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.“Estou impressionado com a urgência 

de fazer. Saber não é suficiente; devemos 
aplicar. Estar disposto não é suficiente; 
temos que fazer…”. Esta frase, atribuída a 
Leonardo Da Vinci, de uma forma simples 
diz tudo sobre um dos homens visionári-
os que mudou o mundo. Esta urgência de 
génio, este querer, esta vontade de fazer 
é também a nossa vontade… a vontade 
deste Governo… de fazer e fazer bem.

Em 2019, o conjunto de obras previs-
tas é muito diversificado e transversal, 
com um especial enfoque nas áreas da 
saúde, da educação, das acessibilidades e 
da segurança.

Começaria, como não poderia deixar 
de ser, pelo lançamento da obra mais im-
portante dos últimos anos, e um desígnio 
regional (pelo menos para alguns) que é 
Novo Hospital da Madeira. 

Mas, há ainda, na área da Saúde, out-
ras obras de referência, como as que es-
tão em curso no Hospital dos Marmelei-
ros, trazendo maior conforto e melhorias 
significativas em toda a sua envolvente. 

Atualmente já decorrem os estudos 
para definir a intervenção ao nível do 
interior, prevendo-se arrancar com esta 
intervenção em meados de 2019. 

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois 
da profunda remodelação realizada no Blo-
co de Obstetrícia e da Central de Gases Me-
dicinais, vamos avançar para o Bloco Cen-
tral e Urgências, cujos projetos de execução 
já estão em avançado desenvolvimento.

Na área da Saúde, poderemos ainda 
falar de outros importantes investimentos, 
como o novo Centro de Saúde da Calheta, 
no qual o Governo Regional e a Santa Casa 
da Misericórdia da Calheta, estão empenha-
dos, prevendo-se o arranque das obras ain-
da para janeiro do próximo ano.

Ainda na saúde, gostaria de referir as 
intervenções previstas para os centros de 
saúde de Santa Cruz, do Arco da Calheta e 
de São Vicente. Não nos podemos esquecer 
também da empreitada que irá melhorar 
significativamente a resposta do Centro de 
Saúde da Nazaré, cuja obra, já adjudicada, 
se iniciará muito em breve.

Falemos também na importância da Ed-
ucação. Além das importantes intervenções 
em curso na escola Padre Manuel Álvares, 
na Ribeira Brava, e na Escola Francisco Fre-
itas Branco, no Porto Santo, vamos ainda 
intervir na Escola Secundária do Estreito 
de Câmara de Lobos, do Porto da Cruz e do 
Paul do Mar. Para a Escola da ‘Levada’, além 

de uma profunda reabilitação, estamos 
também a prever introduzir significativas 
melhorias ao nível da segurança contra in-
cêndios. 

Além das intervenções nas escolas se-
cundárias, vamos também melhorar o par-
que escolar das escolas do primeiro ciclo, 
bem como, dotar algumas destas escolas de 
cobertura nos seus polidesportivos, atual-
mente descobertos. 

Na área das acessibilidades a aposta 
de retomar as obras das vias expresso, foi 
claramente uma aposta ganha. Estas obras 
avançam a bom ritmo e a população anseia 
pela sua conclusão, encurtando os trajetos e 
tornando-os mais seguros.

A Via Expresso entre a ribeira de São 
Jorge e o Arco de São Jorge vai para o ter-
reno com a realização das respetivas sond-
agens geotécnicas ainda no próximo semes-
tre, e a obra será mesmo para avançar. 

Para 2019 estão ainda diversas obras 
hidráulicas, dando continuidade assim ao 
esforço de dotar a Madeira de melhores in-
fraestruturas hidráulicas através da canal-
izações e regularizações das linhas de água 
mais importantes, como acontecerá nas 
ribeiras de Santa Luzia e da Madalena do 
Mar, intervenções estas que estarão no ter-

reno no princípio do próximo ano. 
Igualmente com o objetivo de 

promover a segurança junto das 
populações, continuará a aposta na 
consolidação de taludes e escarpas, 
como acontecerá na marginal da 
Calheta onde as obras vão avançar em 
janeiro, e no acesso ao Jardim do Mar, 
cujo concurso para obra á foi aprovado 
em Conselho de Governo.

Ao nível do Património, destaque 
para os vários trabalhos de benefi-
ciação levados a cabo este ano pela 
PATRIRAM, quer no Museu Vicentes, 
quer no Museu Quinta das Cruzes, 
mas também para as intervenções que 
serão realizadas em 2019, salientan-
do-se a recuperação do edifício da an-
tiga fábrica de bordados “Casa Amer-
icana” (para albergar serviços afetos 
à Secretaria Regional da Educação), 
para a recuperação do antigo Lar do 
Estudante (para acolher a Secretaria 
Regional da Saúde) e, por fim, da Quin-
ta Magnólia.

Amílcar Gonçalves
Secretário Regional dos 

Equipamentos e Infraestruturas



Ligação entre a Camacha e o Santo Troço Salões/
Barreiro 
reabilitado

A Cota 500 vai estar concluída 
até final do primeiro semestre de 
2019.

