A par
desta oferta, a Associação
Humanitária recebeu também
da Taberna da Poncha, que

esteve presente na festividade, um donativo no valor de
500 euros.
O Movimento VenexosMedicamentos para a Venezuela, que angariou na região
“cerca de 130 kilos de remédios, que já se encontram em
Lisboa e que daí vão partir
para a Venezuela”, afirmou
Nataly Pestana, que salientou
também que o movimento
“recebeu um total de 600
euros, que ajudará no transporte dos mesmos”.
A festa que uniu duas culturas serviu também para fortalecer os laços de solidariedade, que em tempos como
este, ganham outra importância e dimensão.
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Ribeira Brava assinalou o Dia da Saúde Mental

A 10 de outubro comemorou-se o Dia Mundial da
Saúde Mental. A Câmara
Municipal da Ribeira Brava assinalou a data através
de uma sessão que juntou
especialistas de diversas
áreas da psicologia.

nos Contos de Fadas, esteve
a cargo de Nolene Serrão, do
Centro Social e Paroquial da

A

iniciativa decorreu na Biblioteca
Municipal e teve
como
mote
“Florescer e Ser Feliz”. A
sessão foi composta por quatro comunicações diferentes.
A primeira debruçou-se
sobre o Burnout, sendo Alexandra Mendes, do Centro
de Saúde da Ribeira Brava, a
oradora
responsável.
A
segunda, intitulada de Viver
Feliz para Sempre: Não é só

Santíssima
Tabua.

Trindade

da

Houve tempo também para
analisar através da comuni-

cação de Hugo Fernandes, da
Câmara Municipal da Ribeira Brava, a Saúde Mental no
Trabalho. A última temática
abordada coube a Joana
Matos, do Centro Social e
Paroquial da Santíssima
Trindade da Tabua, que se
debruçou sobre a Inteligência Emocional e Parentalidade.
Esta sessão de caráter gratuito foi aberta à comunidade
em geral e contou com o
apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da
Ribeira Brava, do Centro
Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua e
ainda da Delegação Regional
da Ordem dos Psicólogos
Portugueses.
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Frente-mar recebeu ação de divulgação
A frente mar da Ribeira Brava recebeu a 20 de outubro,
uma ação de divulgação,
encabeçada por alguns elementos do Exército Português.
A iniciativa foi direcionada
à população em geral, mas
com enfoque nos mais
jovens. Quem por lá passou
pôde conhecer os principais
pontos de atuação desta
entidade, bem como retirar
dúvidas e esclarecer curiosidades.

Exposição Pão por Deus abrilhantou Mercado

Pão por Deus, um costume
que marcou gerações e que
pôde ser recordado através
de uma exposição, realizada
no Mercado Municipal,

durante parte do meses de
outubro e novembro.
A elaboração e organização
da iniciativa esteve a cargo
dos funcionários da autar-

quia, que com sapiência,
minúcia e mestria, nos
reportaram para outros tempos longínquos, mas presentes na nossa cultura popular.
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Si Ponteado no Museu Etnográfico

Fotogaleria
O Concerto Si Ponteado, teve lugar no Museu Etnográfico da Madeira, a 5 de novembro.
Si que Brade, Nóveis Tangedores e a Orquestra de Ponteado da Madeira foram os
grupos convidados.
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ER 229 repavimentada
dia das populações”, afirmou
Sérgio Marques, que acrescentou que o trabalho de
requalificação "era absolutamente necessário dado o
estado de degradação do
pavimento desta estrada".

A Estrada Regional 229,
em Campanário recebeu
no dia 28 de novembro, a
visita do secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques e de Ricardo
Nascimento, presidente da
Câmara Municipal da
Ribeira Brava.
O Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua recebeu a
29 de novembro, a visita da
secretária de Estado da
Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Ana Sofia
Antunes e da secretária
Regional da Inclusão e
Assuntos Sociais, Rubina
Leal.

A

instituição ribeira-bravense foi a
primeira
da
região a desenvolver uma experiência de
Lar Intergeracional, que teve
início em 2003 e que conta

E

ste troço sofreu
uma repavimentação em de Novembro, através de
"meios próprios do governo,
que estavam subutilizados e
que estamos a tentar dar uma
utilização plena, em trabalhos de conservação e manutenção de infraestruturas que
são essenciais para o dia a

A requalificação desta via
mostra-se essencial, pois é
utilizada diariamente pela
população local e por turistas
que visitam o concelho. Para
Ricardo Nascimento existem
mais estradas a necessitar
repavimentação, mas considera que o troço “que necessita de uma intervenção
urgente está na ribeira da
Tabua", uma via que ficou
deteriorada após o 20 de
fevereiro de 2010.
O secretário salientou que a
ER 229 receberá novo pavimento numa extensão de
“quilómetros”.

