Aceitando como
irrefutável a
import3incia da
cttnstruçh do
túnel ent:.co Curral das Friiras e
aaiito Aniónio,
ião
.
... rest:;In
. .
. .diivi- ... .
ias de que associ:n<ir>
a e%teemprei:n<limerito a li

Os acessos para
o Curral das Freiras

~

tcntes. a vcrdide 6 que a
constante queda de pedras
e a oi,orri.ncia de quebradas, tcin-no, por vÁri:is
vezes. deixado kolado.

Otúne~umdesejo
quase conaotizado

das Freiras ao

Sobre o C m l das Frciras,
ciizem os manuais de h'ist&
ria, que o seu primitivo
núcleo populacional, para
além de ser constituído por
pastores, que ali sc dedicavam à pastorícia, também
era constituído por alguns
foragidos à justip, que,
beneficiando da sua difícil
aces5ibilidade ali se hoviarn
rrfugiado e viviam em s e j p

O Isolamento
apesar da e s t d a
Passacios quc sio mais
d e 500 a n o s , q u a n d o
nenhum dos .seus hal>itantes
é foragido e nnls $10 aqueles que se dedicaiii i pasto*
;<.ia.a dikil accssil>ilidade,
ontiniia, rio entanto, tci. ,s;iinente a niarcar esta
..giic.si;i c a sii;~~x>pulaC;io.
;\irida que. desde 1959. o
i;iirral das Freiras esteia
~lot;itlodc iirin via r(xlovMii:i, fmt« de vinas dezenas
dc. anos de Iutu e espera
por parte da swa p<)pula@o
c. cujo trircado é de supor
q11<~se ter5 inserido na
iiiclhor soluç$o encontraela, tcndo cm conta os condicionalismos técnicos e
financeiros na altura exis"A hiodiversidade d o
Arquipélago da Madeira t
iliistre mas desconhecida".
Est:~ foi urna das razões
:iponiadas pelos rcsponsáveis para explicxrem a razào
qtic levou a Qunrusbdeia e111 conjunto com a
Caiiian Municipal de Machico: a promovercm o lanqainento de um livro intitulad o "Biodiversidade n o
Arqiiip5lago da Madeira".
A puhlicaqào, &I autoria
do hiíilogo Helder Spínola.
rcni cnino oljcctivo ;i divulgzicão do p:itrimOnio natiiral

Nos últimos anos, contudo, a sua popula@o tem
vindo a aciilentar g p a m p
de ter um acesso alternativo
ao Funchal, através de um
túnel. Esta esperaqa, este
desejo, ttm contudo sido
vividos em silfncio, sem
manifestações reivindicatiMS, o que não quer dizer,
que não seja recordado
sempre que as condiçes
c l i t f r i c a s ou quebradas
aarretem o isolamento da
freguesia.
Foi aliás, o que aconteceu
recentemente, situação que
\*
a merecer por pane do
presidente d o Governo
Hrgional, a promessa de
que, ainda no decurso do
ano 2000, iria scr colocada a
concurw a elaboração do
projecto de uma acesso
alternativo para o Fiinchal.

Wel ou li@
Curral - Estreito
Na incsm alnim, tanto o
partido socialista como a
IJDP, contrapo)%im t a m h
o acesso do Curral à freguesia do Estrrito, através
da Fajà das Galinhas, estabelecendc-se desta forma
unia liga~àoiiiais directa
coni ;i sede do concelho a
que o Curral das Freiras
pertence.
Curioczrmente, num assunt o t i o importante como
cstc, o de se saber qual das
d u a s solucões scria a
melhor par^ o Ciin;il das
Freira,, e para o concelho de
Cãniara d e Lobos, por
conhecer ficaria a opinião,
que é de extrema impoitân-

cia, d«s políiic«s do largo
da Rcpúhlica.
Para o curraleiro coinuni,
nào bá dúvjda de que a
melhor solução será a do
nínel, e alguns deles, politicamente manobrados ou
não, por ocasiào da última
quebrada, deram a sua opiniào inequívoca em seu
Favor e, obviamente, quc
mais tarde ou mais cedo
esta o b n terá de ser concretizada.
Contudo, ainda que o
cidadào comuiii, possa não
ver qualquer .utilidade na
ligação do Cunal à Freguesia
do Ennito. até porque, apesar do <:urra1 das Freiras
pertencer ao concelho de
Câmara de Lobos, praticamente não precisa dele, já
us políticus, corno entidades
que têm a obrigação de ter