A empreitada, no valor de 13 
milhões de euros, para além de 
ser uma prioridade deste Gov-
erno Regional, vai melhorar 
consideravelmente as acessibili-
dades de uma população local es-
timada em cinco mil residentes.

Vista pelo Executivo ma-
deirense como uma obra de 

O troço da ER209 entre a 
ER222 e o parque empresarial, ao 
sítio do Barreiro, será alvo de uma 
importante intervenção de reabil-
itação, na sequência do temporal 
de 20 de fevereiro de 2010.  A es-
trada ficará com um perfil trans-
versal com duas vias (uma por 
sentido) e um passeio ao longo da 
via. A intervenção proposta visa a 
reabilitação da estrada existente, 
a execução de uma nova estrutu-
ra de pavimento e a reformulação 
dos entroncamentos principais e 
a introdução de passeios na zona 
urbana.

As condições de circulação 
rodoviária no troço entre as 
freguesias da Camacha e de Santo 
António da Serra, concelho de 
Santa Cruz, serão repostas em 
2019 com uma obra que será 
concretizada pela Secretaria 
Regional dos Equipamentos e 
Infraestruturas, através da Direção 
Regional de Estradas.

A empreitada, em curso, tem 
ainda como objetivos o tratamento 
de taludes sobranceiros à 
estrada regional, construção/
reconstrução de passagens 
hidráulicas, reparação de sistemas 
de drenagem longitudinal, 
reabilitação do pavimento 
rodoviário, sinalização horizontal 

muito valor e que vai beneficiar 
em muito a população daquela 
zona alta de Santo António, esta 
intervenção vai ainda permitir 
um melhor acesso à freguesia 
do Curral das Freiras, sobretudo 
para os veículos pesados uma vez 
que, através desta via, vão poder 
circular de uma forma mais livre.

Recorde-se que a construção 
do designado Túnel 2 da nova li-
gação entre o Vasco Gil-Fundoa à 

e vertical para reposição das 
condições de circulação rodoviária 
entre aquele troço.

De salientar que a intervenção 
nestes troços da Estrada Regional 
110, no valor de 3,2 milhões de 
euros, perfazem uma extensão 
total com aproximadamente 10,3 
km.

Cota 500 concluída até ao próximo verão

Cota 500, que passa sob o Camin-
ho do Lombo dos Aguiares e o 
Caminho Padre Dr. Abel Augus-
to da Silva, numa extensão de 51 
metros, foi iniciada no passado 
mês de novembro.

No âmbito desta intervenção, 
os dois caminhos (Lombo dos 
Aguiares e Caminho Padre Dr. 
Abel Augusto da Silva) serão 
restabelecidos, sendo que, dev-
ido ao processo construtivo do 

túnel, foi necessário demolir 
as construções existentes que o 
traçado intersecta. 

De salientar ainda que, sobre 
este Túnel 2, serão viabilizados 17 
lugares de parqueamento de via-
turas ligeiras, além de um trata-
mento paisagístico da zona.

E V E N T U A I S  D A N O S  N A S 
C A S A S  S E R Ã O  R E P A R A D O S

O Governo Regional, através 

da Secretaria Regional dos Eq-
uipamentos e Infraestruturas, 
garante que todos os even-
tuais danos em casas, decor-
rentes destas obras, serão rep-
arados.

Antes do início das obras 
foi feita uma inspeção às casas 
circundantes e que podiam 
ser afetadas. Tudo o que for 
detetado será alvo de inter-
venção.

A conclusão da Cota 500 permitirá um trajeto direto entre o Vasco Gil e a rua do Campo do Andorinha.

ESTRADAS2
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Figueirinhas ganha rotunda

Acesso reforçado 
na Pestana Júnior

Nova rotunda vai nascer 
no Porto Santo

Decorrem, a bom ritmo, 
as obras nas escarpas 
sobranceiras ao túnel João 
Abel de Freitas, no acesso ao 
Campo da Barca, intervenções 
estas que resultarão na 
construção de uma estrutura 
de proteção de betão armado, 
com cerca de 340 metros de 
extensão, contra a queda de 
blocos em ambas as margens 
da Ribeira de João Gomes.

A tipologia de proteção 
proposta consiste numa 
estrutura de betão armado, 
composta por um sistema de 
pórticos, cujas vigas apoiam 
num muro betonado contra a 

No início do próximo ano 
será lançado o concurso para 
a implementação de uma 
rotunda no Porto Santo. A 
intervenção permitirá fazer 
com que o trânsito possa 
circular fluentemente no 
entroncamento entre a Avenida 
Dr. Manuel Gregório Pestana 
Júnior e a Rua Maximiano de 
Sousa, minimizando assim os 
constrangimentos no trânsito 
registados sobretudo nas 
épocas festivas e no verão.

Esta empreitada está orça-
mentada em 840 mil euros e 
deverá ficar concluída em 2019.

