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TAP regressA em 
Novembro Ao 
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mAdeirA é “exemPlo” 
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PcP ANAlisA A mAdeirA em fAse de covid-19
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cmf deTecTou 
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cAmPo de fuTebol 
é “NecessidAde 
imPerATivA”
o governo regional vai construir um novo campo 
de futebol em câmara de lobos, uma infraestrutura 
que miguel Albuquerque justifica pelos “efeitos 
multiplicadores” na economia e na saúde, assim 
como na “formação desportiva integral dos jovens”. 
A obra vai para o terreno em 2021 e deverá custar 
5 milhões de euros. | Pág. 6 e 7

A cara municipal do funchal (cmf) decidiu realizar uma “operação inédita”, envolvendo mais de 100 funcionários da 
autarquia em actividades de limpeza urbana e desobstrução de sarjetas - para preparar a época das chuvas. o presidente 
da autarquia, miguel silva gouveia, considera que a cidade “não está mais suja”. mas não tem sido essa a opinião do Psd, 
que há muito aponta para o “desinvestimento” no Parque de máquinas. | Pág. 12 e 13

“A cidAde 
não está 

mAis sujA”, 
diz A cmF


