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Mourato 
NuNes Não 
se deMite | Pág. 32

diversificação... 
Mas “Não a 
qualquer custo!”
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Ronaldo 
queR 
supeRaR 
Messi | Pág. 25

liceu ‘gaNha’ 
Novo piso | Pág. 24 e 25

coNtiNeNte veNdeu 
Mais de 80 Mil 
garrafas | Pág. 22

projeto educativo 
é “úNico” Na região 
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Marca de Água 
daNça coM 
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diagNóstico pode 
deMorar 24 Meses 
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Mobilidade é 
“aposta de futuro”
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a decisão estÁ Nas urNas
as eleições regionais são no domingo e todos os 17 partidos candidatos procuram 
obter o voto dos madeirenses e porto-santenses. ao longo das últimas semanas, 
o «tribuna da Madeira» fez uma ‘ronda’ pelas diferentes formações políticas que 
concorrem a um lugar na assembleia legislativa e procurou saber o que defendem 
perante os eleitores. agora é nas urnas que haverá decisão sobre quem vai liderar 
os destinos da região autónoma na próxima legislatura. | Pág. 4 a 9

cerdas 
‘pede’ Mais 
iNvestiMeNto
sara cerdas não tem dúvidas que 
o  investimento atual da união 
europeia é insuficiente para atingir 
os objetivos que foram propostos 
na luta contra o cancro. a 
eurodeputada disse-o no plenário 
do parlamento europeu, realizado 
esta quarta-feira, em estrasburgo. 
o cancro é actualmente, 
na europa, a segunda 
causa de morte. | Pág. 10

o município do funchal vai poupar cerca de 500 mil euros com o novo contrato de aluguer operacional de viaturas. 
Miguel silva gouveia diz que é mais uma prova para “validação do modelo de contratação da autarquia, que privilegia 
os concursos públicos e a transparência”. | Pág. 11

CMF poupa
Meio Milhão