Via Expresso São Jorge – Arco 
de São Jorge arranca em 2019

No primeiro semestre de 
2019 serão retomados os tra-
balhos que vão ligar a Ribeira 
de S. Jorge e o Arco de São Jorge 
através de uma Via Expresso.

As situações de instabili-
dade dos taludes sobranceiros 
à ER 211 entre a Ribeira de São 
Jorge e o Arco de São Jorge, são 
bem nossas conhecidas pelo 
que, a conclusão deste troço 
viário e consequente entrada 
em serviço, contribuirá para 
uma melhoria substancial das 
ligações rodoviárias da costa 
norte da ilha, assim como uma 
melhoria da qualidade de vida 

A rotunda das Figueirinhas, 
no Caniço, é outra das obras 
previstas para 2019. 

O objetivo desta inter-
venção, prende-se com o reor-
denamento da circulação do 
tráfego e melhorar a segurança 
rodoviária na zona das Figueir-
inhas, procedendo à reformu-
lação dos dois entroncamentos 
ali existentes com a Estrada Re-
gional 204, sendo um com a Es-
trada das Eiras e o outro com a 
Estrada João Gonçalves Zarco.

A solução viária preconiza-
da é constituída basicamente 
pela criação de uma rotunda, 
com 30,80 metros de diâmetro 
exterior e uma faixa de rod-
agem com 8,40 metros de lar-

dos habitantes. 
A Via Expresso Ribeira de 

São Jorge – Arco de São Jorge 
constituirá o acesso privilegiado 
às freguesias de São Jorge e do 
Arco de São Jorge, melhorando 
significativamente a ligação ro-
doviária entre as duas sedes de 
concelho (Santana e S. Vicente), 
beneficiando toda uma área com 
enorme potencial turístico. 

Saliente-se igualmente out-
ros benefícios, como sejam o au-
mento da segurança rodoviária 
(traduzido numa diminuição 
do número de acidentes) e os 
benefícios em termos do conforto 

das condições de circulação. 
A Via Expresso Ribeira de São 

Jorge – Arco de São Jorge terá 
uma extensão de 6 000 metros, 
sendo constituída por três túneis 
bidirecionais, três viadutos e 
três rotundas de ligação à rede 
rodoviária existente, nomeada-
mente na Ribeira de São Jorge, 
em São Jorge e no Arco de São 
Jorge.

A empreitada de construção 
da 1.ª Fase da obra incluiu a 
construção dos três túneis acima 
referidos, com uma extensão 
total de 4 400 metros, dotados 
de galerias de evacuação de 
emergência. 

A conclusão desta empreitada 
ocorreu em finais do ano de 
2010, tendo representado um 
investimento de aproximadamente 
52,1 M€, ou seja, cerca de 57 % 
do orçamento total do troço 
rodoviário.

A 2.ª Fase da obra, que o 
Governo Regional pretende 
brevemente iniciar permitirá 
concluir os trabalhos necessários 
à abertura ao público deste 
troço rodoviário, em perfeitas 
condições de utilização. 

A empreitada da 2.ª Fase está 
orçada em 38,9 M€.

O Governo Regional prevê o início dos trabalhos entre a Ribeira de São Jorge 
e Arco de São Jorge durante o primeiro semestre de 2019.

encosta, ancorado por pregagem 
na vertente.

A estrutura recebe uma laje 
de proteção superior, preparada 
para receber uma camada de 
solo para absorção de impactos 
resultantes da eventual queda 
de blocos, sendo que vai cobrir 
os dois troços paralelos à 
ribeira, desenvolvendo-se em 
duas estruturas, deixando a 
descoberto a passagem em curva 
sobre a ribeira.

O custo desta empreitada, 
prevista para estar concluída a 
meados de 2019, ronda os 13,3 
milhões de euros.

Para além desta rotunda, toda 
a área em redor da praça de táxis 
e da antiga bomba de gasolina da 
Vila Baleira, no Porto Santo, será 
também requalificada.

O projeto envolve a reabilitação 
de todo aquele espaço central, 
incluindo uma nova praça de táxis 
com capacidade para 15 viaturas, 
bem como ainda estacionamentos 
para viaturas ligeiras (cinco 
lugares, um dos quais para 
condutores com deficiência 
motora) e para motos (14 lugares), 
a par de uma pequena doca para 
autocarros (três viaturas).

ESTRADAS

gura, acrescidos de 2,0 metros in-
teriores galgáveis, para facilitar a 
circulação de veículos pesados e 
de maiores dimensões.

A obra está orçada em 976 mil 
euros.

D E P O I S

A N T E S



Via Expresso entre 
Fajã da Ovelha 
e Ponta do Pargo 

Obras no Túnel Duarte Pacheco 
concluídas em abril

O Governo Regional autori-
zou, no penúltimo Conselho de 
Governo de 2018, o lançamento 
da empreitada para prevenção 
e mitigação do risco de derroca-
da na ER 223 entre o Estreito da 
Calheta e o Jardim do Mar.