entre o Curral das Frcir~se direcqão a o Estreito. Aí. sera sede do concelho. :i que lhe-iain of<:recidas várias
esta freguesia pertence, se oii1i-.is opcks. coiiio tazer
faz através tlo Funchal. situ- unia visita à levada d o
:i~rioque pam aléiii ele ser norte. :i alpns pontos de
caricata acarreta gnncies interesse da frc~qiesi;~d o
Jardiiii da Serra, à vila d r
transtornos.
Desta forma, aceitando Càinira ele Lol)os. ao Calw
como irrefiitávcl a impor- Girào, etc.
tância d;i constmqào do
Conclusão
túnel entre o Curral das
A concluir diria que sc
Freiras e S.anto António. nào
restam dúvidas de que a s estivesse na pele de um
ciando a este emprrendi- cumlciro comum, que tem
mento a ligaçào entre o o seu ginha pão no FunCurral das Freiras e o Estrei- chal, onde também tem os
to d e Câmara de Lobos, scus fdhos a frequentar a
estarianios a dar urna p n - escola do P e 3 O ciclos e
de mais valia, nào só ao para onde recorre, em situ-.
Cuml das Freins, ao Fstrei- agi~esde doenca súbita e
to e ao concelho de Câimra que ao ritmo a que os váride Lobos. nus tamhém à os serviços públicos vào
ficando na dependSncia do
Madeira.
Funchal. raramente tem
necessidade dc sc desltxxr
Reviravolta nos
a
Câmin de Lolms, sede do
cvcuitos turísticos
concelho
a que pertence,
A este propósito, nào
defenderia
com unhas e
csquecariios a importância
dentes
a
constnrc;áo
de uni
turística do Curral das Freiacesso
:ilternativo
parA
o
ras. Nio esqucfamos que,
Fiinchal.
através
de
túnel.
e
na situaçào actual. o turista
nào
pensaria
niais
nada.
iiin:i vido mais ariipl;i dos depois de o visitar, tem de
Contudo, a mesma atitude
problemas e d:is soliiqks a voltar paci tris, sitiin(.ào
j
á
não poderia ter, se fosse
adoptar em cada caso, nào que é pouco cómoda. Nào
manclatatlo
para defcndcr
podem descorar a sua esquyxmos que, dos niilliaos
interesses
da freguesia do
res e iiiilhares de turistas
importância.
Curral
das
Freir~s
e do conque anualmente admiram
celho
de
Câmara
de
Lobos.
as suas paisagens, poucos
A importância da
liga@ocllldsào aqueles que visitam o Nessa qualidade, teria de
Ri ~ilidade,
a consmi~ào seu ccntm, que consomem, defender com todo o cmpeda estrada de ligaçao à fre- e n h que cwntribuem direc- nho e vigor, o acesso alterguesia do Fstreito terá refle- tamente para a nquez? da nativo do Curral para o Funxos de valor incalculável freguesia. Não csqucçamos chal, nias de forma alguma
tanto no desenvolviniento que com a construçjo de poderia tamlkm esquecer a
do prOprio Curral elas Frei- um acesso para a freguesia importância do acesso ao
ras, como da freguesia do do Estreito, os turistas não Fstreito, tanto em termos
Estreito, isto para além de. se limitariam em visitar a de desenvolvimento, como
adicionalinenrc, poder con- Eira do Serrado e voltar de reforço dos laços d e
tribuir para o reforw dos já para trás pelo mesmo cami- uni20 que deveria existir
ténues Iasos culturais e nho: mqs desceriam até ao em tomo das freguesias que
sócio-cconómicos entre o cvnm do Curral das Freiras, constituem o cu>ncrlho,se é
Curral das Freiras e as res- onde fariam uma paragem, que, neste aspecto, reiativatantes freguesias d o conce- onde consumiriam, onde mente ao Cuml das Freiras,
visitariam a iReja ou outros já não se perdeu o comlho de Câmara de Lobos.
Nunca seri de mais re«>r- pontos de interesse e conti- boio. i
Manuel Pedm P m h s
dar que a acessibilidade nuariam a sua viagem em

Quercus e Câmara de Machico lançam livro

Biodiversidade da Madeira
ilustre mas desconhecida
do arquipélago midrirense.
De acordo com o hiOlogo, t
já muito reconhccido que a
Madeira possui um vasto
património hiolbgico, no
entanto, os niadeirenses
pouco o consegiieni itlentifiar. É cntio, desta fornu,

quc siirge esta puhli<a@o
exibindo, pelas 50 páginas,
um conjunto de espécies
de anin~iise de vegetais
que constituein o nosso
património hiol0gico.
Por outro lado. o Iancarnento clesta pul)licac;io

insere-se, conforme cxplicou krnardo Manins, presidente da Câmara Municipal ile Machico. na "Sciiiana
da Árvore e da Floresta
2000" que a aumluia attá a
promover n o 3mliito do
projecto " Y ã o Arran-

ques ...Planta!", dedicada
especificamente à floresta e
defesa da vegetação natural
madeirense. Esta é uma iniciativa, de acordo com o
autarca. de mostrar que as
dmicis estio sensíveis p r a
os problemas inerentes ao

mhalho de defesa do patn'mónio natural.
Em particular, explicou,
Machico organizou uma
semana N qual promoverá
diversas actividades alusivas a essa tem&tic;i. Entre
elas destaque-se do .
p m.~
ram a actua@o do p p o
"Verde Gaia", da Escola
Auysto Ângelo da Silva, e
a acruaqào do Grupo de
'Iratro de Câman de lobos.
Sa terp-feira havcri lugar
para iim "Encontro Miisicil
Temático", mrn a partiripacio de 3(K)crianc,:ts.m
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