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UE aporamils a

estruturante paÍa o èoncelho da
Ponta de Sol e há muito reivindicada pela população local. A obr4
Secretaria Regional de Agricultura

O

e Pescas, estâ orçada em 1.881.74ó

val

llgarc sffc

do

Garvdhd (Ganhael ao Plnhelrc (Arco Galhctal.

lheta situando-se ente o Sítio do

ções da Ponta de Sol e Calheta e que

permitir uma melhor prarenção

Carvalhal na fregrresi4 dos Canhas
e o Sítio do Pinheirq na freguesia

ãeverá ser inaugurado-emJulho de
2Or9", disse o secretrário regional de
Agricultura e Pescas que salientou a
importância da infra-estrutura que

combate aos incêndios fl orestais.
Esta é uma obra muito reftrenciada pela população local nos vários
contactos que o secretário regional
tem mantido sempre que vai aquele
concelho.

caminho resulta
tuma velha aspiração das populâ-

de

cerca
de 27 explorações agrícolas, além de

vembeneficiar empresários

e

nós não temos apoio para nada,
tem que ser o Governo Regional
a apoiar o ferry?", exemplificou,

que, neste momento, a tlnião
Europeia apoia mais a Matleira frisando que "o rol é imenso",
do que o Estado e o Governo como a questão do subsídio de
português. "O Governo Portu- mobilidade e dos dinheiros pzìra
guês nem os serviços mínimos as obras relacionadas com os in-

em 85% pelo FEADER e 15% pelo
orçamento regional.

Segundo Humberto Vasconcelos

presidente do Governo Regio-

nal, Miguel Albuquerqug disse

milhões de euros sendo apoiada

a realização deste
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do que a República

realizadapelo Governq através da

doArcodaCalheta

doPRODERAil.
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Já foi lançado o concurso referente
ao Caminho do Pinheirq umaobra

Com uma extensão a rondar os
2,5 quilómetros, a estrada irá ügar
dois concelhos, Ponta de Sol e Ca-

entrega de apoloc no
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cumpre. Vimos agora na questão
do helicóptero em que o Estado
não estáinteressado em ser solidário com aMadeira", afirmou.

Albuquerque referiu ainda

que "o Estado ganha vergonhosâmente dinheiro à custa dos
madeirenses na questão da dívida". "Só no empréstimo de lrm
milhão e quinhentos mil euros
ganha 12 milhões de euros por
ano. Acha que é justo o Estado
estar a explorar outro território
que faz parte do Estado? Acha
que é justo os madeirenses pagarem juros agiotas ao Governo

cêndios de2Ol6.

Na cerimónia de entrega de
Apoios ao Investimento em Produções Agrícolas, a concretizar
pelo PRODERAM, referiu que
relativamente aestes apoios estamos com uma taxa de execução e
de compromisso bastante elevada e tem'torrido muito bern:'. "O
mesmq relatiúamente ao apoio
das empresas, já temoq 5s mi-

lhões de apoios e ataxa de execução do PRODERAM já vai em 47
irilhões de euros no apoio à agricultura Os resultados estiio àvista, porque no ano passâdo tive-

luando o próprio primeiro-mi- mos o melhor resultado líquido
nistrq queveio aqui em campa- da agricultura regional com ól
nha eleitoral , dizer que era uma
vergonha e nãofeznada.para alterar? Acha que é justo, neste
momento, as Canárias têm o
apoio para o transporte marítimo, aéreo de pessoas e bens
dentro de território nacional e
&
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milhões de euros e relativamente
à nossa economia tarnbém estamos a sentir essa repercussão e
essa dinâmica emiresarial, uma
vez que há 60 meses estalÍros a
crescer nos vários sectores económicos da Região", frisou.
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Adega de São Vicente
Devido aum lapso nossq na
edição impressa de ontem,
aprêsentámos uma fotografi a
de um edificio do Governo
regional em São Vicente
como sendo daAde€a
também de São Vicente, mas
que não o era O ediffcio da
Adega situa-se junto ao da
fotografi a que publicrimos.
Pelo lapsq pedimos desculpa
aos nosso leitores.

