JIì{

SEXI5 FEV2O19

Inscrições decorrem até ao diaS de março
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realizado na unidade de exportação de anona, em Santana, o Governo Regional prevê um aumento significativo na produção e ex:
portação desta fruta.
Segundo dados fornecidos pela
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i Obras naVereda
i dos Balcões
Governo Regional, .através

Secretaria Regional de Agricultura
e Pescas, neste momento são cerca de 1.149 os agf,icultores que se
dedicam a esta produção. Depois

do Instituto das Florestas e

Natureza

do investimento em caixas per-

volta

sonalizadas e reajustamentos nos
equipamentos, a unidade de Santana estâ a exportar cerca de 700
kg por semana e tem a capacidade

a clrganizar a Exposição

para processar 3 toneladas Por

Regional da Anona. A data
já está marcadá para 16 e

dia. A perspetiva é a de que seja
possívelo transporte de 40 tone-

de março e as inscrições

ladas neste primeiro áno, através

parâ este ano decorrem até ao
próximo dia 8 nos locais'habi-

do avião cargueiro.
A organização do eVento informa que no mornentoda inscrição
é.necessário a fotocôpia do cartão

Casa do Povo.do Faial

17

tuais. No concelho de Santana é
possível fazer a inscrição na Casa

do Povo do Faial, na Junta de
Freguesia de São Roque do Faial
ou no Centro de Desenvolümento
Rural de Santana.
Com os apoios do Programa
de Desenvolvimento Rural da Re-

gião Autônoma da Madeira (PRG

DERAM) e com o investimento

do cidadão ou bilhete de identidade e que não serão'aôeites inscrições de pessoas menores de
16 anos. O participante deverá

entregar um número suficiente
de frutos para completar a caixa
disponibilizada para a exposição
.e no momento da entrega rece-

berá o pfémio de participação,
,desde que os frutos apresentem
as devidas normas dc qualidade.
Recorde-se que desde 2000 que
a

União Europeia atribuiu à anona

da Madeira o estatuto de Denominação de Origem Protegida,
passando a estar protegida em
todo o espaço europeu "contra

!

Clube quebra isolamento
1997, o Clube

dos Balcões. Os trabalhos Per-

mitirão rècuperar e instalar
guardas de segurança, do tipo
varandim, regularizar e repor
o oavinrentor cotÌstÍuir o muro
aË rnporte do talude da vereda
e recuperar a ponte em pedra;
num investimento que roníará
os 5

mil euros.

O caminho para o

Miradouro
dosBalcõeséumdospercursos
mais visitados fla Região por'
turistas e residentes. Asua popularidade pode ser explicada

pela beleza do trajeto, a sua
curta extensão, com cerca de
t,S tm, e a facilttlade de acesso.
o rilho completo; ida e volta,
podeserfeito em cercadelh30
sem grandes desníveisacentua-

dos do terreno.

SANTANA

ARCÍ) SÃO JORGE

;-undado em

qualquer usurpação, imitação ou
evocação, ou qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto
à proveniência, ofigem, natureza
ou qualidades essenciais do pro:
duto, como ainda qualquer prética
suscetível de i0duzir o consurflidor em erro quanto à verdadeira
origem do produto".
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naVêreda

iretende aliar o

bem-estar fisico com as nadições da freguesn.
Nélio Gouveia, presidente da instituição, explicaao JM:'O Clube encontra-se adisputar o
Campeonato Regional de Ténis de Mçsa na
Terceira Diüsão Senior. Do plano de aüüdades
para o corrente ano destacam-ss as sessões
de hidroginástica nas piscinas de Santana, os
torneios de pesca lúdica, o torneio dojogo do
pião, a festa das tosgúas e mostra de carrinhos
de cana', a organização do Arco Divertido

II

para a oçupação das férias de verão das crianças, os tomeios dejogos de salão e a colaboração
com a Junta de Freguesia do transporte até

de Santana até ao dia 25 de fev.ereiro. A
formaç{o com a duração de 35 horas éfi-

"aplicação de produtos fitofarmacêu-

nanciadapelo PRODERAM2020

tiios" para agricultores e produtores agú"iniciativas que quebram o isolamento das
colas. As sessões teôricâs e práticas são
pessoas, retomam as nadições que vinham a
desapar_çcer e chegêm com entusiasmo à ; r.ealiza{as no Centro dc Abasteciqento
maior pãrte da poBulação do a,rco dé Sao lôr. i .. ., ".i

e

homo

logada pela Secretaria Regional da Aeri-

cultura e Pescas, não tendo qualquer
custo de participação para o formando.
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Salienta que'nos últimos 3 anos foi possÍvel '!
cotocar, aoabrigodooprogramaspOTeestágios i

profissionais do IEM, 4 pessoas a colaborar :

comaiístituição,umaformadeproporcionar !
a primeira experiência de trabalho a alguns I
jovens e uma nova experiência profissional a
alguns desempregados de longa duração".
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Casa do Povo pÍ€para Festa dos Compadres
íìomo já é habitual, a Casa do
I fovo da Ilha vai participar no
LJcortejo Etnográfico da Festa
dos Compadres. Este ano, o evento
será realizado na tarde do dia 24
de fevereiro e a pouco mais de uma
semana ultimam-se os preparativos

para mais um desf.ile pelas ruas

CAO empasseio
localizado na freguesia de São Jorge realizou
um passeio na semana passada com os
seus utentes. O dia 7 de fevereiro foi dedicado

decorrer um curso de formação em

esde o início da semana que estâ a

Santana",'É tartbém disponibilizado um ginásio
aos locais e turistas das unidades de alojamento
da.freguesia Para o responúvel, estas são

SÃO JORGE

Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Formação para agricultores

à üsita ao Centro Cultural John dos Passos,
seguido de um passeio pelo centro da vila da
Pona do Sol e daüsita às instâlações do Centro
de Atividades Ocupacìonais 4a Ribeira Brava.

de Santana.
A instituição informa que as pessoas interessadas em participar no
cortejo devérão fazer asua inscrição
na Casa do Povo.

