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Santo Antúnlo arclmla
'O DL da Frcguecla'
e lnâ de freguesia de Santo
António inícomemorar 1) Diá
da Freguesia 
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prcgrama 1pre se inicia amanhã
ómolV-Encontrode
Automôreis Clássicos de.Santo
Antonio'. As celebrações irão
continuar no dia 16, na Junta de
Freguesia, com início da
eerimónia oficial às tZ horas.

Estátua da tadrc
Viruínla pendente

Ao conrário da informação
publicada no passado dog.ringo,
ainda decorre a angariação de
verbas para a concretização da
esuátue delvladÍ€ virgÍnia BÍites
da Paixãq a religiosa do ïombo
dos Aguiarcs cujo processode
beatificação esui em curso. Aos
nossos leitores e aosvisados,
pedimos desculpa pelo lapso

GRadhasshatura
de compromisso
O Sindicato Nacional dos
Tecni. cos Superiorcs de Saúde
das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica informorr ontenl
!lt'e 'hpesar de estarem reunidas
irodas as condições paramais
umacordo",o Govemo
Regional falhou a assinatura
desse compromisso. O executi\rc
madeirensereagendou a
renniãoparao üa24de
Setembro.

Funchal lança'app'na
Semana da tlobilidade
A CMF organiz4 entre 16 e 2l
de Seternbro, a edição 2019 da
SemanadaMobilidade do
Funchal, usr evento dinamizado
pela autaryúa Mvários anos,
em paralelo à Semana Euiopeia
da Mobilidadq Conforme já
noticiou o DL{RIQ os pontos
dtos são uma conferência no dia
17 e olançamento de 
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A construção do Túnel do Pedre-
eal já tem o visto do Tribunal de
Contas. Com a data do dia 1l de
Setembrq a obra de construção
do Túnel do Pedregal, aempreita-
da de consttrção do únel hidráu-
lico do Pedregal, já pode ir para o
terreno.

Desta formg o DL{RIO sabe
que aARM - Aguas e Resíduos da
Madeira irá dar iníciqno final do
rirês, à orecrrção da obra com o
objectivo de melhorar o forneci-
mento de água para regadio a cer--
ca de lO mil explorações 4gríco-
las, numa rirea de cerca de 79O
hectares, localizadano eixo entre
os concelhos da Ribeira Brarra e
de Câmara delobos e de aumen-
tar a capacidade de armazena-
mentodeágua

O novo únel destina-se ao ar-
mazenamento e ao transporte de
água entre aAmeixeiraeõ Pedre-
gal, permitindo desta forma de-
sactivar o trecho mais crítico da
actual Levada com uma extensão
de cerca de 5 mil metros, cavado
numa escarpa quase vertical so-
branceira i margem esquerda da
Ribeira Brav4 o qual apresenta
zonas de abismos de dificil circu-
laçãq com pbuca segurança, e que
se encontra foÉemente condicio-
nado em virtude das constantes
derrocadas, Recorde-se que esta
situação de instabilidade foi signi-
ficativamente agravada com a in-
tempérie de 2010 e os incêndios
de 2012, colocando em risco a
passagem de água para o regâdio
'das zonas cultivada.", localizadas
nos concelhos dàRlbeira Brava é
de Câmarade Lobos.

Este novo tunel hidráulico terá
ume extensão de aproximada-
mente 5.4OO metros e capacidade
para armazen.ìr no seu interior
iercade 40 milmetros cúbicos de
água para disponibilizar no Verão..

'Com esta obrq aAÌM garante
que minimizará as perdas de água
no canal e a falta de água para
rega no período de Verão, consti-
tuindb assim uma reserva de água
importante que contribuirá para
melhor adaptação daRegião às al-
terações climáticas emtermos de
recursos hídricos. Adicionalmen-
te, garantirá melhores condições
de segur4nça aos seus trabalhado-
res que operam neste importante
canal de rega.
. Refira-se ainda que o investi-

mento é da ordem dos 18,2 milhões

de euros, e será financiado pelo
Programa de Desenvolvimento
Rural da Região Autónoma da Ma-
deira - PRO"DERAM 2O2O, con-
juntamente com Contrato Progfa-
ma eom o Governo Regional.

Atenuar menor dtrsponibilidade
de água para aagrieultura
Atendendo às fracas disponibili-
dades hídricas, fruto da fraca pre-
cipitação e do elevado desperdí-
cio de á9o", o Govemo Regional
temvindo atomar algumas medi-
das para atenuar a menor dispo-
nibilidade de água para os agri
cultores, Os caudais de águapara
regadio agrícola têm vindo á ser
reforçados, através da disponibi-
lizaçáo das águas armazenadas
nas lagoas e nos úneis hidráuli-
cos. Susana Prada lembra ao

.PúnfO que "o Governo tem no
terreno, desde 2016, diversas
obras que, jáno próximo an9 i1{o
proporcionar o aumento signifi-
cativo de água pÍìra o regadio

'agdcolar'.
No próximo Verão, o sector

agrícola irábeneficiar de um con-
junto de investimentos estrutu-
rantes em curso, com vista ào re-
forço dos volumes de água para
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regadio e da capacidade de arma-
zenamentq beÍn como à redução
das perdas nas redes e nos canais.

Esta maior disponibilidade hí-
drica para o sector do regadio
será possível com não só com a
construção do únel hidráulico
do Pedregal (para beneficiar o
eixo Ribeira Brava-Câmara de
Lobos, servido pela Levada do
Norte), mas taulbém com a recu-
peração de mais de r0O quilóme-
tros de canais de rega por toda a
ilha, bem como a.construção de
novos reservatórios e a substitui-
ção de l2O quilómetros nas redes
de distribuição de ágüa potável
mais de.gradadas nos municípios
de Câmara de Lobos, Machico,
Porto Santq Ribeira Brava e San-
tana. No conjunto de investimen-
tos inclui-se ainda a construção
dabarragem no Paúl da Serra,ïe-

serya estratégica de água que irá
beneficiar tarnbém o regadio
agrícola do eixo Calheta-Ponta
do Pargo e da Calheta-Ponta do
Sol-Ribeira Brava (obra a cargo
da Empresa de Electriòidade da
Madeira).

A implementação de sistemas
eficientes de rega irá também
permitiç já a partir do próximo
ano, maior disponibilidade hídri-
capara o sector do regadio.

De qualquer o modq a gover-
nante renova o apelo para que to-
dos adoptem medidas tendo em
vista um uso mais eficientb da
râgüa" tentando, sempre que possí-
vel, pòupar estebem escassq para
que possa chegar a todos. '!em-
b-ramos que aplincipal causapara
a menor disponibilidade de ágrra
para ó regadio se deve às elevadas
perdas nas redes municipais de
distribúção para o abastecimento
públicq pelo que reiteramos ane-
cessidade de as câmaras munici-
pais não aderentes à ARM [Fun-
chal, Ponta do Sol" Calhet4 Porto
Moniz" São Vicente, Santa Cruz],
estarem atentas e empermanência
no terrenq de modo a identifica-
rem roturas êprocederem, de ime-
diato àsuareparação".
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