Freguesia da Ribeira Brava

Começada a povoar nos inícios do século XV, a Ribeira Brava, situada na costa sul da Ilha da
Madeira, foi das primeiras freguesias criadas na Ilha na sequência da criação das do Funchal e
de Machico. A sua ribeira evidenciou a importância da comunicação com o interior da ilha e do
seu porto de mar. Foram desbravadas florestas para começar o cultivo, juntamente com a
criação do gado e da pesca. Com isso, foi garantido a subsistência dos primeiros povoadores.
Surgiram assim as searas, as hortas, a vinha e as árvores de fruto anexadas às casas de palha
tradicionais na altura, que mais tarde foram substituídas por luxuosas vivendas senhoriais.

O nome Ribeira Brava provém da impetuosa ribeira que atravessa a vila fruto dos cursos de
água que percorrem o concelho, com orientação Norte-Sul que apresentam declives
acentuados. Foi este o facto que mais impressionou os descobridores, tendo levado a dar o
nome de Ribeira Brava à povoação.

Ribeira Brava é uma freguesia portuguesa do concelho da Ribeira Brava, com 17,50 km² de
área e 5 941 habitantes (2001). Densidade: 339,5 hab/km². Localiza-se a uma latitude 32.65
(32°39') norte e a uma longitude 17.0667 (17°4') oeste, estando a uma altitude de 0 metros.
Ribeira Brava tem uma estrada que liga Calheta e Funchal. A actividade principal é a
agricultura. Encontra-se banhada pelo Oceano Atlântico a sul e com montanhas a norte.
"A povoação [ da Ribeira Brava ] é tão antiga como as mais antigas da ilha, pois já existia em
1440. A sua história é a da ilha e as origens as mesmas. A ribeira (brava) baptizou o local por
ser muito caudalosa na época das chuvas, não raras vezes causando estragos ao longo de
cerca de 8 km de percurso.
A arquitectura local constitui motivo de interesse para complementar o conhecimento desta
terra que de brava só tem o qualificativo. A igreja de São Bendo (século XV), alvo de
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sucessivas transformações que a desfiguraram, expõe magníficos painéis de nítida influência
flamenga, representando a Virgem e o Menino, São Bento e São Bernardo.
O Orago da Sede do concelho é são Bento, por quem os habitantes manifestam especial
devoção, mantendo a 29 de Junho uma das mais concorridas romarias da ilha.
A freguesia "debruça-se sobre as águas azuis do oceano. As ruas e alguns edifícios do
príncipio do século recordam o bairrismo e a iniciativa do Visconde da Ribeira Brava que
contribuiu para a criação do concelho em 1914 e inúmeros melhoramentos como ruas, teatro e
reconstrução do primitivo fortim de São Bento. O Centro histórico (arquitectura primitva e ruas
estreitas) testemunha encantos pictorescos".
O topónimo da Ribeira Brava provém de uma corrente de água que a atravessa eque quase
sempre se apresenta com um caudal indomável. A estas correntes, por regra aproveiradas
para regar os campos, chama-se aqui levadas. A maior delas, a Levada do Norte, também
conhecida como Levada da Ribeira Brava-Câmara de Lobos, corre numa extensão superior
aos 60 Km, atravessa 36 túneis e irriga directamente as terras de milhares de agricultores,
entre a Ribeira Brava e o Funchal. esta importâcia da água bem já dos tempos da primitiva
colonização da Ilha.
Já em 1461, funcionava um sistema de repartição de águas, o qual foi sucessivamente
reformulado até "desaguar" no Plano Hidráulico de 1943.
Em 1928, Ribeira Brava foi elevada à categoria de vila. Já então tinha perto de 7000
moradores.
Do cultivo das terras retiram as famílias, sobretudo, produtos tradicionais, como abatata doce,
feijão, hortaliças, algum cereal, fruta e vinho. Nos últimos tempos tem havido algum
investimentos, com mais incidência no ramo de floricultura. As actividades não agríclas que
contribuem a seu modo para o emprego, são a construção civil, ramo em que também tem
havido algum investimento, e as oficinas de mecânica e apoio às outras actividades
económicas. Existe desemprego, prinicipalmente o que atinge os jovens à procura do primeiro
emprego.
Existe na freguesia uma Casa da Cultura, um Museu com diversos núcleos, um Centro de Dia,
Centro de Apoio ao Desemprego, Quartel de Bombeiros, PSP, GNR, CTT, Agências Bancárias,
Diversas Associações Desportivas e Culturais, diversos hóteis, restaurantes, comécio, etc.
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