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seM a união
De toDos 
“não 
é Possível 
terMos 
o Mar liMPo”
Defende susana Prada. | Pág. 23

cinM volta a ganhar 
Destaque Pela negativa
Praça madeirense perde receitas e confronta-se 
com pedido de explicações de bruxelas | Pág. 4 a 7
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Para as 
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DoMingo
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vento “finta” aviões no 
aeroPorto cristiano ronalDo 

Mais de 2 mil passageiros ficaram retidos no aeroporto 
devido às condições climatéricas. | Pág. 22 PsP MaDeira 

já entregou 
800 Pulseiras 
estou aqui!
a sexta edição do programa arrancou a 1 de 
junho. Mas, no total, desde o seu lançamento 
em 2012, já chegou a mais de 163 mil crianças.
| Pág. 12 e 13

“o rali vinho 
MaDeira vai Muito 
Para aléM Da 
coMPetição”
Miguel albuquerque aponta que a prova é a 
mais importante manifestação automobilística 
da Madeira. eduardo jesus, com a tutela da 
economia, turismo e cultura, diz que “é uma 
boa oportunidade de projeção internacional”.
a 58ª edição do rali vai para estrada a 3 de 
agosto. | Pág. 15 a 18

“MuDáMos a forMa De fazer 
Política no funchal”
na apresentação da equipa à vereação da câmara do funchal, às eleições 
autárquicas a 1 de outubro, Paulo cafôfo afirmou que a reabilitação urbana é o 
grande desafio do funchal para a próxima década. | Pág. 8 e 9


