Publicação Mensal . Nº3 . Outubro 2009

Pela 8ª vez consecutiva

Câmara apoia alunos na
abertura do ano lectivo
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Feira do Linho animou
Ribeira de Pena

Festa do Emigrante muito
animada e concorrida

Monumento perpetua
vítimas do Ultramar

De 7 a 9 de Agosto o concelho de
Ribeira de Pena foi destino de milhares de visitantes que quiseram descobrir as tradições do linho.

A “Festa do Emigrante 2009” organizada pela Câmara Municipal de Ribeira
de Pena, voltou a ser o grande ponto de
encontro de toda a comunidade do concelho que trabalha no estrangeiro.

Os antigos Combatentes do Ultramar
naturais de Ribeira de Pena foram
homenageados através da inauguração de um monumento dedicado
aos militares mortos em combate.

Cortejo etnográfico mostrou
“Usos e Costumes de Pena”
Milhares de pessoas assistiram, nas
principais ruas de Ribeira de Pena, ao
II Cortejo Etnográfico “Usos e Costumes das Terras de Pena”, evento integrado na XI edição da Feira do Linho.
O desfile organizado pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena em colaboração com as Associações do concelho e Juntas de Freguesia, foi composto por vinte e cinco carros alegóricos
e mais de uma centena de figurantes
que recrearam as actividades rurais e
tradicionais do concelho.
O público gostou do que viu nos carros
representativos das Freguesias. Bem
caracterizados, os figurantes foram
um autêntico retrato vivo das tradições do Concelho.

Feira do Linho animou
Ribeira de Pena

A XI edição da Feira do Linho de Ribeira de Pena que decorreu de 7 a 9 de
Agosto voltou a ser o destino de milhares de visitantes. O público teve a
oportunidade de ver um dos certames
mais tradicionais da Região Norte,
com muita folia e animação à mistura.
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Embora o linho fosse o mote do certame, este serviu também para expor e
dar a conhecer outras actividades do
concelho, nomeadamente o turismo, o
artesanato, os vinhos, a gastronomia e
a doçaria tradicional. Tudo isto, “envolto” na hospitalidade e na simpatia de
bem receber das nossas gentes.
O Presidente da Câmara Municipal de Ri-

beira de Pena, Agostinho Pinto, reconheceu a importância da Feira do Linho como
factor económico significativo. “É a forma
mais visível de dar a conhecer aquilo que
de bom temos no concelho. Há pessoas
para quem a Feira do Linho é uma maisvalia em termos de rentabilidade. Vamos
apostar na sua continuidade”.
Uma nota para a exposição que foi
patente no recinto da Feira intitulada
“As 7 maravilhas do Concelho”, da autoria da Arquitecta Maria João Pereira,
onde o público teve a oportunidade de
participar na eleição das 7 maravilhas
do Concelho de Ribeira de Pena.

Festa do Emigrante muito
animada e concorrida
A “FESTA DO EMIGRANTE 2009” organizada pela Câmara Municipal de
Ribeira de Pena, a 16 de Agosto, voltou a ser o grande ponto de encontro
de toda a comunidade do concelho
que trabalha no estrangeiro.
A Zona de Lazer do Bucheiro foi o palco
desta concentração festiva com espectáculos musicais e uma grande merenda convívio composta por boa vitela no

churrasco, sardinha assada, febras de
porco e bons vinhos da região.
A Câmara Municipal de Ribeira de
Pena pretendeu com esta iniciativa
dar “aquele abraço” de amizade e de
solidariedade a toda uma comunidade
ribeirapenense que fora das suas terras lutaram por melhores condições
de vida e que têm sabido honrar com
o seu trabalho, as suas origens.

Câmara mantém política de continuidade na abertura do ano lectivo
Na abertura do novo ano lectivo, o Município de Ribeira de Pena procedeu mais uma
vez à entrega de material escolar a 400
crianças do Ensino Pré-Primário e do 1º
Ciclo do Concelho.
Com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Agostinho
Pinto, mochilas e manuais escolares foram
distribuídos nos vários estabelecimentos de
ensino das Freguesias.
Esta iniciativa do Município insere-se nas
medidas de apoio à comunidade escolar que
têm vindo a ser implementadas nos últimos
anos, numa lógica social de minorar os cus-

tos das famílias com os seus educandos.
Representa também o esforço da autarquia
no investimento solidário nas gerações e
ao mesmo tempo nas gerações futuras do
concelho, no sentido de lhes proporcionar os
melhores meios para atingir o sucesso escolar e elevar a qualidade do próprio ensino.
Aliado a isto, fica também bem patente uma
vontade e um objectivo em contribuir para o
sucesso escolar dos alunos do concelho.
Foi nesta perspectiva que, cerca de 100 estudantes que frequentaram o ensino superior
receberam da autarquia 400 euros cada um,
referentes ao ano lectivo 2008/09.

