
“MandaraM uMa 
carta a dizer 
que não tenho 
direito a nada”

Fábio Silva perdeu a 
vida há quase cinco anos, 
quando estava ao serviço 
do Exército no Porto San-
to. A mãe, Maria Idalina 
Alves, garante que o úni-
co apoio que teve foi a pre-
sença militar em sua casa 
no decurso da semana em 
que decorreram as buscas 
pelo corpo do filho. Numa 
altura em que as mortes 
de soldados voltam a estar 
na ordem do dia, a mãe de 
Fábio pede aos pais que 
não desistam.
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Escultura 
homEnagEia 
pEscadorEs 
do caniçal
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“dançando’ 
com a 
difErEnça” 
assinala 
40 anos da 
autonomia
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campanha 
“ElEctrão 
EmprEsa” 
rEndEu mais 
dE 12 mil 
Euros 
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‘BikE WEEk 2016’ 
dEsafia à mudança 
dE comportamEntos
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JardiM 
ParticiPa no 
“Feiticeiro 
da calheta” 
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mais 
EstudantEs 
no Ensino 
supErior
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humBErto 
VasconcElos 
rElança 
apoio técnico à 
agricultura no 
porto santo
a iniciativa pretende também 
que a agricultura praticada na ilha dourada 
seja totalmente biológica.
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mais apoios 
para a 
Banana da 
madEira
cláudia monteiro fez 
um apelo ao comissário 
da agricultura para que 
se criem medidas de 
protecção ao sector.
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agradEcimEnto 
graVado na pElE
ricardo ramalho fez uma tatuagem 
para lembrar todos os que o ajudaram 
nos incêndios

um mês após os incêndios que 
assolaram a ilha, deixando mais 
de 200 habitações afetadas, são 
muitas as famílias que ainda vivem 
as memórias da tragédia. ricardo 
ramalho perdeu tudo e viu a família 
ter de ser realojada na cancela. não 
podem voltar à casa que tinham 
porque está em perigo. hoje o filho 
menor acorda aos gritos porque 
a imagem do lume ainda não se 
apagou da sua memória. o casal 
está desempregado mas aguarda 
um futuro positivo.
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