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2 Asaber

MARCO LIVRAMENTO
mliwamentoEilnotícíaspt

Arrancam esta bemana as obras de
recuperação e requalificação dave-
redadol{codaCom, que senve deü-
gação mtre a Capela dê Nossa Se-
nhbra de Fátima e o sítio dos Cardais
desairo,nafi.eguesiade SãoVicelrte

O projèctq que conta com finan-
ciámento do PRODERAM 2O2O
tem uú custo total de 140 mil eu-
ros, contemplandq alémdas inter-
venções acima referidas, a recupe-
ração de dois troços da Levada
Nóva, que acompaiüa avereda, a
recuperação do caminho de acesso
à capela para finslturísticos, bem
como a criação de um miiadouro
no sítio dos Cardais. '

De acordo comConceióão Pesta-
n4 tanto avereda como a Íevada são
de.extema importânciá para o aces-
so e para a bçneficiação de rnirios
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deveredas

águan ou muros de contenção de en=
ras empedraaparelhada estes ulti-
mos de modo a evitar futuros escor-
rrfamentgsdeterras.

No caso da vereda de acesso à ca-
pel4 que durante muitos anos fui a
itrica ligação a este local e.que hoje
tem r.tna relÉvante importância tu-
úticapani o concelhq seúfeita a
pavimentacão com betão e acúa-
inento ernlajeado bdsákicq permi-
tindo o ietrmelhor
paisagístico,

No miradouro a construir na sec-.

ção final davereda serão côlocados
mesas e bancos, tornando-o numa
zona de convívio, com uma vista
muito particular.

nefià-se que, num futuro próxi-
mq lui intenção da presidenê da
fúaern dotàr estas\reredó de si,
nalética âdequad4 permitindo à
criação deumroteiro hrrístico com
um iercurso recomendado.
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O prolccto rcconfte a lmportânch mÊth. d.G.pola dê lüt Sl Dc Fátlm* mfte$túla d. São-ìtlcffi. Foro DR

Serâo efectuados trabalhos de cumprircomasinalizaçãoinsala-
limuezanurntalude sobianceiro danolocúComoalternativanrge'
à nstrada Regional 223 e, por reaER222eaE,R1;Ol(VE-)atéà
issq esta estaiá interrompi&âno rotundadoEsneitodaCalhetare'
troco compreendido elrtre o Paul tomando-seaER223atéaoTúnel
do ivfar e a rajã da Ovelha, às t he que liga o Jardim do lvlar ao Paul

. rasdehoje,diagdeJaneiro, atéàs doMar.
rZhoras,ãésexa-feira,dialldeJa-'A Direcção Regional de Estra-
neiro.. - das pede a melhor compr-eensão

Atendendoàsalteraçõésdeope-' pelosinómodoscarsados,prome'
racionalidade que esde enceúa- iendofazertodososesforçospara
mento acarietã, a Direcção Re- abrir a eseada ao trârrsjto no final
gionat de Estradas alérta gs da próxima sgrta-feira", diz atra-
útentes pÉìra a nêcessidade de vésdeumcomunicado.S.Sc.A,SOBMSTERÃO

UM CUSf,O DE14OMIL
EUR,OS, SM..[DO IISMIL
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DOPRODERAI\{ 2NN
hil da Boavenüma com
S4 atletas de 11 países

terrenos agrícolas demais de quinze
agricultores, maioritariamente de'
dicados ao cultivo daJinha

Com um prazo de eurecução de 12

mesesl estas obras, ao longo de perto
de quatro quilómetros,vão implicar
a limpezy'desmaação e recupera-
ção toal das veredas em questãq a
õolocação de guardas de protecçãq
bem como a intervenção em pontos
eqÉeciais que necessitam de trúa-
lhôs mais profimdos, nómeadamen-
te aconstrução de ponEs metálicas,
para a traúposiçâo de linhas de.

Decorreu ontern a apreseÍrtaçãg
oficial da 4." edição do Trail da
Boaventura, a terceira prora a pon-
írar para o Circrrito Regional de
Trail Running: Com duas corridas
distinus - trail longp, de 25 lsn;
trail cutto, de 1O lon - esta provavai
para oS trilhos no próximo domiry
b, 

"o"t"ttao 
com546 atletas de11

nacionalidades diferentes.
Segundo Lino Carnachq preçi-

dente daJunta de Freguesi4 enti-

dade responsável pela organização,
reconhece a imporÉr1cia da prova
para a fregrresia e a zua economia
local, realçando o'húmero ctres-
cerrte de inbcritos?. No decorrer do
mês de Dezembro, o presidente da
Junta estirna que tenharn Passado
Dela fresuesia àvolta de +oo atletas
'para rõonhecimento dos trilhos.
'?or todas estas razões, esta Prol'a
senô cada vez maiq umá aposta
desteexecrr@-ref€re.Mr. :

., .:
Vereda da Faia alvo
de limpeza pela Ju4ta
AJunta de Freguesia da Ponta do
Sol procedeu, nos úldruo-s dias, à
desmatação e limpeza da vereda
da Faia, io sítio do Pomar de D.
João. Ttata-se de um acesso com
poucq mais de l5O metros que
Íâciüta a ügação entre sítios, bem
como permitè chegar ay'arios
ter:erios agrícolas, razão pela
oual a populacão vinha
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Santo da Serra procede
à llmpeza de camlnhos '

Nosprimeiros dias de2O19 aJun-
ta de Freguesia dci Santo da Serra
piocedeu à repa5ação e limpeza
ãe alnrmas veredasê câminhaVe-
redJdos Carvalhos, no sítio de
JoãoFrino.

Os frrncionrários deSta Junta es-
tiveram, também, envblvidos nas
obras de canalização de tubagens
para abastecimento de águ1 no

lrdunicipais de Maúicq
manhãde onteÍrL

umapalmejra, no

tega-preséplo com
animação este domingo

atéaopóximoseu meÍra-pnesepio,
dia20déJaneiró. E

A Junta de Freguesia do Caniçal'
com o apoio dos Bombeiros

nmbora para muitos a época
natalícia já tenha teminado, a
Junta de Freguesia do Jardim da
Serra mantém úerto ao público o

.a nos

Camintrio do E56sitp. . ; r trli(irsifï '":
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