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TransporTes 
públicos 
“mais modernos 
e aTraTivos” | Pág. 22

“Sinto 
uma 
grande 
honra”
| Pág. 14

cmF já disTribuiu 
100 Toneladas 
de alimenTos
investimento municipal em cabazes 
ultrapassa os 172 mil euros. | Pág. 11

“a Fome não é nova, 
mas agravou-se”
ps-m faz proposta que o psd 
diz não ser “exequível”. | Pág. 8

sem abrigo esTão 
no Funchal e 
câmara de lobos | Pág. 9

calado assume mandaTo aTé ao Fim
o candidato da coligação psd/cds-pp à câmara do Funchal, atual vice-presidente do governo regional, garante: 
“não vou fazer nenhuma perninha à câmara para ganhar as eleições e voltar para o governo”. estar com as pessoas, 
ouvir e anotar os problemas e sugestões é a sua “forma de mudança”. | Pág. 6 e 7

gesTão da saúde 
“baTeu no Fundo”
as listas de espera na saúde atingiram “níveis 
preocupantes”. é um “problema” que existe há 
“muitos anos” e, segundo o ps-m, tem vindo a 
agravar-se. o psd diz não haver “situações urgentes” 
a aguardar cirurgias e que a “maior oferta de 
especialidades e meios de diagnóstico” constitui 
uma das explicações para o fenómeno. | Pág. 4 e 5

Foram colocadas questões à comissão europeia, através dos deputados do pcp no parlamento europeu, para saber 
se, perante a extrema precariedade dos barcos de pesca existentes na madeira, serão ou não disponibilizados apoios 
financeiros à renovação da frota de pesca. os comunistas lamentam que “as condições de trabalho a bordo, em especial 
nos barcos de pesca de câmara de lobos, sejam das mais negativas do país e da união europeia”. | Pág. 12

renovação da frota 
É “imperativa”
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