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Albuquerque ApresentA 
progrAmA eleitorAl | Pág. 32

 SuPermoto 
 ‘invade’ 
 o Funchal 
 | Pág. 24 e 25 

ps quer ‘port tech cluster’ 
no cAniçAl | Pág. 22 e 23

pontA do sol cede mAnuAis 
Até Ao 12º Ano | Pág. 20 e 21 

FestivAl com “cunho 
internAcionAl” | Pág. 18 e 19

Fórum do idoso 
A 5 de setembro | Pág. 14 

bArreirinhA 
tem novo 
elevAdor 
| Pág. 12 e 13

verão é 
“desFrutAr 
do mAr e dA 
nAturezA”
| Pág. 12 e 13

A câmara do Funchal lançou um sistema de alerta para a situação das árvores que vai abranger 
todas as 8 mil situadas nos jardins e espaços públicos do concelho e pretende “transformar a forma 
como é feita a análise, monitorização e manutenção destas espécies”.  é através de um ‘chip’ que a 
autarquia quer asseguar a “manutenção contínua, apropriada e eficaz das árvores”. Foi há dois anos 
que deu-se a tragédia no monte. | Pág. 28 e 29

psd AcusA ps 
de ”desespero”
paulo cafôfo conseguiu o compromisso de António 
costa para uma ligação de ferry entre lisboa e Funchal, 
a realizar durante todo o ano, ficando a cargo do 
governo da república o assegurar das infra-estruturas 
no porto da capital do país e o financiamento da 
operação. o psd-m diz que trata-se de “desespero 
de ganhar as eleições na madeira”, porque costa 
promete “fazer o que nunca fez” e “sempre ignorou” 
nos últimos quatro anos. | Pág. 10 e 11 

pArtidos com “objectivos” 
e “prioridAdes” | Pág. 6 a 9

“é decisivo estAr Atento”
mota torres considera que escasseia “criatividade” e “originalidade” 
na campanha para as eleições regionais de 22 de setembro. 
mesmo assim, o antigo presidente do ps-madeira lembra que 
desse sufrágio depende a governação da região Autónoma para os 
próximos quatro anos. o eleitorado estará dividido, reconhece. e o 
contributo de Alberto joão jardim ao psd só será uma vantagem se 
não houver um “fenómeno de rejeição” do passado. | Pág. 4 e 5

CMF ‘joga na 
anteCipação’


