Uma Vila com Futuro
Elevada a Vila em 25 de Abril de 2004

PRESTAR CONTAS
PRESTAR CONTAS É UM DEVER PARA COM OS NOSSOS CONCIDADÃOS
A Junta de Freguesia de Rabo de Peixe pretende, através deste boletim, informar a população da nossa Vila, acerca do
trabalho que realizamos neste primeiro ano de mandato. Queremos acima de tudo prestar contas a todos os residentes da
nossa Vila e esta foi a forma encontrada para atingir este objetivo.
Deste modo, apresentamos sucintamente o que foi a nossa ação, pautada por uma intervenção em torno das causas
sociais, dada ser esta uma época de uma grande crise económica e social que se vive.
Ciente das dificuldades que iríamos encontrar e com um orçamento inicial limitado, que rondou os 150.000 euros,
tivemos que ser muito criteriosos e audazes para podermos estar presentes naquilo que a população da Vila necessitasse.
O nosso objectivo é por o pouco que temos a render mais, para servir a numerosa comunidade da Vila de Rabo de
Peixe.
Não podemos acudir a todos. Fazemos o que pudemos com os recursos que temos.
A nossa ambição é grande, e esperamos que a economia cresça para gerar novos empregos e e aumentar o rendimento
das famílias e fazer crescer as nossas empresas.
Queremos colocar a Vila de Rabo de Peixe no mapa das maiores Vilas pelas boas razões, e não pelo miserabilismo com
que nos veem aqueles que não nos conhecem.
Temos grandes valores que honram a Vila de Rabo de Peixe, e precisamos de conhecer melhor a nossa história para
sabendo o que fizeram, ganharmos alento para o futuro.
Para isso, é necessário um contrato de compromisso com a nossa comunidade para agarrar as potencialidades económicas e sociais que a nossa Vila tem , numa tarefa que deve envolver as instituições e a sociedade em geral.
Temos de assumir um compromisso geral, que passa por cada um perguntar o que pode, em consciência, fazer pela sua
Vila, e transpor depois o compromisso para o sector que melhor se ajustar ao conhecimento e saber que dispõe.
Juntos, podemos transpor todos os obstáculos!
Jaime Luís Melo Vieira

1

Mensagem de Natal
do Presidente da Junta
de Freguesia

É tempo de Natal e na nossa Vila paira um clima de uma alegria própria destas festas, mas que em
muitos lares ainda falta o essencial para se viver em paz, tranquilidade e harmonia.
A Junta de Freguesia aproveita este tempo para promover uma série de iniciativas inseridas
numa tradição tão ao gosto do nosso povo, com luzes, música, presépios e exposições para que em
Rabo de Peixe se viva intensamente esta quadra natalícia.
Não podemos esquecer que esta é também uma ocasião onde deve haver uma maior generosidade para com os que mais precisam, pois o Menino Jesus nasce, trazendo-nos uma Boa Nova de
paz e de solidariedade.
Apesar das dificuldades do dia-a-dia que enfrentamos na nossa família, no nosso trabalho, na
escola e nos locais de convívio, este Executivo faz votos que o Menino Jesus traga mais esperança a
cada um habitante desta Vila com a confiança de que podemos ultrapassar muitas dificuldades.
Estamos a trabalhar com todo o nosso entusiasmo e esforço, não apenas para promovermos
Rabo de Peixe, mas sobretudo para dignificarmos as pessoas que teimam em viver aqui e têm
muita honra de serem filhos desta Vila. É tempo de conquistarmos a capacidade de dizer bem alto
que vale a pena viver em Rabo de Peixe, onde as pessoas são trabalhadoras, ativas e empenhadas,
respeitando sempre os valores herdados dos nossos antepassados.
Por isso celebrar o Natal é tempo de nos comprometermos de forma concreta para o aprofundamento da justiça e da solidariedade e valorizarmos o sentido da vida e assim contribuirmos para
a construção da verdadeira paz entre todas as pessoas que aqui habitam.
Na nossa Vila, só poderemos viver plenamente o Natal, se soubermos partilhar a alegria destas
festas e respeitarmos e ajudarmos quem está ao nosso lado, sem emprego, sem teto, sem pão e sem
saúde.
Votos de um Feliz Natal e de um próspero ano novo.

O Presidente da Junta de Freguesia
Jaime Luís Melo Vieira
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JUNTA DE
FREGUESIA

A nossa
equipa
Jaime Vieira, Presidente

Carlos Dias, Secretário

Renato Andrade, Vogal

Anália Torres

(Responsável pelas áreas da habitação,
desporto e coordenação das outras áreas).

Joana Nunes, Tesoureira

(Responsável pela área social e juventude)

(Responsável pela cultura)

(Responsável pelas áreas da comunicação,
educação e trânsito).

(Vogal, responsável pelo ambiente e pelo
pessoal operacional)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
António Pedro Costa, Presidente
Maria Venilde Macedo Brum, Secretária
Ana Cristina Brum, Secretária
Vogais do Partido Social Democrata
Sérgio Vieira
José Paulo Alves
Filipa Silva
João Faria
José Faria Vitória Pereira
Vogais do Partido Socialista
Luís Simas Terra
Carlos Sousa Estrela
Hélder Vieira
Aura Moniz Vieira
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Atendimento ao público:
Este executivo, ao logo deste primeiro ano, fez atendimento a mais de 1500 cidadãos, resolvendo o problema de
um grande numero destes. Contudo, os casos que não foram resolvidos por nós tivemos sempre a preocupação
de encaminhá-los para quem direito, designadamente, Câmara Municipal ou Governo Regional, onde tivemos
e vamos continuar a ter uma porta aberta para a tentativa de resolução da maioria dos problemas apresentados.
No início do mandato e atendendo ao elevado número de pedidos de audiências, os dias de atendimento eram
realizados à quarta-feira e sexta-feira durante todo o dia, passando mais tarde para um dia ainda com marcação,
sendo que neste momento e sem marcação prévia, este atendimento está a ser realizado durante uma manhã
por semana, mais concretamente à sexta-feira.