Esta intervenção, que irá 
para o terreno em 2019, inclui a 
construção de um túnel com uma 
extensão de cerca 1050 metros, 
que funcionará como variante ao 
troço existente, compreendido 
entre o Túnel da Ribeira Funda 
e a entrada do Túnel Jardim do 

A Via Expresso entre a Fajã da 
Ovelha e a Ponta do Pargo será 
outra das grandes obras a ser 
concluída em 2019.

A empreitada foi dividida por 
duas fases. A primeira custou 
cerca de 37 milhões e a segunda 
42,3 milhões de euros.

O Túnel Engenheiro 
Duarte Pacheco, integrado 
na rede rodoviária regional 
da vertente Norte da Ilha 
da Madeira, é atualmente o 
único acesso que permite a 
ligação rodoviária entre os 
concelhos de Santana e São 
Vicente.

Atualmente, o Governo 
Regional da Madeira 
está a executar obras 
de requalificação que 
contemplam, o rebaixamento 
do pavimento, a instalação 
elétrica no interior do túnel, 
com introdução de um novo 
sistema de iluminação.

A conclusão dos trabalhos 
está prevista para abril de 
2019, sendo que o Executivo 

Novo túnel para prevenir risco de derrocada 
entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar

A intervenção compreende ainda a construção de estruturas de proteção contra a queda de blocos.

madeirense está a desenvolver 
todos os esforços para que essa 
data seja cumprida.

Recorde-se que, de forma 
a minimizar os impactos na 
população local, assim como 
nas atividades económicas que 
utilizam esta infraestrutura 
rodoviária diariamente, os 
trabalhos da empreitada 
estão a ser realizados em 
período noturno, permitindo a 
circulação do tráfego durante 
o período diurno sem qualquer 
congestionamento.

De salientar que esta obra 
foi adjudicada pelo valor de 
3.033.880 euros ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor.

Mar/Paul do Mar, o qual será 
equipada com rede de combate a 
incêndios, ventilação, sinalização 
e iluminação.

A empreitada, com o valor 
de 18,5 milhões de euros, com-
preende ainda a construção de 
estruturas de proteção contra a 
queda de blocos, numa extensão 
aproximada de 800 metros, de 
forma a mitigar o risco de derro-
cada das escarpas sobranceiras 
no troço compreendido entre o 
novo túnel e o caminho munici-
pal da Ribeira Funda.

ESTRADAS4
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Centros de Saúde de São Vicente, Arco da Calheta 
e Santa Cruz reabilitados

Bloco operatório 
e Urgências vão 
entrar para obras

Para 2019 estão previstas 
as reabilitações nos centros de 
saúde de São Vicente, Arco da 
Calheta e Santa Cruz, um inves-
timento do Governo Regional 
que deverá rondar, em termos 
globais, os 500 mil euros.

O edifício do Centro de 
Saúde de São Vicente será inter-
vencionado no sentido de se dar 
resposta a patologias que estão 
a comprometer a segurança de 
pessoas e bens, permitindo o 
melhoramento das condições do 
seu funcionamento.

Já no Arco da Calheta, o ed-
ifício do Centro de Saúde será 
ampliado e reestruturado, sen-
do, contudo, mantida a traça do 
edifício existente. Ao nível do in-
terior, o edifício será totalmente 
remodelado, por forma a tor-
nar-se funcional e regulamentar.

Após as obras, este centro 
de Saúde passará a ter, quatro 
gabinetes médicos, quatro gabi-

netes de enfermagem, uma sala 
de tratamentos, uma sala de col-
heitas, uma secretaria, uma sala 
de espera, com duas instalações 
sanitárias (uma delas adaptada 
para mobilidade reduzida), uma 
zona de sujos, uma sala poliva-
lente, um balneário e zona de 
cacifos para os funcionários, um 
gabinete de trabalho, uma copa 
e zona de refeições para os fun-
cionários.

Já em Santa Cruz, a inter-
venção no Centro de Saúde pre-
vê a realização de trabalhos de 
reabilitação para combater uma 
série de patologias encontradas 
no edifício. Além disso, as obras 
vão contemplar a ativação de 
uma rede de incêndio, criação de 
um acesso a pessoas com mobil-
idade reduzida, a adaptação de 
gabinete pra recolha de análises 
clínicas e zona de lavagem/desin-
feção entre outras ocorrências.

No final do próximo ano o 
Hospital dos Marmeleiros, uma 
das grandes prioridades deste 

Governo, estará totalmente reno-
vado por fora e por dentro.

Após uma primeira fase ded-
icada aos exteriores do edifício, 
ainda no primeiro trimestre de 
2019 deverá arrancar a segunda 
e última fase do projeto que, de-
pois de concluído, disponibilizará 
melhores condições aos utentes, 
profissionais de saúde e visitantes 
que a ele terão de recorrer.

