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O REcrÃo
mais de 2Ã.500 euros
MAIORIANA

cÀrennnn

SAÌVIANA REPROVOU
DUAS PROPOSTAS DE
ORII\IìTDODRT]MOI\ID
odrumond@ilnoücias.pt
Mais de 2ó.500 foi o montante glóbal emapoiú financeiros
"tiËuidos na riütirna rermião de Câmara,

emsantana
Dois tercos deste montante envolne a deúberaçãq fior unanimidade, da proposta de celebração
de acordo de cooperaçãq namo-

ao apoio à natalidade criada no
âmbito de Polítiòas de Incentivo.

Tratam-se de 1l requerimentos
(6 novos e 5 renováções) ã que
corresporide um valor total de
7.8OOeuros.

O mesmo em relação a um rede candidatr.ra para

apoio à mensalidade de Cre'
cheÂró-Escola4 no âmbito das

Políticas deApoios Escolares, cujo
valoreqtrivaleamais de 83 euros.
Nesta que foi a últ'rma reunião de

Câmarado mês dè Maiq foi ainda
deliberadq de novo porunanimi'dade,

OcamllúoagrÉdaquevalllgnrlocalld.dosdcconcdhGdaGalhotaedaPontadoSolcustauúmilhãodeeuc'

Aprovar aproposta de aquisi-

a

ção de senviços de cateringà Escola
B+S Bispo D. Manuel Ferreira Ca-

- Santan4 poqocasião do Fórum 'Os Desafios da Educação
dalidade de apoio financeiro ConÍemiòrâúetr Em causa o
bral

wentual, com a Banda Municipal
de Santana, no âmbito tla candid#

'cofíee breals' no valor de 45o euros aserservido dwarrte areali"a.

tura ao PRODERÂM 2020.'ïtata.

ção

doreferidoFórunr.

ta

da maioria CDS/PP, de duas

financiamento do remanescente (4o% do investimento) do
valor elegÍvel da candidatura ao
se do

pronto

Esta sessão ficou ainda marcada
pelareprwaçãq com os votos con-

PRODERAI\I o que equivale a propostas de comparticipação.
'
qtrase lT2ü) er.uos.
Uma para ali'mpeza e desbranFoi ainda aprovadq também mento de temenos baldios, outra
com consenso da maioria e oposrçãq a proposta de candidaturas

RICARIX) DUÁRTE FREITAS
rfreítas@dnotícía.*pt
O secretârio regional de Agricultura
e Fescas visitiou as obrzs do futuro
Camiúo do Pinlreirc, uma acessibi-

de despesas veterinárias para gado

bovinq ovino, caprino

e

a

nrÍno.

HI]MBEHTO
VASMNCEI,OS
APRO\IEIÏìO-UVISIXA

lidade M muito reivindicada pela
população local e que brevemente
será una realidade. 'T\rdo o que

EARPA

cumprido",

o gwer-

ú

aqui", r€,feriu o govemanE
Na sua desloca$q o secreüárb

esüâ

que ligará dois concelhos terá

nante, de*ando o recado à autarca uma extensão de 2,5 quilómetrosi
daFonta do Sol, que tinha insinuado e irá benefieiar 27 explorações
que só em2o37 é que a obra seria .agrícolas além de permitir um

Atrlbulção de apoloe flnanceh^os contlnua a predomlirar nas de[bçÌ.çõês.

de câmana escreveu no seu Frtbook
que a estrada
no aho 2O37 e que

talvez frsse melhor esperàr sentado
pela sua concretizaçio A resposta

prometemos estáa ser riprosarnen-

te

presidente da Câmara Munidpal da
Fonta de So[ CéliaBessepeiro.
"Em 2O17, numa das visitas que fiz
a esta localidade e depoirs de játer
prornetido estaestrada a presidene

umarealidade.
A construção está locdizada entre o sítio do Carvalhal na fregrresia dos Canhas, no concelho de
Ponta de Sol e o sítio do Pinheiro
na freguesia do Arco da Calhet4
concelho da Calheta
Adjudicada por I.O5O.O0O euros, sendo apoiada em 85% pelo
FEADER e 15% pelo orçamento

importante acesso

bombeiros
no combate aeventuais incêndios
florestais.
Para Hurrberto Vascongelos, se-

regional, este caminho agrícola

ocasião para lançar algumas farpas à

aos

cretário datutel4 este é um dos 'tlaros o<emplos da concretização de
um projecto çre foi garantido à pe'
pulação. Tlrdo o que prometemos
está aserrigorosamente cumpridot',
disse o gwernante que aproveitou a

re

gional de Agricultura e Fescas esteve acompanhado pelo presidente da
Câmara Mrmicipal dâ Calh€ta, Carlos Teles, bem como por alguns residentes e errpresrârios dos dois concelhos que pudenam test€munhar o
andamento dos trúalhos de construçãq que só foi possír'el atrãves

dosfundoscomunitários
Neste aspecto o gwennante voltou arelterar que o qtradro comunitário encontra'se em "bom andaúento" e deverá ser "totalmente
orecutadc/'.

Calheta acolhe etapas de volei e futebol
VICTORHUGO
vhugo@dnoücias.pt
praia de areia reirovada prevèse um Verão em cheio na Calheta O mr.rnicípio prepara o regÌesso
de várias actividades desportivas e
de lazer que antes tinhârïr sido interrompidas por força da precariedade dapraia Ovice-presidente da
autarqúa adianta que esuí fechad4
por exemplq a entrada no calendário regional de duas etapas do Circuito de Volei de Praia, t'm cÍìmpeo.
pda Associação de.
hato
_orgirnizido
Com

a

Voleibol da Madeira, assim como

está confinnado a vinda de outra
modalidade fu tebol de praia-

OUTRAS IMCIAITVAS
DE IÁNRE SOCIAL

Mas na calha estão a ser alinhayadas

ortas iniciatiras

de

ânúito mais

sòiral e de pura confraternização social que merecerão todo o apoío da
Cânara Mruricipal, üderada porCarlosïìeles.
Seja como for, Nuno Maciel confirma aenistência de contactos entre omunicípio e asrespectivas as-

PARAQIIEAVILA
RETOME

sociações no sentido de garantir e

oferecer um leque de manifestações desportivas capazes de, não só

dinirúizar,todo o tecido empresa;

rial, como proporcionar aos atletas

.

que integram.o quadro dësportivo
federado madeirense, um novo palco para a prática de dois desportos
que chegaram a lev"ar autênticas
èncf;entes a gsta iona Oeste da Regrãp quando não havia perigo dos

jogadores contraírem lesões por
úa dafaltade areia
Por essefacto Nuno Maciel não
escondea satisfação por tervisto
a pretensão da autarquia aceite
elogiando e agradecendo a abertura e o interesse das direcções
das associações em querer colocar nos respectivos calendários a
prqsença da Calheta
A este propositq recenteürente o
autarca recebeu a comitiva da AF
Madeira afim de ouvir as necessidades da

implemenação do futebol

de praia e.os'beneffcbs que trará
para arwitalização do comercio.

. Areunião decorreu com apresença de Rui Marote, presidente
desportivo daAF Madeira, Hrrn:
berto Fernandes, Coordenador
Técnico da AF Madeira e Bruno
Salsadq Coordenador da modalidade de futsal, de resto, estes encontros têm acontecido com os diverrios srecutivos da costa Oeste
tendo por objectivo colocar em
pútica estavariante do futebol.
Sabe-se que a praia nascente será

a z.oÍra escolhiìa para receber os
campeonatos justamente por ter
maiorextensão depraia. Nos próxirnos áias serão colocadas as balizas.
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