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Alunos da Escola de Santana visitam lar de idosos.

AMBIENTE50 ‘plantaram o futuro’ no Chão das Galinhas
O ‘Plantar o Futuro’, projeto que 
acaba de iniciar a sua segunda edi-
ção, registou, no último sábado, 
dia 11 de janeiro, 50 participan-
tes numa plantação no Chão das 
Galinhas.

Esta iniciativa contou com co-
laboradores das entidades par-
ceiras, nomeadamente a Secreta-
ria Regional da Educação, Ciência 
e Tecnologia (SRE) e a Secretaria 

Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas 
(SRAAC) – IFCN, IP-RAM, e ainda 
das entidades apoiantes, o Centro 
Comercial La Vie e o JM-Madeira. 
Durante este ano, o projeto irá 
envolver todos os alunos do 
10.º ano da RAM até ao final do 
mês de maio. Assim, de janeiro 
a março, serão realizadas ações 
de plantação e retanchas, sen-

do os meses de abril e maio de-
dicados a ações de manutenção 
como a rega e a monda, à repi-
cagem e atividades complementa-
res nos viveiros do IFCN, IP-RAM. 
 
Deste modo pretende-se sensi-
bilizar, educar e responsabilizar 
para todas as etapas fundamentais 
e complementares que estão ine-
rentes ao processo de plantação.
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A iniciativa decorreu no último fim de semana.

SANTA CLARAConvento com obras de 1,2 milhões de euros
As obras em curso de ‘Benefi-

ciação Global da Igreja e Conven-
to de Santa Clara’, no valor de 1,2 
milhões de euros, recebem, hoje, 
a visita do presidente do Governo 
Regional.

Esta primeira fase incide na 
reabilitação e restauro do Conven-

to, visando a beneficiação global 
da infraestrutura, nomeadamente 
no que à recuperação das áreas 
visitáveis diz respeito.

Note-se que este é o único Con-
vento do século XV da Região (as 
suas obras iniciaram-se em 1492), 
sendo uma das casas religiosas 

mais importantes ao nível nacio-
nal.

A segunda fase dos trabalhos irá 
incidir na conservação e restauro 
do património artístico, móvel e 
integrado. Na terceira fase, a inter-
venção a efetuar consistirá na pró-
pria acessibilidade ao Convento.

TAC

Cão com significativas melhorias
O cão que foi resgatado na noi-

te de 3 para 4 de janeiro, na Le-
vada do Norte, entre Campanário 
e Ribeira Brava, pela associação 
Ajuda a Alimentar Cães, começa 
a apresentar melhorias. ‘Norte’, 
assim foi batizado o cão que so-
freu múltiplas fraturas em todo 

o corpo. Voluntários da associa-
ção chegaram ao cão depois de 
percorrerem uma hora de levada, 
tendo verificado que o animal foi 
atirado para a ribeira.

Depois de resgatado, o ‘Norte’ 
foi encaminhado para o Hospital 
Veterinário da Madeira. Na TAC 

feito ao animal, são visíveis várias 
lesões mas o veterinário, que fala 
num vídeo para dar a conhecer a 
evolução do animal, garante que 
nada dos ferimentos impede que 
as melhorias venham a acontecer. 
Ainda não se descobriu quem ati-
rou o cão para a Levada do Norte.

SANTANAEncontro intergeracional
No âmbito das disciplinas de Edu-
cação Moral e de Educação Musi-
cal da Escola Básica e Secundária 
Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, 
os alunos do 6.º ano promovem 
hoje um encontro intergeracional 
com os utentes do lar de idosos 
de Santana.

"Esta iniciativa, promovida pe-
los próprios, é organizada com o 
intuito de proporcionar um en-

contro de gerações, proporcio-
nado a valorização daqueles que, 
direta ou indiretamente, contri-
buíram na construção da nossa 
Comunidade.

Os 44 alunos do 6.º ano, na ati-
vidade que organizaram, prepara-
ram algumas canções alusivas ao 
‘Varrer dos Armários’ e apresen-
tá-las-ão no decorrer da visita a 
todos os presentes.

INCLUSÃOGoverno reforça apoios às IPSS
A secretária regional de Inclu-
são Social e Cidadania, Augusta 
Aguiar, marcou presença ontem 
na tomada de posse dos órgãos 
sociais da Associação de Reabili-
tação e Reintegração da Madeira 
(ARRIMA). Trata-se de uma asso-
ciação recém-criada, no concelho 
de Santa Cruz, com o objetivo de 
melhorar as condições de vida das 
pessoas em situações vulneráveis 
e que necessitam de se reintegrar 
na sociedade, por motivos varia-
dos.

“Estou certa de que o traba-
lho a desenvolver pela ARRIMA 
irá complementar a ação do Go-
verno Regional e de outras insti-
tuições já existentes”, sublinhou a 
governante.

Augusta Aguiar começou por 
referir que “a inclusão e coesão 
social são objetivos estratégicos 
e primordiais na atuação do Go-
verno Regional da Madeira”. Neste 
sentido, tem vindo a ser desen-
volvida “uma estratégia assente 
em valores humanistas e de cida-
dania, essencialmente focada na 

inclusão das pessoas mais vulne-
ráveis e com maiores carências”.

A governante aproveitou a oca-
sião para agradecer “o trabalho 
incansável e fundamental que as 
Instituições Particulares de So-
lidariedade Social (IPSS) fazem 
diariamente, em conjunto com o 
Governo Regional, com o obje-
tivo de apoiar as pessoas que se 
encontram em situação de maior 
vulnerabilidade”.

Sobre os apoios dados às IP-
SS, Augusta Aguiar destacou o 
aumento de verbas destinadas às 
IPSS, nomeadamente o reforço 
de 1,2 milhões de euros em 2019. 
“Transferimos cerca de 1,2 milhões 
de euros a mais face ao ano ante-
rior, passando de apoios às IPSS, 
em 2018, na ordem dos 22,9 mi-
lhões de euros, para 24,1 milhões 
de euros em 2019”.

“É através deste trabalho em 
rede, de cooperação institucional, 
que se alcançam os melhores re-
sultados, sempre em prol do bem-
-estar das populações”, afirmou 
Augusta Aguiar.