Recorde-se que, nos últimos 
meses, têm decorrido naquele 
edifício os trabalhos de reabili-
tação dos exteriores (através da 
renovação da cobertura, elimi-
nação de infiltrações e pintura 
das fachadas). Só depois de termi-
nada esta primeira fase, é que se 
passará para a reabilitação do seu 
interior, com especial enfoque na 
questão funcional do edifício, na 

Marmeleiros passa em 2019 para 
a última fase de obras

O projeto de 
reabilitação está 
focado sobretudo na 
questão funcional do 
edifício.

Em 2019, o Bloco Central Oper-
atório e as Urgências do Hospital 
Dr. Nélio Mendonça serão reno-
vados e reestruturados funcional-
mente. O investimento da empreit-
ada rondará os 10 milhões de euros 
e abarcará os dois serviços acima 
descritos.

Apesar de, no caso do bloco op-
eratório, manterem-se as salas de 
cirurgia, salas de anestesia e salas 
de limpos, a aposta do Governo 
Regional será a de reabilitar estes 
espaços em termos de funcional-
idade e amplitude, dotando-os de 
boas condições de sanidade e as-
sépticas, com a separação de zonas 
de limpas, de zonas sujas e com a 
criação de novos percursos restri-
tos e semi restritos.

Relativamente à Urgências, a 
obra consistirá essencialmente na 
ampliação do serviço, estenden-
do-o ao terraço do atual espaço de 
gases medicinais.

Ao nível das salas de tratamen-
tos criar-se-á uma nova sala aber-
ta para camas, com cinco camas 
e cinco cadeiras, deslocalizando 
para o efeito a atual sala de recu-
peração para oeste. Em frente será 
criada mais uma nova sala aberta 
para cadeiras (14) por forma a mel-
horar a capacidade de resposta aos 
utentes.

Estando perspetivados novos 
gabinetes (pequena cirurgia e or-
topedia), novos espaços de cuida-
dos intensivos e isolamento, bem 
como um novo espaço para des-
canso do pessoal de enfermagem, 
estes trabalhos contemplarão 
ainda a criação de novas insta-
lações sanitárias para utentes e a 
mudança da maioria das portas 
de abrir para portas de correr, fa-
cilitando a entrada de macas nos 
espaços.

SAÚDE 5

situação da segurança contra 
incêndios e nas acessibilidades. 

De salientar que, ainda nes-
ta primeira fase, cujo valor da 
empreitada rondou os 900 mil 
euros, foi realizada a renovação 
da rede de esgotos e a recuper-
ação florestal dos taludes a sul 
e norte do imóvel de modo a ga-
rantir a sua estabilidade.



Sala polivalente nos Louros

Coberturas para polidesportivos

Porto Santo e Ribeira Brava 
com novas escolas em 2019

Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

Francisco Franco 
ganha polidesportivo

Em 2019, uma das grandes 
apostas do Governo Regional in-
cidir-se-á sobre a renovação do 
parque escolar. Muitas escolas 
da Região estão a precisar de in-
tervenções urgentes e será sobre 
estas que “cairá” a atenção do 
Executivo madeirense. Contudo, 
para além dos trabalhos de bene-
ficiação, há que fazer referências 
às duas novas escolas que vão 
surgir totalmente renovadas em 
2019: a Escola Francisco de Frei-
tas Branco, no Porto Santo e a Es-
cola da Ribeira Brava. 

A primeira, na “Ilha Dourada”, 
está orçada em cerca de 4,7 mil-
hões de euros deverá estar con-
cluída em junho de 2019, estando 
os trabalhos, iniciados no início 
deste ano, a decorrerem a bom 
ritmo e com a “vantagem” de não 
interferirem com o normal fun-
cionamento das aulas. 

Para a Escola Básica do 2.º 
e 3º ciclos dos Louros, o Gover-
no Regional tem previsto, para 
2019, a criação de sala poliva-
lente/auditório para efeitos de 
promoção e desenvolvimento 
de eventos com capacidade 
para mais de 100 pessoas, onde 

Relativamente aos 
polidesportivos, o Governo 
Regional, através da Secretar-
ia Regional dos Equipamentos 
e Infraestruturas, vai proced-
er à cobertura destes espaços 
em várias escolas da Região, 
nomeadamente nos estabelec-
imentos de ensino do 1.º cic-

Também a Escola do 2.º e 3.º 
Ciclos do Estreito de Câmara de 
Lobos será alvo de uma grande in-
tervenção.

A empreitada, no valor de 950 
mil euros, prevê a realização de 
obras de beneficiação nos quatro 
pavilhões escolares e na piscina 
coberta existente e respetivos bal-
neários. 

Para além do melhoramento 
das acessibilidades, serão aqui 
executadas novas instalações san-
itárias masculinas e femininas 
para alunos pois as existentes são 
exíguas e situam-se em andares 
diferentes. 

Na mesma zona será criada 
uma instalação sanitária para 
pessoas com mobilidade reduz-

No próximo ano, na Es-
cola Secundária Francisco 
Franco, o espaço onde atual-
mente existe uma piscina e 
uns balneários desativados e 
um pequeno campo de jogos 
com bancadas será reorgan-
izado de modo a dar lugar a 
um polidesportivo descober-
to com as dimensões de 40x20 
metros.

