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q Program{ de Dsenvolvimento
Rural da Região Autonoma da Ma-
deira aprwou até ao momento 45
candidaturas de iuvestidores que
procuram apoio ao arranEre da aeti-.
vidade no sectorpripririo.Ao todo
foram f2 milhões de euros de apoio
conceddo ajovens de vários conce.
lhosdaRegião. 1

O objectivo desta medida visa
atribuir rrm prémio aos jovens
agricultores que assumem pela
primeira vez a gestão de r ma ex-
ploração agrícola-

O prémio será modelado em
função da dimensãò da exploraçãq
agrícola e do tipo de agricultoq po-
dendo chegar a 35 mil euros para
um jovem agricultor (entre l8 e40
anos) que tem a agricultura como
título principal.

Para o secnetádo regional de Agri-
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MAIS 4,5

CAÌ{DIDATURÀS:
FORAI\4 APROVADAS
AOABRIC,O DO
FI]NDO EUROPEU

res

cultura q Pescas este é umbom indi-
cativo para o sêctor que no ultimo
gprou 118 milhões de euros.-'"Verifi-
crâmos que M uma crescente procu-
ra pela agricultura e'esta medida é
frrndamental para quem quer iniciar
a actividade, ou continuar neste sec-
tot'', verifi cou Hurnberto Vasconce-
los Ere destacou ainda a imporÉn-
cia que aEscolaAgrícola da Madei-
ra vem ganhando para todgs os çe
queimm entrar nesê ramo. "De fic-
toháum conjunto devalências que
a E3cola Agrícola da lVladeira pro-,
porciona e 4re ajuda em muito a in-
tegração e a obtenção de conheci-
mentos para uma agricultura de
quâlidader', disse o guvernânte.

lecorde.se que a medid4 além de
ser rrnâ janela para um primeiro
trúalho ou imrestimentci, vem nÈ
furçar acompetitividade e sustenta-
bilidade da agdcultura da Região
através do rejuvenescimento do F
cido empresarial agrícola

GoüêÍno.pola proflÍacrcccortc pCa actMdadeagnGola por pafte doe fovors.
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Massa de ar quente aumenta risr
sociados valores bat
de relativa do ar, in
mais persistentes ne
tanhosas. Entre o di

A Câmara Municipal do Ftrnchal aproximaçãoeinvasãodem;issade
emitiu trm comunicadq ontem, a ar tropical continental quente e
alertar para as condições atnosféri- seca, a partir do dia 4(sábado), uma
cas adversas relativamente a tempe' zubida çneralizada da temperatura


