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Na passada quinta-feira tiveram
início as obras de requafificação
do edificio onde em tempos funcionou a sede da Junta de Fre-

guesia do Campanário. Foi também n-este espaço que, no início
do século passado, terá funcionado uma escola primária, onde
agora a Câmara Municipal da Ri-
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afresanato local, com os bordaem vime a ocuparem um lugar
de destaque.

Há muito que a população lo-

cal reinündicava o aprov.eitamento do ediffcio que sdedcon-

trava fechado hávrârios ano-s, depois da transição dos sen'iços da
PU8

passa os f99 mil euros, a obr4
além daverba do orçamento municipal, conta com o apoio financeiro da Associação para o Des-

envolvimento da Região Autóno-

ma da Madeira (ADRAMA),

e,

depois de concluíd4 vai permitir
dinamizar varias actividades relacionadas com o artesanato.
O presidente da Câmara fez

Juntapara

o entretanto construído Centro Cívicq mas só agora a

beira Brava (CMRB) pretende autaÍquia teve folga financeira
instalar a 'Casa do Artesão'. O para dar cobro às obras necessáobjectivo p:rssa por valorizar o rias para a sua reabertura
dosr gs artigos em cana-vieira ou

local. roro on

De acordo com Ricardo Nascimento, t'este projectovai permitir dar um ar digno a um ediffcio
simbólico para a freguesia do
Campanrírio e p€ìra o concelhq
já que foi a primeira escola cons-

truída pela autqrquiq no início
do século XX".
Com um orçamento que ultraPU8

saber que o espaço servirá para a

realizaçãq entÍe outras actividades, de exposições e formações,

beneficiando a população local e
os visitantes,- constituindo-se

como um novo atractivo do
Campanário.

Os trúalhos, acargo daempresa Deus & Innãos - Construção
Civil, Lda, comsede no concelhq
deverão ficar conclúdos no prazo
de 3ó5 dias, altura em que a deve-

rrír então, entrar em funcionamento a'Casa do Artesão'.