A obra, da responsabili-
dade do Governo Regional, 
através da Secretaria Region-
al dos Equipamentos e In-
fraestruturas, vai apresentar 
uma nova orientação para o 
melhor aproveitamento do 

poderão ser realizadas sessões 
de teatro, concertos musicais, 
apresentações de dança, ex-
posições, projeções e outros 
eventos. 

O valor estimado desta obra 
será de 130 mil euros e terá um 
prazo de execução de 60 dias. 

lo da Nazaré; Ladeira; Ajuda; 
Pena e Santo Amaro (Funchal); 
Machico, Caniço; Carmo (Câ-
mara de Lobos); escolas bási-
cas do 2.º e 3º Ciclos de Santo 
António e dos Louros e, por 
fim, na Escola Secundária 
Jaime Moniz.

Já na Ribeira Brava decorrem 
os trabalhos de construção do 
novo estabelecimento escolar que 
será implementado no mesmo lo-
cal onde funciona atualmente a 
Escola Básica e Secundária Padre 
Manuel Álvares. A empreitada, 
que deverá estar terminada no fi-
nal de 2019, terá um custo de 6,4 
milhões de euros e contemplará 
um total de 39 turmas (de vários 
níveis de ensino).

OUTRAS BENEFICIAÇÕES
Para além das duas grandes 

obras atrás descritas, várias es-
colas da Região serão alvo de tra-
balhos de beneficiação em 2019. 
A Escola Básica do Porto da Cruz 
tem uma intervenção prevista 
para abril do próximo ano que 
prevê trabalhos de beneficiação 
e de pintura no valor de 180 mil 
euros.

Na “Ilha Dourada”, a obra deverá estar concluída a meados de 2019. 
O mesmo acontecerá na Esco-

la do 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal e 
na Escola Básica do 1.º Ciclo com 
Pré-Escolar Vasco da Gama Rod-
rigues, no Paul do Mar.

Estes dois estabelecimentos 
de ensino serão alvo de uma série 
de trabalhos de beneficiação sen-
do que, no que concerne à escola 
situada na freguesia do Paul do 
Mar, serão mais obras de con-
servação aquelas que serão ali 
executadas.

Ainda no que concerne à real-
ização de obras de beneficiação/
reabilitação estão previstas para 
o primeiro semestre de 2019 in-
tervenções na Escola D. Lucinda 
Andrade, em São Vicente e na 
Escola Bispo D. Manuel Ferreira 
Cabral, em Santana. Estas obras 
visam a execução da cobertura 
do pátio (em São Vicente) e a rea-
bilitação do pavilhão desportivo 
(em Santana).

Já na Escola Básica e Se-
cundária da Calheta serão ad-
aptadas três salas de música e 
na Escola Goncalves Zarco, no 
Funchal será sustituída a ilumi-
nação exterior por uma nova.

Por fim, não sendo propri-
amente uma beneficiação, mas 
sim uma nova construção, não 
podemos esquecer que, também 
em 2019, nascerá junto à Escola 
Bartolomeu Perestrelo uma cre-
che com pré-escolar.

ida (inexistente até agora) como 
também serão reposicionados al-
guns serviços.

Nesta intervenção, prevista 
para arrancar no final do primei-
ro semestre de 2019 será ainda 
necessário reformular a sala de 
sessões existentes no piso 2 do pa-
vilhão 0 por forma a cumprir nor-
mas de segurança em vigor.

Também a piscina existente-

espaço, sendo que vai contem-
plar também balneários de 
apoio.

Nos pequenos espaços so-
brantes e para se enquadrar 
com a geometria existente 
serão colocadas áreas de jar-
dim tornando o local mais 
aprazível.

A empreitada, cujo proced-
imento concursal deverá ser 
lançado no início do próximo 
ano, está orçada em cerca de 
220 mil euros e irá disponibi-
lizar melhores condições para 
a prática do desporto naquele 
estabelecimento de ensino.

neste estabelecimento de ensino 
será desativada, sendo o seu fosso 
enterrado e criado um pavimento 
ao nível do antigo cais para insta-
lação de um pequeno polidespor-
tivo aproveitando-se a estrutura 
existente a recuperar com a al-
teração das chapas de cobertura 
por painéis ‘sandwich’ térmi-
co-acústicos.
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Ribeira da 
Madalena 
do Mar 
reconstruída

Ribeira de São João
intervencionada

Intervenção em três locais 
na Ribeira da Tabua 

Em 2019, a ribeira de São 
João, entre o campo do Marí-
timo e os Açudes, será alvo de 
trabalhos de regularização 
e retificação levados a cabo 
pelo Governo Regional no 
sentido de minimizar os efei-
tos associados aos escoamen-
tos torrenciais que regular-
mente assolam a Madeira e 
em particular a vertente sul 
da ilha e de que a aluvião de 
20 de fevereiro de 2010 foi a 
última a deixar um grande 
rasto de destruição.

