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Falta 
de vagas 
escolares 
geram 
reclamações 
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PaPeleiras 
e ‘onda’ de 
resíduos 
alvos de 
vandalismo
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Monte eM 
expetativa
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eB1/Pe da lomBada 
- Ponta do sol distinguida 
ao nível nacional | Pág. 20 e 21

atrasos na atribuição 
das pensões causaM 

“revolta e desespero”
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“Quero um Partido Que oiça 
antes de decidir”

rui Barreto, líder do cds/PP, afirma que “é nessa base que será feito o Programa de governo”.
| Pág. 9

“É urgente Que o aBono 
PrÉ-natal seja Pago 
a temPo e horas” | Pág. 10

alBuQuerQue muito 
Próximo do Povo 
ao “estilo” de jardim
o Presidente do governo regional da madeira teve agenda cheia em 
julho, com diversos eventos rodeado pelo povo, onde posou para a 
fotografia e dispensou breves momentos de conversa. um cenário 
visto, e reforçado, como a continuidade do jardinismo. | Pág. 8

uma «birra» entre câmara do Funchal e governo regional mantém encerrada uma ponte que liga as 
margens de uma das ribeiras da cidade. a obra da Ponte nova, embargada pela autarquia, deu mesmo 
azo a uma suposta ‘guerra de surdos’. Foi uma medida inédita que motivou trocas de acusações entre 
as duas entidades, mas que agora parece ter resolução à vista. enquanto o município argumentou 
com a defesa do património, o executivo de albuquerque viu apenas “guerrilha política”. | Pág. 4 a 7

ponte nova coM 
solução à vista

Tribuna  o que os ouTros dizem… 

nova rubrica a partir de hoje
| Pág. 26 e 27  

“sou fã 
da 
Madeira”
a atriz dânia neto 
adora a ilha e 
promete voltar 
para passar férias, 
e trazer o seu 
bebé quando 
nascer. | Pág. 12


