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“o Funchal 
vai 

continuar 
em boas 

mãos”
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Lesados podem 
recLamar 
até 7 de junho | Pág. 30

arte em proL 
do ambiente | Pág. 19

pLatina e ouro para 
o Vinho madeira | Pág. 32

“cossart Gordon” 

orçamento participatiVo 
LeVa aLunos a Votos 
em são martinho | Pág. 20 

FunchaL é “reFerência 
nacionaL” em 
reabiLitação urbana | Pág. 29

saipem portuGaL 
é “notáVeL exempLo” 
para o cinm
numa visita ao navio da spcm, o presidente da sdm, 
paulo prada, salientou a grande importância que 
esta empresa reveste a nível da ram e o impacto 
positivo que tem na economia nacional. | Pág. 22

Paulo cafôfo renunciou ao seu 
mandato enquanto Presidente da 

câmara municipal do
Funchal, um cargo que ocupava 

desde 2013, de forma a dedicar-se 
às eleições regionais da madeira. 

a decisão foi tomada “para 
responder a anseios coletivos e 

não a objetivos pessoais”.  | Pág. 8 e 9

reGião beneFiciou 
de 3,5 miL miLhões 
de euros da ue | Pág. 22

abuso sexuaL de crianças Foi o crime 
mais assinaLado entre 2013 e 2018
destas vítimas, mais de 57 % são filhos/as dos/as alegados/as autores/as, segundo o relatório 
«estatísticas apaV: crianças e jovens Vítimas de crime e de Violência 2013-2018». | Pág. 12

eLeições europeias 
‘Ganhas’ peLa abstenção
as duas candidatas ao parlamento europeu, cláudia de aguiar 
(psd-m), e sara cerdas (ps-m), conseguiram o lugar na europa, 
deixando ambas a promessa de trabalhar em prol dos madeirenses 
e portosantenses. os presidentes dos partidos, miguel albuquerque 
e emanuel câmara, mostraram-se satisfeitos com os resultados. 
ambos clamaram que a vitória foi do seu partido. | Pág. 10 e 11

reconhecimento 
aos proFessores 

«não é nenhum FaVor»
| Pág. 13

Festa do desporto 
escoLar é para 
continuar | Pág. 6 e 7


