PS PROPOE AGENDA CULTURAL PARA MUNICIPIOS DA ZONA OESTE.
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• “O mais importante neste tipo de festas é que
o público esteja todo mobilizado para o mesmo
evento e não dispersado em vários locais”

Regional

• “Numa situação como esta perde-se público e perdem-se recursos
financeiros que podiam ser aplicados de forma a termos eventos com
qualidade que captassem um grande número de pessoas”

PS propõe agenda cultural

para municípios da zona oeste
Francisco Dias, vereador
do Partido Socialista, vai
propor à autarquia da Ponta
do Sol que crie uma agenda
cultural para os municípios
da zona oeste para evitar a
sobreposição de eventos,
nos concelhos vizinhos, nos
mesmos fins-de-semana.

O vereador do Partido Socialista, na
Câmara Municipal da Ponta do Sol
esteve ontem no Centro Cultural, John dos Passos, na Ponta do Sol, para
analisar o planeamento e a actividade
cultural que a autarquia pontassolense
promove.
Em declarações à comunicação social o vereador do PS, Francisco Dias,
disse que este ano a câmara não fez
uma boa gestão dos eventos culturais
o que acabou por tirar público às festas do concelho provocando dispersão
de público para outros concelhos vizi-
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ARRENDA-SE

T3 c/m e garagem
na zona da Ajuda
Vivenda T4 c/m e despesas incluídas
garagem p/vários carros
jardins amplos c/ árvores de fruto e exóticas
próximo da escola da
Levada

nhos que tinham eventos para os mesmos fins-de-semana.
Para evitar esta situação no futuro,
os socialistas vão propor à autarquia
da Ponta do Sol que crie uma agenda
cultural para os municípios da zona
oeste.
O objectivo é evitar a sobreposição
de eventos e a dispersão de público no
mesmo fim-de-semana em concelhos
vizinhos. “O mais importante neste tipo de festas é que o público esteja todo
mobilizado para o mesmo evento e não
dispersado em vários locais”, frisou.
Francisco Dias relembrou ainda que,
este ano, as festas do concelho não
obedeceram ao planeamento normal
em que as iniciativas se prolongavam
por três fins-de-semana o que originou
queixas do presidente da autarquia
pontassolense que criticou o facto de
os concelhos vizinhos estarem a marcar eventos nos mesmos fins-de-semana das festas da Ponta do Sol. Exemplo

ARRENDA-SE
MONTE

disso, foi a Festa Luso venezuelana na
Ribeira Brava e a Festa do marisco na
Calheta. O dirigente socialista entende
que estas duas festas vieram tirar público à Ponta do Sol e desperdiçaramse recursos financeiros.
“Numa situação como esta perde-se
público e perdem-se recursos financeiros que podiam ser aplicados de forma
a termos eventos com qualidade que
captassem um grande número de pessoas num só local”, rematou, acrescentando que um roteiro cultural para os
concelhos do zona oeste da Madeira
resolverá esta situação. F.S

ARRENDA-SE
SÃO MARTINHO

ARRENDA-SE
BOA NOVA

Livramento
T1 c/m
Tudo incluído

Barreiros
T2 c/novo c/garagem
e arrecadação

965010289

964688882
913270286

964688882
913270286

967168083
912501583

ARRENDA-SE
São Pedro

ARRENDA-SE
CANIÇO

VENDE-SE
Sé

VENDE-SE
CANIÇO

€350

€500

Padaria
e Pastelaria
c/local próprio

com opçãp de
compra
T1+1 c/m c/d
junto à Câmara
do Bispo
na Rua da Carreira
965010289

T1 c/mobília
e garagem
prox. Da cervejaria
Alemã

967168083
912501583

965010289

ARRENDA-SE
SÃO PEDRO

VENDE-SE
Caniço

ARRENDA-SE
SÃO ROQUE

Casa T1 s/mobília
Prox. Da Capela
de São João

€250
967168083
912501583

T2 c/ 2 WC
c/garagem

110M€
964688882
913270286

150M€

ou local vazio

85M€

T1 s/mobília e despesas
Prox. Do Super São
Roque

€375
967168083
912501583

T1 semi mobilado
prox. Da farmácia

€300

Terreno c/3Mm2
p/ 10 casas
bom preço

75M€
965010289
VENDE-SE
Moradias

Novas T2+1 no Madeira
Shopping
c/g p/ 2 carros 60M€
Apartamento T3 na Quinta
Deão
e no Pilar a 95 e 150M€
Casas T2 e T4 na Rochinha
a 125M€ e 175M€

965010289
916182133

EM FOCO

‘Obras prioritárias
devem ser assumidas
pelo Governo’
O vereador do Movimento Partido da Terra (MPT) na Câmara Municipal de Câmara de Lobos quer que o Governo Regional, na reunião de hoje com o executivo camarário, “deixe bem claro que vai
financiar algumas obras prioritárias para aquele concelho e para a
sua população”.
Algumas dessas obras, segundo apontou João Isidoro, estão relacionadas com o temporal do passado dia 20 de Fevereiro, devendo as mesmas ser suportadas com as verbas disponibilizadas pela Lei de Meios.
“Há um número imenso de estradas que foram muito danificadas
pelo temporal e que constituem um perigo para as pessoas e para
os seus veículos. Há também habitações que foram destruídas ou
parcialmente destruídas, bem como as muralhas de algumas explorações agrícolas”, frisou o vereador do MPT.
Aquele responsável pretende ainda que o Governo Regional assuma a responsabilidade de construir a estrada do Pedregal e a estrada da Vargem, referindo que estas duas acessibilidades são
muito importantes para as pessoas e para o apoio à agricultura.
Em conferência de imprensa, João Isidoro reconheceu também
que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos não tem dinheiro para suportar as referidas despesas, razão pela qual deve ser o
Governo Regional a assumir os encargos. J.T

ARRENDA-SE
São Martinho
Barreiros
T2 c/novo
c/g e arrecadação
e s/m

€500
964688882
913270286

ARRENDA-SE
MONTE

VENDE-SE
Pomar c/10Mm2
nos Canhas
c/árvores de fruto
tanques de rega,
todo vedado
tipo quinta 65M€
965010289

ARRENDA-SE
São Martinho

T1 c/mobília tudo
incluído na zona
do Livramento

Barreiros
T2 c/novo
c/g e arrecadação
e s/m
€500
964688882
913270286

ARRENDA-SE
SÉ

VENDE-SE
São Roque

€350
967168083
912501583

com opção de compra
2 escritórios ao pé da
igreja do Carmo

€300
ou
30M€
965010289

Terreno c/1.380m2
p/2 moradias

80M€
964688882
913270286

