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O Governo Regional, através da
Secretaria Regional de furicrrltu-
rae Pescas, vai investir 1,8 milhões
de euros num novo âcesso agrícola
no Porto Santo. ïlata-se do Cami-
nho das Areias que deverá estar
concluído já em 2Ol9 e que irábe-
neficiarum conjunto de agriculto-
res.

Este foi um dos vários assuntos
abordados por Humberto Vascon-
celos que ontem esteve reunido
com o presidente da Câmara Mu-
nicipal do Porto Santq Idalino
Vasconcelos.

Com uma extènsão a rondar os
2,6 quilómetros, esta acessibilida-
de irá beneficiar várias explora-
ç-ões-agrícolas numa rárea abiangi-
da de 25,2Q hectares, qualquir
coisacomo 25 campos de futebol.
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Camiúo dasAreiaspronto em 2019por1,8 milhões

Humberto vasconcelos esteve ontem reunldo com o presldente da Gâmara.

A obra suportadapela secretaria
regional foi candidatada a fundos
comunitários através do programa
de Desenvolvimento Rural ãaRe-
gião Autónoma da Madeira (pRO-
DERAM) e, de acordo com atute-
la do executivo madeirense, deve-
rá 4vançar dentro embreve.' A nova acessibilidade é um dos
v:ários projectos que a secretaria
tuteada por Humberto Vasconce-
los pretende ainda ver concluída
até final de 2O19.

"Este investimento é um dosvá-
rios que o Governo Regional tem
vindo arealizarno Porto Santo. Há
vários objectivos que queremos
atingi4 nomeadamente no que diz
respeito à agricultura biológica
iendo esta acessibilidade determi-
nante", disse o governante.

Recbrdou que foi este Governo
Regional quereactivou o apoio téc-
nico de proximidade no Porto San-

to. "Temos tido uma proximidade
muito grande com o Forto Santo ejá temos objectivos alcúçados
como a reactivação da apicúltura
ou a criação do vinho Caracol", re-
feriu o secretário regional.

Na deslocação à ilha dourad4 e
após aretrnião com o presidente da
CâmaraMunicipal do Porto Santq
Humberto Vasconcelos visitou
ainda o Campo Experimental do
Farrobo onde têm sido realizadas
várias experiências com vista à
melhoria da produção agrícola-

Durante a üsit4 o governante
enhegou, conjuntamente. com o
director para a administração pú-
blica do Porto Santo, Jocelino Ve-
los4 23 certificados fitofármacos
para os agricuftores locais.

Para brevg Humberto Vascon-
celos deverá deslocar-se noía-
mente ao Porto+Santo paÌa entrega
de raticida aos agricdìores.


