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qqina Fedagógica dos Prazeres
parcialmente f€chada Galeria de
Arte parcialmerrte fecha<la Henbá-
rio Comirnitrário - Padre Manuel de
Nóbrega parcialmente fechado. Es-
paço Mtrltimedia fechado. Trrdo sob
aeesúo dâ paóquia E por este esta-
do de situação que o padre Rui Sou-
sa está a ser'alvo de contestação.
Muito mais nrrmafase de retomi O
prároco irriado com "críticas injus-
tas", defende-se, diàendo quenopri-
meiro caso não vê obstácrrlo algum
parà que a Qtrinta não passe já para a
mão da Junta de Freguesia ou da
CâmÍìrà Municipal "Se o sn bispo
concordar pode sei já emanhã1

A reacção surge após ser con-
frontado com modelo de gestÍio
que alguns paroquianos nãõ con-
cbrdam, mas anrUem de grupos
que nos ultímos dias visiaram a lo-
calidade e lanentaram não poder
entrar nestes espaços sob adminis-
tração da f,âbrica da igreja

Cansado dos reparos e de um
trabalho de duas décadas que des-
envolve na paróqui4 o sacerdote
lembra que a pandemi+ além de
impor regras de distanciamento
social, resultou na quebra signifi-
cativa de receitas que nem chegam
paraa! colmatar despesas fixas, o
quê 'impossibilita a reaberhrir
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noutro horário que não seja aos
fins-de-semana e feriados, vinca

Sublirúa que estes espaços não
têmpassivq o que jáéumagaçq
coirsidera 'ÌrTão tem díüdas e é
por não querer que tenh4 estri
como está", complementa, no en-
tanto reconhece que neste mo-
rlento dos seis funcionários, qua-
tro estÍlo em lay-offe dois são cedi-
dos ao úrigo deprogramado Ins-
tituto deEmprego.

Ora a comunidade recorda que
não tem muitos meses qüe o muni-
cípio atribuiu 3o miJ'euros para
ajuda às despesas e tarrrtÉm lem-
bra que a Jwúa apoia com 1O0 eu-
ros alimentação dos anirnais. 'Os
30 rifl eurosãer4mgCra seis me-
seS', ïesponde o pároco ao subsí-
diodaedilidade.

Expüca que ester a abrir'estes
esp+ços seúa agudizar a çstiio
poÍque não háturistas suficientes
que justifiquem a reaberhrra '0
consuno úo chegapara as despe-
sas', acrescenta

Sldradacomempréctlmo
Embora com estes espaços encer-
rados a dinârnica do sacerdote não
prira Com polémica à misnrra
Empresários do município esta-
nham que a empreitada da sidraria
tivesse sido adjudicada a uma fir-
made M:rchicó, euriosâmente dtr
conceltrd de onde o'sacerdote é-na-

De acprdo cpm a informa$o díspo-
nibilizada no site daauinta Fedagô
gica dos Prazerres, a instinri$o, fun-
dada emt de üruúrc de ãno, é
;trm prclecto rbe{rcaçao, evrilu-
So sociocultural'edesenrntvimen-
to do meio nrraf de estímulo à ec+
nomialocal e combate à des€rtifica-
$o Um espaço educatiro de defesa
da Natureza, alas TtadiSes e da
Gblbrra coIn rcconhecido imercsse
publicoz.
Cono pÈoj,ecto prgclrÍapr€servar
plantas rqionais e receitas uadi-
cionabr utilizando afrutq as erras
aronrráticas paratansfomar em
produtos como a sidrarvinagres de
sidra, lior€s, conpotas, d€sidrata-

dog conserras, frrinhaimgral +
rnas aromáticas orr iúsões, arja
quatidade é anplanente reconbe-
cidapelos consrmidores e por enti-
dades nacionais e intemacionais
Pnoôíos de confe$o artesanal e
nfrralbas€ados natadi$o e
identidade locaisr mos coú carác'@
inmador:,
Fosstti uma gim oom animaisi pe-
marcsrfudins de ervas arcmrfuicas,
um pequenojardim botânio, rml
heúário e'lm núdeo museolôgicq
etes com espôliodo natn:alista k
Mamrel de Nóbrqa, s r'm" gal€da
de arte (Galeria dos Prazeres).
enrafnerúe, recebecem de Z) mil
visitaÍres.

tural. A obra custaráperto dos 300
mil euros (85% com fundos do
Proderam), já classificado como
sendo projecto estraêgico.

O que a maioria desconhece é
que Rui Sousa constituiu empresa
unipessoal - Mistérios da Quina
- M quatro anqs, confotme nos re-
vel4 e avalizou um empréstimo
em nome pessoal para avançar
com aobrapelo ãcto de afábrica
da igreja irão ter liquidez. Mú
urnavez o padre sublinha acedeu
em nome de umbem maior: o des-
envolvimento do sector.

lryterccretunldpal
EmJaneiro deste anq Sofia Canha,
vereadora do PS na Câmara Muni-
cipal dà Calheta disse que queria
ver â Quinta Pedqgúgica dos Pra-
zeres classificada comoespaço de
interesse municipal. A autârca
apresentou uma proposta para que
a unidade passasse a ter esta classi-
ficação.

jEsta.iniciativa decorre das üfi -
culdades financeiras que esta enti-
dade tem vindo a sentir para man-
ter estereconhecido espaço úer-
to, com todáb as despesó que a
isSo estão inerentes, umavez que
os apoios que recebe revelam-se
insuficientes para garantir aviabi-
lidade do projçtoz, explicou na al-
turiii Poi/éfuü naidafsi'concretiza.
dose asituação àgúdiza.ss.' 'Herbírlo Gomunlt{rlo çtá perclalmente
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