Ali, para além dos tra-
balhos de reconstrução de 

Regularização da 
Ribeira de Santa Luzia

Já no início do primei-
ro trimestre terão início os 
trabalhos de reconstrução e 
regularização da Ribeira de 
Santa Luzia, no troço delim-
itado pela Ponte da Rampa 
dos Viveiros e a zona de aces-
so à Fundoa de Cima.

A obra, com um prazo 

O contrato da empreitada 
de ‘Regularização do Troço 
Final da Ribeira da Madalena 
do Mar’, que terá um custo na 
ordem dos 6,8 milhões de eu-
ros e um prazo de execução de 
18 meses, irá para o terreno já 
no decorrer do primeiro tri-
mestre de 2019.

As soluções de recon-
strução e regularização do 
troço final da ribeira tiveram 
em conta os condicionamen-
tos gerais da bacia hidrográfi-
ca e as exigências de compor-
tamento, funcionamento e 
manutenção do sistema hi-
dráulico.

Neste contexto, para além 
da reconstrução de muros 
e respetivas fundações, as 
soluções previstas para 2019 
consistem também na retifi-
cação de traçado da ribeira, 
em zonas de alargamento da 
secção de vazão e em zonas 

de execução de 540 dias foi ad-
judicada por 11,4 milhões de 
euros e visa essencialmente a 
regularização e reperfilamento 
do leito da ribeira integrando 
a construção de travessões hi-
dráulicos de estabilização do 
mesmo; o reperfilamento da 
ribeira nos troços de jusante; 

específicas (pontes e estreita-
mentos).

Recorde-se que a localidade 
da Madalena do Mar é frequent-
emente afetada pelos fenómenos 
de cheia na foz da ribeira que a 
atravessa. 

Por esta razão é que o Gover-

a construção de muros de con-
tenção escorados em betão ar-
mado; o reforço da fundação 
e do paramento de muros ex-
istentes e a construção de muros 
de regularização das margens, 
em betão ciclópico.
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muros e respetivas fundações, 
as soluções previstas consistem 
também na retificação e regular-
ização do traçado da ribeira em 
zonas de curvas acentuadas e o 
alargamento do vazão em zonas 
específicas.

Por outro lado, de modo a 
assegurar a estabilidade do lei-
to prevê-se a reconstrução dos 
travessões existentes e a con-
strução de novos travessões.

Relativamente às pontes, irão 
ser também executadas obras de 
reparação, manutenção e melho-
ramento de todas as pontes ex-
istentes sobre esta ribeira. 

Também para o próximo 
ano está prevista uma inter-
venção na Ribeira da Tabua que 
acontecerá em três locais: uma 
intervenção, a maior de todas, 
na ribeira da Tabua, com cerca 
de 800 metros de extensão; uma 
outra, na mesma ribeira, mais a 
montante da primeira, mas um 
pouco distante, situada prati-
camente nos últimos casais, 
no sítio da Madágua, com uma 
extensão de 100 metros e, por 
fim, a terceira intervenção será 
numa linha de água que é aflu-
ente da ribeira da Tabua e que 
se chama ribeiro da Corujeira, 
com uma extensão de 120 met-
ros. O custo desta obra está es-
timado em 7,6 milhões de euros.

no Regional da Madeira execut-
ou, no decorrer deste ano, algu-
mas obras de desassoreamento 
do leito das ribeiras e consoli-
dação das obras marginais ex-
istentes e projetou novas obras 
com o objetivo de, no futuro, mit-
igar os efeitos das cheias.
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Em 2019, o edifício da antiga 
fábrica de bordados “Casa Amer-
icana”, situado na Rua de São 
Pedro, será alvo de trabalhos de 
reconstrução e ampliação do com 
vista à instalação de serviços afe-
tos à Secretaria Regional da Edu-
cação que se encontram a pagar 
rendas a entidades privadas.

A obra, no valor de 2,1 milhões 
de euros será mais um contributo 
na reabilitação urbana do centro 
histórico do Funchal, com a con-
sequente devolução de um imóv-
el histórico à cidade, e criação de 
uma “âncora” de apoio a investi-
mento privado na recuperação 
daquela freguesia.

Recorde-se que, o edifício da 
antiga fábrica de bordados “Casa 
Americana”, construído nos finais 
do século XVIII, sofreu um incên-
dio em 1937, encontrando-se at-
ualmente em avançado estado de 
ruína. 

A intervenção a levar a cabo 
pelo Governo Regional, através da 
PATRIRAM, Titularidade e Gestão 
de Património Público Region-
al, passará pela reabilitação dos 

Neste momento está em cur-
so a empreitada de requalificação 
paisagística e ambiental da ‘Quinta 
Magnólia’, no Funchal.

