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Parque 
ecológico 
do Funchal 
com novo 
Percurso | Pág. 28  

cerdas assume a 
vice-Presidência de 
gruPo de interesse 
| Pág. 30  

“necessitamos de 
melhor trabalho 
de equiPa na área 
da saúde mental"
| Pág. 14  

voluntários recebem aPoio 
de 100 mil euros | Pág. 32  

uma recebe 
carta 
erasmus 
Para o 
ensino 
suPerior | Pág. 20  

“miguel Pires 
canta abril” 
o parlamento madeirense 
assinala 47 anos do 25 de 
abril com concerto e sessão 
comemorativa. | Pág. 18  

parlamentos 
recomendam 
“resolução” 
dos lesados 

do Banif
| Pág. 6  

madeira 
insiste na 
“redução” 
de taxas
há muito que os valores 
cobrados pela concessionária 
dos aeroportos nacionais 
merece contestação, e a 
madeira quer uma equiparação 
aos açores. o Psd-m voltou 
a defender, esta semana, 
uma redução nas taxas 
aeroportuárias que vá de 
encontro ao que tem sido feito 
em outros aeroportos europeus. 
a questão é premente numa 
fase em que se pretende 
uma retoma da actividade 
económica ‘dilacerada’ pela 
covid-19. | Pág. 8 a 11  

o JPP aprovou sozinho um reforço de 400 mil euros no investimento ao apoio 
social concedido aos munícipes do concelho, uma medida em que o Psd decidiu-
se pela abstenção. críticas dos deputados municipais social-democratas levaram o 
presidente Filipe sousa a considerar que estes desconhecem as “dificuldades das 
famílias”. o Psd defendeu-se e fala em “discurso calunioso”. | Pág. 12 e 13  

“os erros do 
Passado não 
Podem ser 
rePetidos”
o presidente do Partido socialista da madeira, 
Paulo cafôfo, sublinha que o Plano de 
recuperação e resiliência “é a oportunidade de 
virar a página do desenvolvimento da região”. 
o Prr será debatido esta segunda-feira nas 
Jornadas do Ps-m, evento que contará com 
a presença de nelson de souza, ministro 
responsável pela pasta do Planeamento. 
| Pág. 4 e 5  

“Era prEciso 
o psD tEr 

muita lata”

“o sonho 
é Passar 
do virtual 
Para o real”
antero castro foi o vencedor 
do 2º campeonato virtual rali 
cidade do Funchal. | Pág. 23  


