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babd Gama.fio- Grnal.t.c Frahae
'?6r cri o watal cnomeça cedo
Iogo no primeiro de dezernbro,
é a Festa de Natal dos idosos e
doentes da frquesia. Neste dia é
celebrada a Missa do Parto, com
todos os cârnicos típioos e ate
crom romageur! Não é de madru-
gada é c€lebnadâ às duas da tar-
de e é ari'nica e,t'' (Fre os nossos
rnais fragilizados, pela idade ou
pela doúça, partièiparão;
Uma carrinha arlaptrda a ca-
deira de roda+ um úini:auto-
camo cedidos pela Câmara Mu-
nicipal de Câmara de Lobqg e a
carinha da' Junta de Fleguesia
local garantem o tratrsporte
dos doentes eidosos desde os
pontos rnais recônditos da fre-
guesia, com o apoio constante e
fantristico, dos Bombeiros de
Câmara de Lobos, destacamen-
todoCurraldasFreiras.,
A partir das B:3Oh chegam ao
Adro. Têm no olhar uma an-
siedade, umbrilho de espetati-
va pelo que virá a seguir. A ale-
gria nos seus rostos é como-
vente, muitos só vêm à missa
neste diae asaudade daale-
gria de participar na comuni-
dade onde sempre se inseri-
ram, faZ-lhes Íoltar à memória
outïos tempos. Pela mão dos
bombeiros ou dos familiares
vão se instalando na igreja e
dentro em poucosoarn os cân-
ticos...aqueles cânticos das
missas do parto, uma lágrima
de emoção rola pelo rostq a
rnissa vai comecar!
Depois da Missa, é o convíüo
no Auditório do CentroCívi-
co locaf,, mesmo ao ladq da
igreja. (...)".

MARCO LTVRAMENTd
mtiwammto@dnoücias.ptl,

O secret:ário regipnal dedgricultura
e Desenvolvimento de Ru44l, Hum-
berto Vasconcelos, entregou na pas-
sada terça-feiru, no concelho de São
Vicente, dois projectos de investi-
mento, co-financiadoç pêlo PRO-
DERAM 2O2Q aEavés do Grupo de
Acção Local - GALADRAMA, que
ysam aconstrução e implantação
de espaços infrntis na Boa:venturâ e
PontaDelgada, o primeiro de quase
25 mil euros, o segundo na ordem
dos128mileuros.

Os parques infantis deverãoficar
conclúdos até ao início doVerão do
próximo ano e para os presidentes
das respectivas Juntas de Freguesia
constituem mais-valias- pois vão ao
er-rconüo dos anseios da poptrlaçãq
para além de que serão impoüantes
atractivos para as duas localidades.

"Este investimento é de orúe-

O orçamento daJuntade Freguesia
de São C'onçalo para2o2Q no valor
de perto de242 mil euroq foi apro-
vado anteonterr graças ao voto fave.
nável do CDS/PP, já qtre a Coligação
Corúança tem o mesmo mimero de
eleitos que o PSD, tendo estes ulti-
moÈvotado contra"

Refira-se que na apresentação do
orçamento Paulo Bnrno FerrelÌra sa-
lientou que é a Câmara Municipal
do Funchal quem mais contribui
erlïïF,*,try"$ï" 't'ry.
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OS PROJECIOS
CONIAM APOIOS

E

sonho tornado realidade e estou
muito feliz comestepontapé de saí-
dq porqüe este investimento tam-
bem irá atrair pessods de fora da fre-
grresi4 porque fica situado jurrto às
piscinas. É um complemento e um
chamativo para a nossa freguesial'

Já o presidente da direcção da
Associação de Desenvolvimento
Rural da Região Autónoma da Ma-
deira (ADRAMA), Henrique Silva,
tambémregozijou-se co,ln o arran-
que simbólico das obras. "O objec-
tivo e propósito de qualquer inicia-
tiva comunitária rural é evitar ao
máximo adesertificação dos locais
e, nesse sentidq estes projectos
vêm completar uma lacuna que
existia nestas freguesias, que há
muitp reivindicavam por estas in-
fraestruturas. Vão permitir, igral-
mente, que pessoas fora da fregue-
sia e até do concelho tragam as
suas crianças para que possam
usufruir deste tipo de espaços."
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4litro na
Mostra da '

