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O nUBtENTE

Frugucrle de Finte do 6ol vel receber novo lnwstlmento.
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INFRA.ESTRUTT]RA
VAI BENEFICIAR
CERCA DE 380
REGAÌ',üTES
DAFREGUBSIA

IÌOS,
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O reservatório de râgua de reg?,
com capacidade de 3.999 p3, será
construído em betão armado e será
dotado de equipamentos de co-
mando e automaçãq de supervisão
e detelecomunicações, com inter-
ligação ao Cenrro de Telegestão da
ARIü, situado'iro FuncúI, o que
permitirá o controlo remoto das
operações.

De açordo com os da{os da
ARM, este investimento vai bene-
ficiãr cerca de 380 regantes dafre-
guesia, irrigando uma área de cer-
ca de,49 hectares.
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ROBERTOFERREIRA
rfenèira@dnoücias.pt

A Águas e Resíduos da Madeira
(ARM) vai lançar durante esta se-
mana o procedimento pÍrra a em-
preitadaque prevê aconstrução do
novo reservatório de reg4 na fre-
guesia dgs Canhas, 

"oã"ãho 
da

Ponta do Sol, com capacidade de
3.O0O m3. Um investimento do Go-
verno Regional de cerca de 2,4 mi-
lhões de euros que vai beneficiar

tema de rsg"a público local - Siste-
ma de Rega Calheta - Ponta de Sol
- deum novo reservatório comca-
pacidade de armazenamento que
vai garantir uma gestÍÍo eficiente e
regularização dos caudais de água
de rega, incluindo a beneficiação
de infra-estruturas de adução {ue
se encontrarão afectas ao respecti-
vo reseryatório. Esta intervenção
vai permitir aumentar adisponibi-
lidàde de águaaos agricultores da
freguesia dos Canhas e, bem assim;
aumentaÌ a capacidade de ÍrrÍÌÌaze-
namento e operação.

os agricultores locais.
Ebta empreitadavem dotar o sis-

tabalhadores daARM
faeemgreve hoje e sexta

Ambientêpromove
campanhade reciclagem

A TMCIATTyAESTARÁ
TAMBEI\{ NA\ryEB

SÃO EXPEcúvnTs
AI,GI]NS
PROBLEMAS

De acordo èom um comunica-
do do Sindicato dos Trabalhado-
res das Indústrias Tlansformado-
ras, Energiae Actividadesdo Am-
biente do Centro Sul.e Regiões
Âi'+Â-^*^- ^..^ ^^t2 t:-^l^1 r-

Esta campanha é composta por
seis anúncios diferentes, cada.um
deles focado ém um circuito dè
reciclagem, nomeadamente: em-
p{abens de plístico,e met"l,,9m-PAR,A R binete da presidência epelo

DÁR|O DE NOTíCIAS Quarta-feira,30 de Novembro de

UMae SIiA
debatem
imnactos
daô alteracões
climáticas

alimpeza
da escarpa
na Madalena

A Universidade da
(uMa), através do
Centro em Agricultura
tável e Tecnologia

e

na

relaôionados com
mas, Culturas
Bioecononova

fndicadoras

Conforme dá conta a
através de um
"esta iniciativa insere-se
Projecto CASBio
monitorização da
versidade e da

Operativo Madeira t4-20,
o de contribuir

da
Regional
teligente

de
para a Regrão

noma da Madeira

CLIMA-Madeira]'. t

ïbrminada

do NIar
A Câmara Municipal da
do Sol informou, ontem,
trabalhos de limpeza da
pa na encosta naséente da
guesia da Madalena do
junto ao Bairro do Passq ta
tão concluídos. A

pedra d9 grandes
terminou um dia antes do
visto.

foi
terreno

A operação
coordenada no

acompanhada
pelo

que


