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Valorização 
patrimonial do 
mercado no 
próximo ano | Pág. 32

Skyexpert faz análiSe 
Sobre a «noVa baSe da 
ryanair na madeira» | Pág. 30

protocolo 
reforça ligaçõeS 
entre a madeira
e a rúSSia | Pág. 22

“É Seguro Viajar”
"mundos [im]prováveis" é o mais recente livro 
de antónio barroso cruz, destinado sobretudo 
ao leitor viajante. | Pág. 13

“Vamos 
a tempo 
de salVar 
muitas 
Vidas”
| Pág. 7

olaVo quer correcção 
de “irregularidadeS”
deputado pede atenção às candidaturas 
a apoios no âmbito do proderam. | Pág. 12

“corolário 
Sobejamente 
preViSíVel”
cf união tem seis meses 
para pagar 7,4 milhões de dívidas. | Pág. 8 e 9

uma carreira 
“brilhante”
leonardo tornou-se o primeiro português 
a vencer a liga dos campeões da ásia.
| Pág. 10 e 11

medidaS fiScaiS 
maiS VantajoSaS
foi aprovada, na sessão extraordinária 
da assembleia municipal do funchal, a proposta 
da coligação pSd/cdS para a eliminação 
da derrama para o ano de 2022. | Pág. 5

foi aprovada, na assembleia municipal, a taxa mínima de 0,30% do imposto sobre imóveis para o ano de 2023, nos 
termos do código do imi, assim como a iniciativa que fixa uma majoração de 30% para os prédios degradados. o objetivo 
deste último ponto, segundo pedro calado, visa incentivar a requalificação e recuperação patrimonial. o presidente da 
cmf afirma que tem de haver um acordo e um entendimento entre o proprietário e a autarquia.  caso contrário, garante, 
“há o agravamento fiscal”. | Pág. 4

“Não Podemos
deixar os Prédios
a aPodrecerem”
Pedro Calado aponta que há centenas 
de prédios degradados que estão 
identificados em todas as freguesias. 

esperança para 
a juVentude

| Pág. 6