ïhngerina
A Junta de Freguesia de Santa
Crua à semelhança do que tem
acontecido nos ultimos anos, di-
namiza várias actividades neste
Naal, enriquecendo a quadrana-
talíciano concelho.E ocaso da5.8
Mostra da TãngeÌin4 que aconte'
ce no póximo fim-de-seman4
dias 14 e 15. O certame decorrerá
na Praça Padre Patrocínio Alveg
nabaixa da cidade de Santa Cnz.

A il[ost:a conta com um espaço
musical tradicional e de folclore

no dia15, domingo,
com a actuação do grupg humo-
rístico regional 4litro. Recorde-
se Ere é jáno próximo sríbadq dia
14, que SantaCruzpromove asua
Noite do Mercado de Santa Cruz.

Ribeira Brarna
invesüe 310 mil
enros nos idosos
Decorreu onterÍ\ no Pavilhão
Gimnodesportivo da Serra de
Agua o já habitual almoço de Na-
tal da população sénior da níbeira
Brava Ricardo Nascimentq pre.
sidente da autarqui4 destacou o
"gradual aumento de pessoas que
convivem .nesté dia'', lembrando
algurrâs medidas que a autarquia
adoptou para promover o enve-
lhecimento activo e a qualidade
de vida da população desta faixa
da população, noúeadamente a
"implementação do cartão do
idoso e as actividades daUniver-
sidafle Senior da Ribeira Brarnd'.

Nascimento salientou que a au-
tarqtriainveste, por anqìnú de
60 mil eurros,em apoios e activida-
des para os idosos. Para além des.
te apoio directo a autarguia entr+
ga tarnbém anualmente cerca de
25O mil euros a associações e
IPSS's do municípiq num apoio
indireeto aestas instituições que
também rabalham cornpopúa-
ção desta faixa etária nnU

Boavenfura e Ponta,D
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ma importância para aBoaventu-
ra" é uma mais-valia para a noSsa
freguesia. Se pretendemos atrair
jovens e que, daí, advenham as
crianças, temos de oferecer con-
diçõees dignas e o parque infantil
é fundarnental nesse sentido",
vincou Joaquim Camacho, presi-
dente da freguesia local.

Por zua vei Miguel Freitas Luís,
líder da freguesia de Ponta Delgad4
disse'Esta infraestrutura não so é
importante corno umâ necessidade
para a nossa populaçãq Ere há mui-
to desejavaumparque infantil É um

dos 597o, enqganto o Estadq atarres
do Frurdo de Financiamento das
Freguesias, com pouco mais de 3ó7-

No qtre toca à despesa, considera-
da por Bruno [erreira como invesü-
mento, o presidente fez questÍio de
refeúalgumas das iniciativas que a
Junta pretende continuar a desen-
volver em 2O2Q nomeadamente, ao
nível desportivo, como São C'onçalo
Localïfail - Rotados Miradouros e
a prova de adetismo - Rota dos Dra-
goeiros. O autarca acrescentou que

São Gonçalo côntinuará a apoiar di-
rectaÍÍrente as famílias,bemcomo as
escolas, eque manteráosprotocolos
como ClubeDesportivo l.o Maiq a
Associação Socio-CulturaldaFonte;
a Nuvem Aquarela e a Criamar, aos
quais se juntou desde ontem o
Grupo Teatal de São Gonçalo.
Concluiu afinnando que este orça-
mento esúrefletido noplano e que
é a conciliação entre as atividades
de promoção da freguesia e o apoio
direto àpopulação. M.t.
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Voto do CDS fanaprovar orçamento de São C'onç4lo
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