Requalificação da Zona
Ribeirinha de Cerva
Depois da beneficiação da Zona de Lazer
das Meadas, na Vila de Cerva, foi inaugurada a Zona Ribeirinha de Cerva, considerada um espaço de lazer de excelência e
de enorme atractividade turística.
A Zona Ribeirinha de Cerva apresenta
agora solários naturais (zonas relvadas
para fruição de veraneantes), um bar de
apoio, piscinas, mobiliário de jardim, e um
parque de estacionamento de viaturas.
O Presidente da Câmara Municipal de
Ribeira de Pena, Agostinho Pinto manifestou a sua satisfação pelo empreendimento inaugurado. “Conseguimos criar
mais uma zona verde na vila de Cerva, o
que nos enche de orgulho e satisfação. A
próxima intervenção na Zona Ribeirinha
já se encontra em fase de candidatura

e é nosso objectivo lançar esta obra que
vai fazer de Cerva um local ainda melhor
para viver”.
É quase um quilómetro de margem ao
longo do Rio Póio a ser abrangido por um
vasto conjunto de melhoramentos, que
depois de concluídos, transformará esta
zona marginal, num espaço de lazer de
excelência e grande atractividade turística.
O “território” que faz parte do projecto,
será dotado de uma ciclovia, espaços propícios à realização de diversas actividades
e ainda uma pequena ponte. Pretende-se
começar os trabalhos em 2010.
Nesta vila e só em beneficiações direccionadas para o lazer e bem-estar das populações, a Câmara Municipal de Ribeira de
Pena investiu cerca de 150.000 euros.
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Monumento perpetua vítimas de
guerra do Ultramar

A Câmara Municipal de Ribeira de
Pena homenageou os antigos Combatentes do Ultramar naturais do
Concelho, com a colocação na vila de
um monumento evocando os militares
que perderam a vida em Angola, Mo-

VOXPOP

O que acha da obra de requalificação
da frente ribeirinha de Cerva?

çambique e Guiné.
A cerimónia contou com a presença de
algumas individualidades e personalidades nomeadamente o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, Agostinho Pinto e o
representante da Liga dos Combatentes, Tenente Coronel Mário Pires da Silva e muitas dezenas de assistentes, de
entre as quais podiam-se contar vários
ex-combatentes e familiares.
O programa constou de uma recepção
às entidades oficiais, junto à Igreja Matriz do Salvador, seguindo-se uma Missa
pelas vítimas da guerra e uma romagem
ao Cemitério Municipal acompanhados
por uma Banda Filarmónica.
Um Grupo de Ex-Combatentes de Ultramar pretende criar no Concelho de
Ribeira de Pena um Núcleo da Liga dos
Combatentes.

Maria Emília
Soares
Cerva

“O enquadramento é fantástico. Não
poderia ser mais feliz a Câmara com a
escolha e as obras que fez. A ideia foi
muito bem aplicada. A Frente Ribeirinha de Cerva tem mais encanto.”
Céu Martins
Cerva - S. João

“Isto é um autêntico SPA natural.
Cerva ficou melhor. Estávamos
completamente sem nada, e acredito que o novo projecto apresentado pela Câmara vai valorizar ainda mais turisticamente a vila.”

Município preserva e valoriza o
património natural do Concelho

Foi aprovada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Norte, a candidatura ‘Conservação,
Valorização e Promoção dos Valores
Naturais de Ribeira de Pena’ ao Pro-

grama ON-2-O NOVO NORTE.
Trata-se de um conjunto de acções, que
vão desde a conservação da fauna animal
e piscícola, à elaboração de roteiros temáticos, colocação de sinalização turística, criação de hortas pedagógicas, elaboração de
catálogos e recuperação de caminhos.
O Projecto denominado “Conservação,
Valorização e Promoção dos Valores Naturais de Ribeira de Pena” está orçado em
cerca de 580 mil euros. Com este projecto, o Concelho de Ribeira de Pena pretende oferecer aos habitantes um local mais
atractivo para viver, com mais qualidade e
dinamismo.

Alberto
Silva
S. João

“Gosto muito deste espaço. Sem dúvida que isto melhorou. É uma zona
que dignifica a vila. Quando o projecto da Frente Ribeirinha estiver concluído, mais bonito ainda vai ficar.”

Autárquicas 2009
Resultados do Concelho de
Ribeira de Pena

Juntas de Freguesia
Alvadia
69,37%

62,39%
34,08%

Canedo

34,63%

29,64%

58,73%
36,69%

27,33%
60,75%

68,19%

R. de Pena (Salvador)
69,48%

Assembleia Municipal
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61,2%
38,13%

27,93%

1,09%

1,48%

Santo Aleixo

Limões

Câmara Municipal

Cerva

Santa Marinha
60,21%

63,42%
33,27%

37,5%
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PCP-PEV

