
Projectos 
que galgam 
fronteiras
o teatro metaphora associa-
se às festas do concelho de 
câmara de lobos com um 
trabalho artístico único, com 
uma vertente ambiental, para o 
qual foram utilizadas milhares 
de latas de refrigerante. o 
responsável pela associação, 
josé antónio Barros, diz que 
quiseram convidar “o público a 
reflectir sobre os efeitos que o 
estilo de vida corrente provoca 
num planeta com recursos 
limitados”. | Págs. 8 e 9
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jorge sequeira, da direcção da acif-ccim, diz que é a única feira empresarial multissectorial que existe na região. o evento, 
que volta a realizar-se de 7 a 16 de julho, no estádio dos Barreiros, conta este ano com diversas novidades. foi definido um 
layout que “permite ter mais espaços e, simultaneamente, uma circulação adequada dos visitantes, com a vantagem de 
disporem de uma área de exposição ao ar livre e de um maior número de lugares de estacionamento”. | Págs. 4 a 6

rali do faial 
vai hoje Para 
a estrada
a quarta prova do campeonato de ralis 
coral da madeira vai hoje e amanhã 
para a estrada. a lista de inscritos é 
a mais extensa das provas até agora 
disputadas. | Pág. 13

Biólogos querem 
formar sociedade 
mais consciente
o i fórum Biologia na sociedade, organizado 
pelo conselho regional da madeira da ordem 
dos Biólogos, quer ajudar a formar uma 
“sociedade melhor, mais proactiva e mais 
consciente”. o biólogo ricardo araújo explica 
que é preciso um maior envolvimento das 
pessoas na defesa do património natural. 
algo que precisa de começar também pelas 
decisões políticas. | Págs. 10 e 11

câmara de loBos afecta 100 mil euros 
Para Bolsas de estudo
a autarquia camaralobense aprovou o regulamento municipal de Bolsas de estudo, cujas candidaturas poderão ser 
apresentadas já para o próximo ano lectivo. de entre os critérios de admissibilidade, destaque para a nota mínima de 
12 valores como factor preponderante. | Págs. 28 e 29

funchal aProvou 
contas com o Passivo 
mais Baixo da década 
| Pág. 27

“ExPomadEira 
é idEal Para 

Promoção dE 
nEgócios”

governo regional 
fica com um “osso 
duro de roer”
| Pág. 32


