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Funchal 
entrega 31 
hortas de 
cultivo | Pág. 28

Parque de camPismo 
“dá lugar” 

a esPaço Público
| Pág. 28

retoma de eventos 
com “segurança” e 
“responsabilidade”
| Pág. 12 e 13

coelho ‘volta 
à ribalta’ nas 
autárquicas
antigo deputado do pnd e ptp está contra 
a ‘exploração’ em santa cruz. | Pág. 8 e 9

ponta do sol “é exemplo” 
na área da economia digital

| Pág. 22

“é esta a política 
na qual 
acreditamos”
a câmara do Funchal já investiu mais de 5 
milhões de euros para “erradicar” o amianto 
dos fogos de habitação social do concelho. 
é um problema de saúde pública que miguel 
silva gouveia, o presidente da autarquia, diz 
ter persistido durante décadas. um estudo 
de 2018 apontou para a existência de 3700 
famílias à espera de casa. | Pág. 10 e 11

miguel silva gouveia, o candidato da coligação confiança às eleições autárquicas do Funchal, apresenta no seu programa 
cinco linhas prioritárias: sustentabilidade, justiça social, modernização administrativa, gestão racional e participação cívica. 
o atual edil do Funchal enalteceu, no seu discurso, os prémios conquistados pelo Funchal e garante: “manteremos as 
atividades na esfera municipal e não entregaremos a mais ninguém”. pretende, a ser reeleito, finalizar projetos “guardados 
nas gavetas” há anos. gouveia fez ainda um apelo aos funchalenses para que “não fiquem calados”. | Pág. 4 a 7

“Temos 
demonsTrado 
que somos 
resisTenTes”

“conForto” 
no cais 6 

do porto 
do Funchal

o investimento do governo regional, 
através da administração de portos 

da madeira (apram) 
vai custar cerca de 800 mil euros.

| Pág. 32


