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Intervenção  
Projecto de Decreto Legislativo Regional 

Criação da Freguesia da Ribeira Seca,  
Concelho de Vila Franca do Campo 

 
 
No coração do mais emblemático Concelho dos Açores, nasce hoje uma nova Freguesia. 
 
Muitos foram os lugares e Freguesias que já pertenceram ao Concelho da Vila Franca do 
Campo: desde lugares tão distantes como os Mosteiros ou o Nordeste, toda a Ilha de São 
Miguel foi constituída num só Concelho, o de Vila Franca entre 1439 e 1443. 
 
Ao longo dos séculos, à medida que cada uma das nossas terras da Ilha foram crescendo 
e tendo dimensão para viverem autonomamente da Vila Franca, terra mãe dos 
Micaelenses, foram nascendo os novos Concelhos em que hoje se divide a maior Ilha dos 
Açores: Ponta Delgada em 1499, Ribeira Grande em 1507, Nordeste em 1514, Água de 
Pau em 1515, Lagoa em 1522, Capelas em 1820 e Povoação em 1839.Entretanto dois dos 
quais anexados a outros: Água de Pau à Lagoa e Capelas a Ponta Delgada. 
 
Hoje o Concelho inclui as seis localidades que de uma forma coesa fazem do Concelho o 
único cujas localidades estão todas ligadas por casas entre si: Água de Alto, S. Pedro, S. 
Miguel, Ribeira Seca, Ribeiras das Tainhas e Ponta Garça. Das seis apenas a Ribeira 
Seca não era até hoje Freguesia 
 
As duas mais antigas, S. Miguel e Ponta Garça, já existiam no século XVI, temdo S. 
Pedro essa categoria desde 1602, Água de Alto desde 1907, e Ribeira das Tainhas desde 
1980. Para o futuro há a acrescentar a Ribeira Seca, desde Junho de 2002. 
 
Embora não sendo Paróquia, a Ribeira Seca sempre teve vivência humanitária própria, 
quer como núcleo próprio à volta do qual o casario se congrega, quer nas suas próprias 
festividades, como sejam as do Espírito Santo. 

 
 
 
 
 



 

 
É pela tradição e dimensão destas festividades que se localizam na Ribeira Seca um dos 
poucos Impérios antigos, como diz o nosso povo Teatros ou Treatos. 
 
Deste sempre, as próprias procissões que  percorrem as suas ruas, saíam para se dirigirem 
exclusivamente à Ribeira Seca. Terra de festejos e associativismo, a Ribeira Seca é terra 
de tradição cultural popular tendo como expoente neste campo o Auto dos Reis Magos, 
tradição centenária entretanto recuperada pela dinâmica Associação dos Jovens da 
Ribeira Seca. 
 
Tal como hoje, desde sempre foi um local fundamental na economia vilafranquense, seja 
por exemplo no tempo em que os seus moinhos eram fundamentais em Vila Franca, seja 
no tempo da cana de açúcar onde se localizava a tecnologia de transformação com 
engenho e fornalha com caldeira. 
 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhores Membros do Governo 
 
Neste mês de Junho em que o nosso povo festeja os Santos Populares, hoje Santo 
António, dia 24 São João e dia 29 São Pedro, por feliz coincidência, neste mesmo mês de 
Junho, criamos no Concelho de Vila Franca do Campo uma nova Freguesia: a Ribeira 
Seca. 
 
A coincidência do mês tem a simbologia de ser no Concelho de Vila Franca do Campo 
que se festejam os maiores festas populares da Ilha de São Miguel: o São João da Vila. 
 
É precisamente na Ribeira Seca que do cimo nascente de Vila Franca se venera S. João 
na sua singela, mais bonita Ermida. 
 
A nova Freguesia da Ribeira Seca, naturalmente, Terra de S. João, caminha seguramente 
para a mais turística das Freguesias do Concelho. 
 
Os novos investimentos turísticos localizados na nova Freguesia o Porto de Recreio, 
vulgarmente chamado por Marina e o Aquaparque, independentemente das várias 
opiniões sobre a prioridade e a localização dos mesmos aliados à existência da Praia da 
Vinha da Areia e do simpático Hotel Marina, farão desta Freguesia um centro turístico de 
importante dimensão na Ilha e na Região. 

 
 
 
 
 



 

 
A vocação turística da Freguesia da Ribeira Seca começa logo na sua nova sede, num 
edifício antigo escolhido com gosto, incluindo uma velha moagem lembrando assim 
permanentemente àqueles que vierem a ocupar os órgãos locais, que é também pela 
tradição e pelo respeito pelo nosso rico passado que passa o futuro da Freguesia e do 
Concelho. 
 
É por todas estas razões que o Grupo Parlamentar do CDS/PP tem o gosto de apoiar a 
criação da Freguesia de Ribeira Seca. 
 
Permitam-me que o faça com a alegria pessoal de quem tem residência, embora não 
permanentemente, nesta nova Freguesia. 
 
É na Ribeira Seca que tenho a casa onde fico em Vila Franca, ou como já chamou o 
amigo Rui Melo, a quem saúdo, o polivalente, pois para além de casa já foi escritório de 
advocacia e sede de campanha. 
 
A terminar, desejamos que a elevação da Freguesia da Ribeira Seca seja a garantia de que 
o futuro pode ainda ser melhor . 
 
Muito obrigado. 
 
 
Horta, Sala das Sessões, 13 de Junho de 2002 
 
 

O Deputado Regional 
 
 
 

Paulo Gusmão 
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