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Limpeza será entre o cais número seis e o cais número oito do Porto do Funchal. 

APRAM gasta 700 mil 
para nova dragagem 
LIMPEZA 

Alberto Pita 
albertopita@jm-madeira.pt  

epois do anúncio do in- 
vestimento de cinco mi- 
lhões de euros para re- 
forçar o manto de prote- 
ção da Pontinha, que o 

JM avançou em primeira mão a 
6 de novembro, a APRAM-Admi- 
nistração dos Portos da Região 
Autónoma da Madeira vai investir 
mais de 700 mil euros, acrescidos 
do IVA à taxa legal em vigor, para  

a dragagem entre o cais número 
seis e o cais número oito. 

A autorização já foi dada pela 
Vice-presidência do Governo Re- 
gional e consiste em permitir a 
repartição dos encargos orça- 
mentais relativos à empreitada 
de dragagem entre o cais número 
seis e o cais número oito do Porto 
do Funchal. 

O valor exato da empreitada é 
de 706.211,27 euros e está esca- 
lonado apenas para o ano 2019. 

A despesa emergente do con- 
trato a celebrar para o próximo 
ano será devidamente cabimen- 
tada por verbas adequadas a ins- 
crever no orçamento privativo 
da APRAM-Administração dos  

Portos da Região Autónoma da 
Madeira. 

Refira-se que a dragagem é 
uma técnica de engenharia uti- 
lizada para remoção de materiais, 
solo, sedimentos e rochas do fun- 
do de corpos de água, através de 
equipamentos denominados dra- 
gas. 

Estes equipamentos operam 
em sistemas adequados ao ma- 
terial a ser dragado e a sua forma 
de disposição. 

A dragagem é um processo re- 
corrente nos cais do Funchal já 
que frequentemente os fundos 
vão concentrando muitos mate- 
riais inertes devido às correntes 
de água. 
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Dérbi 
domina 
capa 

19,q  desportiva 

ALBUQUERQUE 

REDUZ 40%  —riam 
EM TODAS 
AS CRECHES 
Depois dos passes sociais e dos jardins-de-infância, 
as creches: Miguel Albuquerque anuncia no JM uma 
redução de 40% nas mensalidades na Madeira, já com 
repercussão nos valores a pagar em janeiro de 2019. 
A medida beneficia, em particular, a classe média.  pág. 4 

`Cartas de Fora' é o novo 
filme de Luís Miguel Jardim 

Alojamento local 
debatido por 
especialistas 
a 5 de dezembro 
pág. 15 

Dragagem 
no porto 
do Funchal custa 
700 mil euros 
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Projeta estreia em setembro e retrata a 
emigração, o cultivo da vinha e a construção 
de levadas. 
pág. 19 

Madeira explica 
em Itália modelo 
de combate 
ao mosquito 
pág. 5 

HABILITE-SE AOS PRÉMIOS 

SCOOTER 
COMA ASSINATURA DO 

 eá

TM Honda PCX 125 


