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Mayra planeia nadar
À volta da ilha
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Banco de afetos 
da francisco franco 
dinamiza projeto 
solidário | Pág. 23

parlamento aprova regime 
para autoconsumo 
de energia renovável | Pág. 30

falta de apoio levará ao 
encerramento de hotéis | Pág. 13

proprietário de 
estaBelecimento detido 
por desoBediência | Pág. 11

«mulheres Que fazem 
a diferença» partilham 
“estórias” de vida | Pág. 18 e 19

psd acusa cmf de “estrangular” a arm
o grupo parlamentar do psd na assembleia legislativa da madeira acusa a câmara municipal do funchal 
de “estrangular” financeiramente a águas e resíduos da madeira. miguel silva gouveia, o presidente da 
autarquia, disse em outubro que iria  “esgotar” todos os instrumentos jurídicos para impedir o aumento 
nos preços cobrados aos funchalenses pela empresa pública sob alçada do governo regional. | Pág. 6 e 7

madeira “muito fustigada” 
pelas drogas sintéticas

| Pág. 4 e 5

foi assinado um protocolo entre o presidente da câmara municipal do funchal (miguel silva gouveia) 
e o comandante do comando regional da madeira da psp (superintendente-chefe luís simões) com 
vista à instalação de um sistema de videovigilância cctv no centro histórico da cidade. recorrendo às 
novas tecnologias, esta medida tem por objetivo zelar pela segurança dos cidadãos - com a utilização 
de câmaras de vídeo colocadas em locais públicos de utilização comum. | Pág. 12

«giló - o 
herói do 
mar» retrata 
o povo 
de câmara 
de loBos
a obra, editada por o liberal, 
é da autoria de zita cardoso.
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“É fundaMental
cuMprir o isolaMento"
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