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Túnel hidráulico vai substituir o troço crítico da Levada do Norte. 

REGIÃO 
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No presente 37% da escavação encontra-se executada -1.040 metros na frente da Ameixieira (onde decorreu a visita) e 925 metros na frente do Pedregal. 

ORLANDO DRUMOND 
odrumond@dnoticias.pt 

O Governo Regional não vai alinhar 
em modelos rotativos no Ensino -
uma semana na escola, duas em casa 
- conforme a defendeu Maurício 
Melim, delegado de saúde do Fun-
chal e também coordenador da Uni-
dade de Emergência Sanitária da Di-
recção Regional de Saúde. 

Confrontado com a ideia defendi-
da na véspera pelo médico, a respos-
ta de Miguel Albuquerque foi 
"não!". Prefere manter o actual mo-
delo em vigor na Região, de aulas 
presenciais para o 1° e 2° Ciclos, e ̀ à 
distância' para o 3° Ciclo e Secundá-
rio. Admitiu de resto que esta solu-

 

ão de recurso possa ser mantida até 
as férias da Páscoa. O mesmo poderá 
acontecer com as medidas restriti-
vas em vigor, nomeadamente, man-

 

A obra de construção do novo tú-
nel do Pedregal - túnel hidráulico 
entre a Ameixieira, na Serra de 
Água, e o Pedregal, em Campaná-
rio, com 5.400 metros de extensão 
é "das obras mais importantes 
deste mandato e dos últimos 
anos", sublinhou esta manhã o 
presidente do Governo Regional, 
durante a visita à empreitada de 
20,3 milhões de euros, ao abrigo 
de um contrato-programa com o 
Governo Regional e do PRODE-
RAM 2020. 
Construído em duas frentes e pre-
visto estar concluído "no primeiro  

ter o recolher obrigatório, pelo me-
nos, até ao início da Primavera. 

A margem da visita ontem realiza-
da à obra do túnel hidráulico do Pe-
dregal, Albuquerque ̀ torceu o nariz' 
a novas experiências no Ensino. Pre-
fere aguardar pela evolução da si-
tuação epidemiológica e em função 
das alterações que possam surgir, to-
mar decisões adequadas às circuns-
tâncias. 

Para já, a alterar o modelo em vi-
gor, só se for para fazer regresso ao 
ensino presencial o 3° Ciclo e Se-
cundário tendo em conta os exames 
nacionais, mas apenas se a situação 
epidemiológica for mais favorável 

"Eventualmente, se a situação 
melhorar muito, podemos alterar 
para aulas presenciais. Mas temos 
de aguardar. Neste momento, en-
quanto a situação pandémica tiver 
como está, vamos manter, em prin-

 

trimestre de 2022", Miguel Albu-
querque destaca a importância do 
vultuoso investimento para esba-
ter "a dificuldade crónica de abas-
tecimento de água durante o Ve-
rão" e "garantir o abastecimento à 
zona sul da Madeira" - Ribeira 
Brava (Campanário) e Câmara de 
Lobos - onde irá abastecer "cerca 
de 9 mil agricultores e uma área 
de mais de 500 hectares". Mas não 
só. Também "vai permitir o abas-
tecimento de cerca de 40 mil m3 
de reforço de abastecimento de 
água para consumo, se for neces-
sário", acrescentou. 

ALBUQUERQUE 
RECUSA 
IMPLEMENTAR O 
MODELO SUGERIDO 
DE ENSINO ROTATIVO 

cípio, até à Páscoa", afirmou. 
Até às férias da Páscoa só admitiu 

uma possível alteração no funciona-
mento do Ensino. O retomar das au-
las presenciais para o 3° Ciclo e Se-
cundário, por causa dos exames na-
cionais, se entretanto a conjuntura 
for mais favorável. 

"Se a situação melhorar muito po-
demos alterar para aulas presen-
ciais. Mas temos de aguardar. Neste 
momento, enquanto a situação pan-
démica estivar como está, vamos  

manter a situação", clarificou. 
Caso contrário, o modelo vigente 

é para manter "até à Páscoa", a não 
ser que surjam alterações significati-
vas. 

Não esconde alguma apreensão 
pelo que possa ocorrer nesta sema-
na do Carnaval, que classifica de 
"período critico". Motivo para refor-
çar os alertas à população. 

"Será necessário as pessoas ac-
tuarem com muito bom senso. Te-
mos que evitar aquilo que é a ten-
dência, que é as festas em família e 
nas casas uns dos outros. Temos 
que fazer um esforço no sentido de 
conseguirmos manter a contenção 
da pandemia", apelou. Avisa para o 
risco acrescido das novas variantes 
da covid-19 que "propagam-se mui-
to facilmente". Pede por isso um 
"esforço acrescido" à população 
para evitar contactos. 

AUTÁRQUICAS 

Adiar as 
eleições 
é "indiferente" 
para o PSD-M 
Albuquerque considera "indife-
rente" o adiamento das eleições 
Autárquicas, conforme já pro-
pôs o PSD Nacional, mas ainda 
assim exige uma decisão rápida. 
"Para nós é indiferente. Outubro 
ou Dezembro, não altera muito o 
panorama pré-eleitoral ou elei-
toral. O que é preciso é tomar 
uma decisão de uma vez por to-
das" reclama. Diz mesmo que "é 
preciso é decidir" e não alimen-
tar este "limbo de equívocos, de 
indefinição, porque em termos 
políticos o pior que pode existir 
é falta de clareza", adverte. 
Para o presidente do PSD-M o 
timing para definir a data das 
eleições é agora. "Tem que ser o 
mais rapidamente possível", 
uma vez que esta é a altura "de 
começar a definir as candidatu-
ras e apresentar candidaturas". 
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"DAS OBRAS MAIS IMPORTANTES DO MANDATO" 
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RECUPERAÇÃO TRAVADA EL LT O 
Depois de quatro jogos sem perder, Nacional foi batido pelo Farense 
(2-3) na Choupana e pode ficar mais perto da ̀ linha de água P.12  E 13 
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MAIS DE 
11 MILHÕES 
EM APOIOS AO 
PORTO SANTO 

• 

Vice-presidência do 
Governo faz as contas 
às medidas de ajuda 
às famílias e empresas 
PA E 5 MADEIRA 

FOTO 141 DER SANTOS/ASPRESR 

CONVÍVIOS 
NO CARNAVAL 
MOTIVAM 
INQUIETAÇÕES 
Autoridades atentas a 
deslizes que causem novas 
infecções • Restrições 
estendem-se até à Páscoa 
• No dia em que chegou 
outro lote de vacinas 
houve 85 novos casas e 115 
recuperados P.7A 9 

CONFINAMENTO 
COMPLICA 

RELAÇÕES 

AMOROSA 
No Dia dos 
Namorados, 
uma psicóloga, 
uma sexóloga e um 
padre dão conselhos 
para lidar com as novas 
dificuldades P.19 

A ORTOS B 
No ano passado realizaram-se no Serviço de 
Saúde 229 interrupções voluntárias da gravidez, 
o valor mais alto dos últimos 8 anos P.3 

VOLTAM A AUMENTAR 


