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� DECISÃO TOMADA ONTEM PELO CONSELHO DE GOVERNO

Aberto concurso para novo cais
OConselho de Governo Regional, reunido ontem, na Quinta Vigia, mandatou a Ad-
ministração de Portos da Região Autónoma daMadeira para proceder à abertura do
concurso público para a construção do novo Cais Acostável no Funchal. Foram ainda
aprovadas obras de recuperação de ribeiras no âmbito da Lei deMeios.

OConselho deGoverno Regio-
nal mandatou ontem a Adminis-
tração dos Portos da Região Autó-
nomadaMadeira (APRAM) a abrir
concurso público para a constru-
ção do novo Cais Acostável do
Funchal.
Na reunião plenária do Go-

verno, presidida por Alberto João
Jardim, na Quinta Vigia, o Execu-
tivo madeirense aprovou diversas
obras de reconstruçãode infra-es-
truturas destruídas no temporal de
20 de Fevereiro de 2010, no âm-
bito da Lei deMeios.
As conclusões do Conselho de

Governo, foramapresentadas pelo
Vice-presidente do Governo Re-
gional, João Cunha e Silva.
O Executivo madeirense apro-

vou a reconstrução da Estrada Re-
gional 227, na Tabua , no concelho
da Ribeira Brava.
Foram aprovadas diversas inter-

venções em ribeiras dos conce-
lhos do Funchal, Santa Cruz e de
Câmara de Lobos.
O Governo regional aprovou a

«obra de intervenção no troço ter-
minal da Ribeira de São João, no
concelho do Funchal».
Na mesma reunião o Executivo

decidiu avançar com «a obra de
reconstrução de passagem hi-
dráulica e muros de canalização

A APRAM foi ontem mandatada pelo Governo Regional a abrir concurso público para a construção do cais do Funchal.
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no Ribeiro Chega, na Vereda das
Lajes, na freguesia do Imaculado
CoraçãodeMaria no concelhodo
Funchal».
Além desta, o Governo Regio-

nal aprovou a «obra de regulari-
zação e canalização da Ribeira do
Vasco Gil, na Freguesia de Santo
António no concelho do Fun-
chal».

No concelho de Santa Cruz
será concretizada a obra de cana-
lização e regularização da Ribeira
das Eiras (1.ª Fase) e, em Câmara
de Lobos a obra de estabilização

do talude doGarachico e a obra
de regularização e canalização
doRibeiro daCapela, na fregue-
sia do Curral das Freiras.
«O Conselho de Governo de-

liberou ainda mandatar a
APRAM - Administração dos
Portos da Região Autónoma da
Madeira, SA para proceder à
abertura do concurso público
para a construção do novo Cais
Acostável no Funchal», anunciou
ainda João Cunha e Silva. 1
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