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Entrada
da Fonte

requalificada
.

ftdrclaGoureh-Gaula
'ltla responsúilidade social çre
têm as autarquias no cumb*e as

guesialocal
Esta obra de proximidade incluiu
a instalação de saneamento.brásicq
contando com o apoio da Aguas e
Resíduos da Madeira (anvr). Celso
BettencourÇ presidente daJunta, e
que ontem visitou o local na companhia de Fedro Coelhq presidente da

desigualdâdes, o Mrmicípio de
Santa Cnrz e as suas cinco file.
guesias t&n sido rmr euremplo
daro e inequÍvoco do apoio dine.

to

e

indircto à população. No

caso de Gaula

muitas dasverbas

CâÌnara, diz que "há muito tempo
que a população viiúa solicitando

orçameutais fomm canalizadas
para neforgr as núricas de
apoio social, já exi*entes desde
20O9; aos idosog às farríias cum

esta intervenção, mas ú agora a
mesrna pôde ser concretizada".

recrrsos económicoq aos
eshrdarúes e atodos os que esta

firacos

pandemiaveiq de atgunafurm4 prejudicar. A JuÍúa de FI,ìeguesia Garía ern pleno confnamento, não se feúou nelames-

Após

ma, mas dzu-se aos outro. s, principalmente na ajuda ern encami-

nharprocessos de apoio social
sendo ernnrtritos casoE aponte
e:rtÍre as pessoas e as entidades

cqnp€tentes. O pnôprio mmicípio isentou as famílias do pagammto de rágrra, apoiou os mais
jovens com material infonnrâtico, para

gamntir que

as rrcssÍrs

crianças tintram igual acesso ao
norm modelo de ensino escohS
suspendeu a ecutarca, rurm darc
sinal de apoio ao rrgr.esso do turismo à nossa ilh4 apoiou os
à sua

atividade, nu$ sem

esçecertodos

os

Sona vã ser conrüuËo um aruanenb lunto à esla. rgro on
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@
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Desde 2017, a Câmara Municipal
da Ribeira _Blava soma já quase
dois milhõe,slde euros emobras no

Campanrário*Estes números ga.nharam aindamais peso estemêb,

algra em que a freguesia absinala o
seu 505.o aniversáriq com.os 69
mil euros da empreitada referente
ao arruarnento de acesso ao edifi-

AOBRANOLUGARDA
SERRÁ, QUEINCIUI
I]MARRUAI\4M{TO
EZOÌ.IASVERDES,
RONDAOS 69MIL€

outros com-

O edil destaca o investimento

Offi'#.$'rlH*'
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pecíficas do dia a dia das pessoas",
destaca
Além da obrajá referid4 a de-

do Covão
Foi com um investimento na ordem

dosümil euros que a CâmaraMunicipal de Câmara de Lobos requali-

ficou os sanitários púbücos contígrros à Igreja de Nossa Senhora da
Encarnaçãq no Covão. Esta intervenção permitiu resolver os problemas com infiltrações e acolocação
de portas que tinham sido vandalizadas, bem como a substituição dos
espelhos e outros equipamentosda-

disponibilidade financeira da autarquia é
maior para o investimento em
obras púbücas, o edil ribeira-bravense não esquece "as parcerias

mmtos provocados pelo quaúo

togbemcomo

a

os

apoiosno âmbito

doPRODERAM.

:i

na

nificados.

com o Gonerno Regfonal", na comparticipação de alguns investimen-

cativa e associâ1ü\ra".
No que às ôbras diz respeitq o
presidente da Câmara fala em cercade2 milhões de euros deinvesti-

Sanikirios

soas do C4mpanáriq com cadavez
mais interesse turístico'; lembra.

Numa altura.onde

úrangência "sociú cultural, edu-

riscoderuir.

também elas importantes para
solucionar necessidades mais es-

do acesso ao Calhau daLap4 "lugar.muito acarinhado pelas pes-

cas", onde considera adstir 'trm
ascendente, gaças àmaior disponibiüdade financeira para investimento", como também nas restantes áreas onde se enquadram a

Alem da repavimentação da escadaria e das zonas de cirorlação, o autarca destaca a colocação de vedajunto aopoço existmte e aconção
tenção deummuro compedras em

de,

sublinha Nascimentq como também o acesso ao cemitério da freguesia "obra há muito reivindicada
pela populaçãd' e a requalificação

que tem sido feito na freguesi4
'hão só no plano das otras públi-

não sô para alguÍrsr seguimgs um
caminho pelas pessoas, seqpre
foi assinr, seryre asdn será

para diversas obras de proximida-

cultur-a e coshrmes da fregrresid',

multâneo, naquela localidadé.

I

mento desde 2O17 a que acrescem
os montantes do IVA. O autarca
lembra ainda que o investimento
ascende a "outtrôs largos milhares

correr estãq também, a requalificação do ediffcio daCasadoArtesão "importante peìra promover a

quia liderada por Ricardo Nascimento leva para o terreno em si-

prcmissos sociais, até alargou o
prazo de candidatums aos
apoios para o .c[IL, a pensar nai
familias e no rcgresso à sua nor-

qrç gpvernotr-se pam todos e

a popnlação do L4gar da

Esaé aquaraobraque a autar-

ilrnca

malidade,estámaisqueclar,o

mrlhs rdvlndlcações,

cio daEscola do Lugar da Serra e a
criação de rrm espaço verde.

nossos emprìesarrGi no regnesso

Já estilo concluídas as obras de requalifi cação da Entrada da Fontg no
sítio do Lagar da Giesta, em Câmara
de Lobos, resultado de um investimento nà ordem dos 4 mil euros, da
responsúilidade da.Juna de Fre-

Tendo em conta os constrangifandémico çre sevive, etendo em
conta que os mr.rnícipeç que fre.
quentarn o Centro de Dia do Centro
Social e Paroquial da Encarnaçãq
pela zua idade, fazem parte da população de riscq o acesso às insalações é de morriento e:rclusivo aos
mesmos.
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Estreito cancela ïbsta das Vindimas deste ano
Este ano não há Festa das Vrndimas, no Estreito de Câmara de Lobos. Tudo por causada Coüd-19 e
das incertezas que apandemia ainda não perrnite clarificar.
A decisão de cancelamento foi
ontern dada a conhecer pelos or€anizadores, a Junta de Freguesia do
Estreito de Câmara de Lobos e a
Associação Cultural e Recreativa
do Estreito. Mas, para não deixar
esmorecer a üadiçãq vai ser mantida a decor4ção atusiva às vindir+as
.:í:{1:t,..,,rt,

na zona central da freguesia, 'tom
reforço de novas bandeiras decorativas no centro da vila do Estreitq
efeitos ornamentais com cerca de
óOO cachos de uvas e cestg suspensos, entre outros elementos", fez
sàber organização. Além dissq vai
ter lugar, no Centro Cívico do Es-

treitq uma exposição alusiva ao
tema-

Refira-se que o certame estava
programado pÍua os dias 11 a ül de
Seter4[r9, 9 peat4vúuma vez mais,
'u

tl\i. l),\

VINDi}I-S
ir r it)líì

com o apoio da SecretariaRegional
do Turismo e Culturae daCâmara
Municipal de Câmara de Lobos.
À semelhança do que tem acontecido com as festividades religiosas e demaiS eventos de massas nas
diversas freguesias do concelho de
Câmara de Lobos, os promotores
da Fesa das Vindimas seguem, assirrl as orientações acatadas portodas as restantes organizações, procurúdo contribuir pirra o combate

àCovid-19.u.r,.
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