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Associação Humanitária e Município juntos neste projeto e de olhos postos na
reabertura por ocasião do centenário

Vídeo em destaque

Obras de reabilitação do
Cine‐Teatro dos Bombeiros
Voluntários de Vila Praia de
Âncora começaram hoje
Política | 20151104

As obras de reabilitação do CineTeatro dos
Bombeiros Voluntários de Vila Praia de
Âncora começaram hoje, dia 4 de novembro.
O presidente da Câmara, Miguel Alves,
acompanhou o início dos trabalhos e
garantiu a continuação do apoio da Câmara
Municipal aos Bombeiros neste projeto,
designadamente em matéria de
Imprimir
Enviar
equipamentos e apetrechamento. O apoio
será materializado através de transferências para a instituição humanitária, já previstas no
Orçamento para 2016.
Encerrado há mais de uma dezena de anos, o CineTeatro dos Bombeiros é um equipamento muito
importante para a Associação Humanitária, mas também para a população da Vila e do próprio
concelho. Além da componente afetiva do imóvel, a verdade é que Vila Praia de Âncora não dispõe
de um local adequado à realização de espetáculos e outros eventos, a não ser ao ar livre. Agora, o
objetivo é celebrar o centenário dos bombeiros no renovado edifício, o que acontecerá em 2017.
Esta obra era uma aposta da direção dos Bombeiros desde a primeira hora, mas os problemas
financeiros com que a Associação Humanitária foi confrontada não só impediam qualquer realização
deste tipo, como colocavam em risco a própria sobrevivência da corporação, cujas contas chegaram
a estar sob ameaça de penhora.
Novo paradigma no relacionamento com os Bombeiros
Agostinho Gomes, em nome da direção, recordou hoje esse tempo de “aflição”, que faz parte do
passado, mas que também foi o início de uma nova atitude e de um novo paradigma no
relacionamento entre o Município e as corporações de bombeiros do concelho, como depois
sublinhou Miguel Alves.
Essa nova atitude permitiu solucionar a situação de emergência e proporcionou condições aos
bombeiros para equilibrar as suas contas e dar o fôlego decisivo à concretização deste projeto. Da
parte do Município e uma vez resolvido o problema das dívidas imediatas que atormentavam a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, que remontavam ao ano
de 2008 e diziam respeito a projetos de arquitetura e especialidades então encomendados a duas
firmas, iniciouse uma nova fase de cooperação.
Assim, através de um protocolo com o Município, a corporação já recebeu 22 mil euros, relativos ao
justo pagamento de serviços prestados, mas que constitui também um recurso regular. Para
atividades de formação foram ainda transferidos mais de 9.700 euros e para apoio às obras cerca
de 30 mil euros, enquanto a propósito da 3ª Maratona BTT o Município investiu mais três mil euros,
o que totaliza até à data um apoio de mais de 64.700 euros, a que ainda acrescem as receitas do
concerto de Anselmo Ralph e agora a isenção de taxas.
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Associação mantém atitude empreendedora
Hoje de manhã, Agostinho Gomes reconheceu este apoio e valorizou a nova forma de trabalhar, que
permite agora mais tranquilidade à vida da corporação, que também demonstra uma atitude firme e
empreendedora. “Arrumada a casa” as obras que agora começam vão ser possíveis graças à
estabilidade conquistada e a um financiamento conseguido pela Associação Humanitária junto de
uma entidade bancária. Quanto a nova direção tomou posse “faltava tudo” mas havia vontade.
Com as “trapalhadas do passado resolvidas” e abandonadas as ideias megalómanas, a reabilitação
do equipamento é agora uma boa notícia. Miguel Alves agradeceu o apoio do arquiteto Mário Sá,
que acompanhará a execução dos trabalhos.
Em 2017, o CineTeatro renascerá com toda a dignidade, recuperando a posição e “farol cultural”
que lhe é devida. A sala tem capacidade para 200 pessoas, sendo integrada num complexo com
novos camarins, novas instalações sanitárias, condições de conforto e de segurança.

Água e Saneamento

Município na rede

Os bombeiros asseguram assim as obras de construção civil, enquanto a Câmara vai avaliar as
necessidades em matéria de equipamentos de som e imagem, mobiliário, etc. A corporação, como
prometeu a sua presidente, Laurinda Araújo, vai entretanto tentar recuperar a “memória” dispersa
do CineTeatro, como registos de imagem e outros, e promoverá iniciativas que ajudem a conseguir
mais recursos financeiros.

http://www.cm-caminha.pt/noticia.php?id=2800
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Caminha…
Notícias da mesma categoria

12000 gostos

Rui Fernandes integra a partir de hoje o Executivo caminhense
20151104
Miguel Alves vai propor a classificação de interesse municipal das oficinas Torres e
Fontes de Vilar de Mouros
20151103
Orçamento Participativo de Caminha completou a primeira fase com enorme sucesso
20151030
Oficinas Fontes e Torres em Vilar de Mouros vão ser classificadas como conjunto de
Interesse Municipal
20151029

Gostei
Tu e 79 outros amigos
gostam disto

Executivo aprovou orçamento “slim fit”: o mais exigente dos últimos dez anos
20151028
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