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“Livros 
PartiLhados” 
ajuda 
famíLias do 
funchaL
| Pág. 28

quinas subiu 
ao PaLco nas maLvinas | Pág. 8 e 9

cmf abre candidaturas Para 
aPoios ao associativismo | Pág. 29

carLos Pereira 
Leva “faLhas 
na saúde” ao 
Presidente da 
rePúbLica
| Pág. 24

vinho madeira 
Promovido 
em frança | Pág. 22

funchaL 
já tem o seu 
maPa use-it | Pág. 16 e 17

“a PoPuLação Precisa de saber 
Para onde vão os donativos”
em termos de gestão, as associações de solidariedade precisam de se aproximar 
dos modelos de gestão das empresas privadas com fins lucrativos. | Págs. 14 e 15

o edifício fica na Zona velha da cidade que é classificada com conjunto 
arquitectónico de valor regional. a autarquia está a acompanhar a situação.
| Págs. 12 e 13

aLmoço causa incêndio fLorestaL
Chamas terão começado por refeição cozinhada em lareira improvisada

os bombeiros de machico foram na segunda-feira ao Porto da cruz para combater 
um incêndio que terá começado com uma panela ao lume, colocada numa lareira 
dentro de um “palheiro”. a zona era de difícil acesso e exigiu trabalho de sapadores 
a todos os operacionais que se deslocaram ao terreno. a ocorrência volta a lembrar 
a necessidade de limpar as zonas de mato à volta das habitações. | Págs. 4 a 6

“Temos que saber 
vender a nossa Cidade” 
| Pág. 32

obra 
embargada 
avança
em Prédio 
ClassifiCado

“ainda não se 
aPostou a sério 

no combate à 
obesidade infantiL”

o nutricionista bruno sousa 
considera que a maioria 

da população portuguesa 
ainda não tem bons hábitos 
alimentares, argumentando 

que os estudos indicam que 
na madeira 58,7% das pessoas 

têm excesso de peso.
| Págs. 10 e 11


