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Susana Prada disse ontem que a freguesia de S. Roque do Faial tem sido alvo de grandes investimentos. 

ANIVERSÁRIO 

Governo destaca os milhões 
investidos em S. Roque do Faial 
Por Lúcia M. Silva 
lucia.silva@jm-madeira.pt 

Cerca de 1,5 milhões de euros foi 
quanto o Governo Regional diz 
já ter investido no abastecimen-
to de água, nomeadamente na 
substituição de seis quilómetros 
de condutas e na reabilitação de 
seis reservatórios na freguesia de 
São Roque do Faial, mas também 
no regadio, através de uma inter-
venção prevista ao longo da Le-
vada dos Balcões que beneficiará 
439 regantes. 

De acordo com Susana Prada, 
que ontem representou o presi-
dente do Governo Regional nas 
comemorações do 173.Q aniver-
sário da freguesia de São Roque 
do Faial, situada no concelho 
de Santana, para além daquele, 
outros mais investimentos fo-
ram realizados pelo Executivo 
madeirense naquela localidade. 
Exemplificou com o meio milhão 
de euros na construção, já no pró-
ximo ano, da Mini-Sidraria de São 
Roque do Faial, espaço que, se-
gundo a governante, "proporcio-
nará aos agricultores, condições e 
tecnologias adequadas, à obten-
ção de um produto genuíno e de 
qualidade superior, que farão a 
sua diferenciação e e valorização 
no mercado". 

No que diz respeito ao apoio 
e minimização dos estragos cau-
sados em terrenos agrícolas pelo 
Pombo Trocaz, a secretária regio-
nal do Ambiente, Recursos Na-

  

turais e Alterações Climáticas, 
lembrou os 116 agricultores da 
freguesia que receberam apoio 
do Governo, em materiais, assis-
tência no terreno, e correção da 
densidade populacional. 

Em terrenos agricultados, re-
velou ter também procedido à 
correção da densidade popula-
cional do coelho bravo. 

Até à data e no âmbito do 
PRODERAM, destacou que estão 
aprovados mais de meio milhão 
de euros para esta freguesia, num 
total de 3,5 milhões aprovados  

para o concelho de Santana. 
Na ocasião, apontou também 

as intervenções realizadas, e as 
previstas, na escola, no polides-
portivo e no centro de saúde lo-
cais, bem como os trabalhos de 
conservação da ponte sobre a Ri-
beira da Metade, que estão em 
curso, e a construção da Via Ex-
presso Ribeira de S. Jorge - Arco 
de S. Jorge, "obra fundamental 
para o concelho de Santana". 

173 anos assinalados 
A freguesia de São Roque do Faial  

assinalou os seus 173 anos com 
um programa que se iniciou às 
16h30 de ontem terminando já 
bem perto das 20h00. 

Após a receção às entidades 
oficiais e o tradicional hastear 
da bandeira, foi inaugurado um 
mural de azulejos, em frente à 
sede da Junta de Freguesia e 
apresentado o Roteiro dos Fon-
tanários. 

Após a solenização da missa 
de aniversário, houve o cantar 
dos parabéns e corte do bolo, no 
adro da igreja matriz. 


