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A recuperação da Ler'"ada do Monte
Medontrq com lO quilómetros, desde a Bica da Cana até àTúuâ, estájá

De acordo com ainformação disponibilizada pela Secretarla Begio'
nal do Arnbiente, Becursos Naturais
eAlterações Climrâticag'?artedeste
canal de rqga é PercuÍso Pedestre
Recomendadq pelo que arccrrpera-

abeneficiar ó5O rqantes e uma área
agrícola zuperior a 9O hectares. Tla
ta-se de uma intervenção do Crover-

ção foi feita mantendo as caract€rísticas originais, otr seja, fri minimizadaacolocação debetão, as paredes

no Regional que visou reduzir

as
perdas significativas de água qtre se

do canal foram revestidas com pedra aparelhada e as passagens hi-

verificarram neste tÍoço, na ordem
dos 3O7o,melhorar as-condições de

dráulicas revestidas a pedra Neste
tnoçq em partiçulaa foram evitadas
perturbações sobre anegetação, nomeadamente sobre especies rele.
vantes ilo ponto de vista ecológico e

exer,uÍsecoRREra
acorreia@dnoücias.pt
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Resíduos da l\fadeira
onível de seniçode rágua

deregaaos agdculbres"

paisagístico

Um

doetroçudeeta leyada quetem orlgem

na

Íreguela deSãoVlconte.
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milhões de euros, que
o

frmecimento

de râguapararegadio aos agpicrrlto.
res da freguesia da Bíbeira Brarnq

nomeadamente dos sídos da.Fajã
da Urtigq Fonte CruzádqPomí
daRocha, Lombo Maçapez, Lombo Cesteiro, Mwteira, Bica de Pau,

Apresentaçãq Achada, Çorujeira,

Pru1

Um investimento do

3

pemi-tiu melhorar

Ct-uz, Pico

e Fajã Cerejo.

Gorremo

Este investimento foifinanciado ao

Regional no ânrbito da sqa política
de combatê às perdas de'Égga; na

vimento Rural da Região Autóno-

úrigo

do Programa de Desenvol-

mâ da Madeira para o período
2014-2020.

Recorde-se que a Levada do
MontsMedonho tem origem no sítio do Monte Medonhq próximo
da Bica da Can4 na freguesia de
São Vicente, a uma altitude de
aproximadarnente 1.470 metros re.
lativamente ao nível médio do mar.
O seu término é no Resenratório do
Pico Ferreirq com capacidade de
3OOO m3, no sítio da Fajã da Urtieê
na freguesia da Ribeira Brarra
PUB
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OPORTUNIDADES Descontos ote

EXCLUSIVAS €15,OOO.
em toda a gama Hyundai.

Faça ã suâ marcação atrbvés do 291 O98 406.

MM Madeira Motores Lda
Parque industrial da Cancela

g125-A42Caniço
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*Oferta máxima de €15.0OO para Hyundai lONlq EV ElectÍíc MY19 ïECtl JLL CINZA + PACK PELE, na cor phantom black, com matrícula de maço de 2O19.
Campanha limitado ao stock existente.