Os trabalhos que estão a ter 
lugar nesta quinta são ao nível dos 
espaços exteriores e ajardinados, 
reabilitação do edifício principal 
- ‘casa-mãe’ e dos recintos despor-
tivos, nomeadamente dos campos 
de ténis, campo de squash e circuito 
de manutenção, com a criação de 
3 campos de padel, bem como da 
criação/requalificação de espaços 
de apoio às diversas atividades pre-
vistas. A empreitada, do Governo 
Regional através da PATRIRAM, 

No decorrer deste ano foram 
vários os espaços museológicos 
reabilitados pelo Governo Re-
gional, através da PATRIRAM.

O Museu Vicentes foi alvo de 
uma profunda intervenção de 
quase um milhão de euros que 
lhe devolveu a dignidade que 
merece enquanto espaço de vis-
ita e de partilha de memórias.
As obras neste espaço tiveram 
como principal objetivo zelar 
pela manutenção do imóvel onde 
se encontrava instalada a “Photo-
graphia – Museu Vicentes”, con-
tribuindo para a salvaguarda do 

Antigo “Lar do Estudante” 
reabilitado para a Saúde

Adquirido em 2015, o edifício conhecido por “antigo Lar do 
Estudante”, irá albergar no próximo ano a sede da Secretaria 
Regional da Saúde, atualmente a funcionar num prédio localizado 
na Rua João de Deus, e cuja renda é paga a privados. 

A intervenção, da responsabilidade do Governo Regional 
através da PATRIRAM, centrou-se na recuperação de grande parte 
dos elementos existentes no antigo edifício, que se encontravam 
muito degradados, introduzindo melhores condições em termos 
de acessibilidades, segurança e acústica, mas respeitando o seu 
legado histórico. A intervenção passou também pela ampliação, 
criando um novo volume edificado, que permitisse responder 
às necessidades de ordem espacial e funcional dos serviços da 
Secretaria da Saúde. Este novo volume edificado, na Rua da 
Carreira, possui apenas dois pisos de nível com o rés-do-chão 
e com o 1.º Andar do edifício existente, permitindo sob esta 
construção acesso automóvel e estacionamento, com passadiços 
aéreos a ligar o edifício existente com o novo.

PATRIMÓNIO

elementos existentes de valor ar-
quitetónico relevante, preservan-
do-se assim a identidade e inte-
gridade do edifício, englobando 
reconstrução e ampliação, para 
que possa fazer face às necessi-
dades dos serviços a instalar. 

‘Q U I N TA  D A  R I B E I R A ’  R E A B I L I TA D A
A ‘Quinta da Ribeira’ - Centro 

está orçada em 2,8 milhões de euros 
e tem conclusão prevista para fev-
ereiro de 2019.

De salientar que a Quinta 
Magnólia, localizada na Rua Dr. 
Pita, dispõe de uma área de cerca 
de 35.000 m2, com vastos espaços 
verdes e plantas exóticas. Esta quin-
ta foi outrora sede da British Coun-
try Club foi adquirida pelo Governo 
Regional, sendo atualmente um dos 
locais mais aprazíveis da cidade 
do Funchal. Com a empreitada de 
reabilitação do imóvel, designada-
mente a recuperação da casa-mãe, 
poder-se-á proceder à organização 
de exposições temáticas, temporári-

as e permanentes, sendo igual-
mente de assinalar a criação de 
um restaurante ao nível do rés do 
chão, recuperando parte da sua 
função inicial. Ainda no campo da 
restauração procedeu-se à recu-
peração do bar e respetiva espla-
nada, prevendo-se atribuir a sua 
exploração a privados mediante 
concurso. 

Adaptar-se-á ainda uma pe-
quena casa de construção recente 
a servir de residência artística ou 
de atelier, onde se poderão re-
alizar workshops de eventos cria-
tivos ou de jardinagem, para o pú-
blico mais jovem. Integrada nesta 
empreitada consta, também, a re-
abilitação dos magníficos jardins 
e classificação das espécies, em 
parceria com o Jardim Botânico.

A empreitada passa ainda 
pela reabilitação dos trilhos e 
roteiros pedestres para usufru-
to dos visitantes, reparação dos 
campos de ténis e na criação de 
três campos de paddel na zona da 
actual piscina.

Quinta Magnólia de “cara lavada” em 2019 Vários museus reabilitados

património regional, criando es-
paços e acessos que possam per-
mitir uma melhoria dos serviços 
de apoio aos visitantes, bem como 
aos serviços técnicos.

Também já concluídas estão 
a empreitada de consolidação de 
fundações e estruturas do edi-
fício ‘Museu Quinta das Cruzes’, 
no Funchal, e os trabalhos de 
beneficiação do Centro Cultur-
al John dos Passos, na Ponta do 
Sol. Este edifício foi alvo de uma 
pintura geral e de trabalhos de 
impermeabilização no valor de 
97 mil euros.

Antiga fábrica de bordados 
“Casa Americana” dará espaço à Educação

de Juventude do Funchal será 
também, em 2019, alvo de tra-
balhos de beneficiação.

Os trabalhos a decorrer 
serão na área da conservação/ 
manutenção, com reparação 
e substituição de coberturas e 
pintura gral do edifício e ele-
mentos exteriores.


