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cebola, destacando-se a freguesia
do Caniço onde foram produzidos
1.122 quilos.

O concelho tem até aorriomento
nove projectos aprovados pelo
PRODERA - Programa de Desen-
volvimento da Região Autónoma da
Madeirq gue dizem respeito a jo-
vens agricultores. Um número que
no entender do secretário mosËao
interesse em innestir no sector.
"Trata-se de umconcelho que teÍr
cenca de 15 milhões de investimento
proposb, entre projectos do C'over-
no Regional e investimento prirtado.
Só no que diz respeito ao arranque
de jovçns empresários são cercade
30O mil suro5 o que mostra que os
jovens co:rtinuarn a acreditar neste
sectof, concluiu o gp\remante.

CDS de C.e

de Lobos elege
novo líder
AmflcarFiguelraé o único can-
didato à liderança da Comissão
Política Concelhia do GDS-PP
de Câmara de Lobos. As elei-
ções vão realizar-se no próximo
úbadq dia 3 de NovêmbÍq en-
tre as 17 e as 19 horas, na fregrre-
sia do Estreito de Câmara de
Lobos, seguindo-se a cerimónia
da tomada de posse dos novos
órgão concelhios, èom apresen-
çado üder, Rui B'arreto.

Amílcar Frgueir4 actual se-
cretririo-geril Adjunto do CDS-
M e vereador na Câmara Muni-
cipal de Câmara de r,ob&, já
conta com 23 anos de militância
no partido.

Nasceu, cresceur constihriu
famfliaeviveno EstÍeito de Câ-
mara de Lobos. *Conheço bem
arealidadg as suasgentes, asua
solidariedade çn-uína, as suas
tadições", referq justifi cando a
razãopor que aceitou candida-
tr-se. "Sou filho dessamagnífi-
ca terra e dela tenho muito or-
gulho. Conheço as dificuldades
das populações, mas também
sei do que são capazes e da de-
dicação ao trabalho. Aceitéi o
desúo porque ando sempre no
meio das pessoÍrs, converso com
muitagentg sei o quequèreme
julgo qtre com aexperiênciaque
já levo no CDS podemos fazer
coisas positivas."

PSD-M critlca CllF
O PSD-M afirmaque o
Funchal está "numa cidade
cadavez mais zuja'.As
críticas ao achral executivo
camarário fu nchalense foram
feitas pelo secretário-geral do
PSDÂú, Rui Abretr" à margem
do II Encontro Concelhio do
PSD/Ïtrnchal, que se realizou
ontem num restaurantg em
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Humberto Vasconcelos contlnua o pérlplo pclar erploraçõcs agrÍcolas da Rcglão.

ROBERTOFERREIRA
frreíra@dnoücias.pt
Humberto Vasconcelos esteve
onteú reunido com úários agri-
cultores da freguesia do Caniço.
A ocasião serviu para abordar al-
guns pontos do programa de Go-
verno e ouvir algumas preocupa-
ções, nomeadamente no que diz
respeito à falta de investimento
por parte da autarquia de Santa
Cruz, que até ao momento não
tem nenhum projecto candidata-
do ao PRODERAM, de acordo
com o governante. Na reuniãq
que antecedeu à visita a várias
exploraçõês agrícolas, ficou claro
o apoio do executivo madeirense
paÌa o sector que "tetl crescido

de forma sustentável nos últimos
anos".

úaterradacebolaosecretáriore- GR PROME'TE APOIO
gional refrriu-se ao pncduto como
sendo um claro exemplo da qr:alida-
de que os produtos madeirenses
têrnn num concelho com grande po-
tencial agrícola "Tenho observado
enemplos de zucesso na freguesia
por parte de investidores agrícolas.
A cebol4 que é produzida em gran-
de quantidade neste concelho éun
e*emplo do que é regional é born
Basta comparar para \rernros que
nos distinguimos pela qualidade",
referiu, nuna deslocação onde visi-
tou vários produtores, algrrns deles
em modo de produção biologica

O concelho de Santa Cruz produ-
ziu esr 2Ol7 cerca de 2236 quilos de