Habitação:
Esta foi uma das grandes prioridades deste executivo, atendendo ao grande número de habitações que carecem
de intervenções. Foi, sem dúvida, uma área onde esta Junta de Freguesia apostou de forma decisiva e onde já
intervimos e resolvemos:
- Mais de 100 moradias onde interviemos no retelho dos telhados.
- Mais de 50 moradias que sofreram pequenas intervenções.
- 20 moradias intervencionadas na substituição dos telhados, em colaboração com a Câmara Municipal.
- Recuperação de uma moradia na sua totalidade através de um acordo de gestão da Direção Regional da Habitação.
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Obras:
- Colaboração com a Câmara Municipal na elaboração do projecto para requalificar o Largo Padre Antonio
Vieira (largo do Coreto).
- Construção da Capela Mortuária.
- Construção do Nicho de São Pedro Gonçalves.

Área Social:
- Esta foi, sem margens para dúvidas, uma das áreas onde tivemos o maior cuidado nas abordagens das situações que nos iam chegando. Neste sentido, trabalhamos sempre em articulação com os técnicos de ação social
do Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores e da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, para
não se sobreporem os apoios. Felizmente, contamos com uma ferramenta muito importante que foi o fundo de
emergência social da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na medida em que deu resposta a muitas solicitações e pedidos que nos chegavam. Neste sentido e para facilitar a população desta vila, a Edilidade ribeiragrandense transferiu um técnico superior da Câmara para trabalhar na nossa autarquia para evitar que os cidadãos
desta Vila tivessem que se deslocar à Ribeira Grande.
- Contudo, para além desta preciosa ferramenta, fomos resolvendo situações emergentes que nos foram aparecendo no dia a dia, que incluíam a atribuição de bens de primeira necessidade.
- Na Saúde, fomos auxiliando as populações dentro de um apoio específico a nível de medicamentos, sobretudo na faixa etária das crianças e dos idosos e consoante os rendimentos familiares.
- Estabeleceu-se um protocolo com o médico oftalmologista xxxxxxxxxx, para a obtenção de mais de 50 consultas gratuitas para mais de 50 cidadãos
- Apoiamos parcialmente e com pequenos apoios a 30 famílias carenciadas na aquisição de óculos.
- Através do Lions de Rabo de Peixe, apoiou-se na íntegra a aquisição de óculos a 20 crianças em idade escolar.
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Educação:
- Criamos uma equipa de apoio educativo, em articulação com a Escola Básica e Integrada de Rabo de Peixe
- Efetuamos pequenas reparações nas escolas.
- Apoiamos as diversas escolas nas atividades por elas desenvolvidas.
- Dinamizamos a quinta biológica da Escola D.Paulo José Tavares.
- Elaboração em colaboração com a Câmara Municipal do projeto de requalificação da escola António Tavares
Torres

Ambiente:
- Limpeza das artérias de Rabo de Peixe.
- Conservação dos espaços verdes.
- Participação no programa da Ecofreguesias
- Aquisição de um camião.

Emprego:
- Através dos programas ocupacionais do Governo Regional, empregamos 100 pessoas no Programa FIOS.
- Demos emprego a dez pessoas inseridos no Programa RECUPERAR.
- E 14 pessoas através do Programa PROSA.
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Cultura e eventos:
- Celebração do dia de hallowen
- Organização do desfile de pais-natal
- Criação de efeitos de natal com material reciclado.
- Organização do presépio de natal no exterior.
- Concurso de presépios.
- Concurso de árvores de natal com material reciclado.
- Formação doméstica em bordados de ponto cruz.
- Celebração festiva da passagem de ano.
- Festejo do dia de reis.
- Aniversário de elevação de Rabo de Peixe a Vila, com diversas atividades recreativas e culturais.
- Semana cultural.
- Lançamento do livro.

Desporto e juventude:
- Colónia de férias com a participação de mais de cem crianças e com o apoio voluntário de 30 jovens.
- Apoio às entidades desportivas.
- Realização de torneio de verão.
- Vigilância dos polidesportivos da Vila.
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Trânsito:
- Toponomia.
- Colocação de placas de sinalização.
- Alteração do trânsito na Rua do Rosário e na zona das Courelas.

Projetos mais relevantes para 2015
• Requalificação do Largo do Coreto, em articulação com a Câmara Municipal
da Ribeira Grande.
• Requalificação da Escola Tavares Torres, em articulação com a câmara Municipal da Ribeira Grande.
• Criação de um parque infantil, no jardim do Adro da Ermida do Rosário.
• Requalificação do Charco
• Requalificação do jardim do aldeamento da Cooperativa da Habitação.
• Colocação de piso sintético no campo de jogos São Pedro Gonçalves.
• Apoio ás associações culturais
• Conclusão da Capela Mortuária
• Criação de um parque recreativo e de merendas na rua Heróis da Pesca do
Bacalhau (junto à Cofaco)
• Aquisição de uma moradia para construção de um jardim
• Construção de uma horta comunitária
• Construção de um forno comunitário.
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