Secretária de estado visitou Lar da Tabua
desde então com 35 camas
para idosos e 12 camas para

crianças e jovens em situação de risco.

Dezembro
Natal… Magia… Cor...
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Na Ribeira Brava, a quadra natalícia ficou marcada pelo leque variado de atividades e
inciativas, dedicadas a miúdos e graúdos.
Recorde agora alguns desses momentos.

VILA NATAL

seu trenó e renas por um carro de bombeiros.

Inaugurada na manhã de 3 de
dezembro, a Vila Natal iniciou-se com a chegada do
Pai Natal, que substituiu o

Este espaço de brincadeira,
localizado na frente-mar, era
composto por diversos equipamentos, como casinhas de

Natal, comboio, trenó e
renas. Ali foi possível realizar inúmeras atividades, trabalhos manuais, estar com o
Pai Natal e assistir a peças de
teatro e horas do conto.
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CONVÍVIO SÉNIOR
O Hotel da Encumeada recebeu no dia 7 de dezembro,
um convívio de Natal direcionado à população sénior
do concelho da Ribeira Brava, uma iniciativa promovida
pela autarquia local.
250 munícipes partilharam
por algumas horas o mesmo

OUT U BRO

espaço. Trocaram memórias,
brindaram aos anos de sabedoria e dançaram ao som de
velhas canções, trazidas
pelos grupos musicais das
Casas do Povo da Serra d’Água e Ribeira Brava. O objetivo da iniciativa era proporcionar momentos de convívio e boa disposição, combatendo desta forma o isola-
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mento.
Neste almoço estiveram também presentes duas centenárias, que pela sua longevidade, foram agraciadas com
um voucher de oferta em
compras na Markpure, uma
empresa recém instalada na
Ribeira Brava, e que opera
no ramo da ortopedia, saúde
e bem-estar.
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NOITE DO
MERCADO
O Mercado Municipal da
Ribeira Brava foi o palco
deste evento, que trouxe
muita animação e atuações
de vários grupos do concelho
e ainda da discoteca Vespas,
a 17 de dezembro.
Esta iniciativa aliou o entretenimento ao comércio, através da presença de artesãos e
agricultores. Assim, quem
por ali passou teve a oportunidade de adquirir os mais
diversos produtos, entre licores, peças de bijutaria, decoração, hortícolas, utensílios
em madeira, entre tantas
outras coisas.
Apesar da chuva, quem ali se
encontrava, não arredou pé e
aproveitou para saborear
alguns petiscos, graças aos
stands de “comes e bebes”.
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VIAGENS DO
PAI NATAL
Conta a lenda que ele vem
das terras da Lapónia, rápido
e subtil, graças ao seu trenó e
renas. Traz consigo alegria,
esperança e amor.
Símbolo do Natal, edifica
nos mais pequenos fantasias
sem fim e nos adultos recordações de outros tempos.
Em dezembro não passou
despercebido a ninguém. Por
terras ribeira-bravenses espalhou júbilo, doces e simpatia.
Todos os que com ele se cruzaram ansiavam uma recordação do momento. Miúdos
e graúdos apressavam-se a
tirar fotografias.
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CONCURSO DE
MONTRAS DE
NATAL
A Câmara Municipal da
Ribeira Brava promove até 6
de janeiro de 2017, o Concurso de Montras de Natal.
Esta iniciativa pretendeu
dinamizar o comércio na
vila, tornando-o mais atrativo na época festiva.
As montras a concurso são
votadas pela população através da página de Facebook
do município. Para tal, basta
colocar um “gosto” na fotografia da montra mais apelativa.
A entrega dos prémios será
feita pelos elementos do
Executivo Camarário, no dia
7 de janeiro de 2017, durante
a iniciativa Cantar dos Reis.

Até 6 de janeiro pode votar neste concurso.
Deixe o seu “gosto”.

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO

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, parceiros e comunidade em geral.
Não existem respostas certas nem erradas, pelo que contamos com a sua sinceridade. Esperamos assim
poder melhorar no futuro.
Link de resposta : https://goo.gl/forms/LZsOqrN008E0g86H3

Rua Visconde Nº 56
9350-213 Ribeira Brava
Madeira - Portugal
Telefone: 291 952 548
Fax: 291 952 182
Email: geral@cm-ribeirabrava.pt
Estamos no Facebook.
Clique no símbolo a baixo, deixe o
seu “gosto”
e acompanhe as novidades
na página
Município da Ribeira Brava

Estamos no YouTube
Clique no símbolo a baixo
e subscreva o nosso canal

Visite ainda o nosso site
http://www.cm-ribeirabrava.pt/
_______________________________
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