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MAdeira faz
acordo de
Recuperação com
os Açores

“gravíssimo ataque”
no Curral das Freiras
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Construção de teleférico é apontado
como um atentado ambiental

Funchal aprovou
propostas do
orçamento
Na reunião semanal foi ainda decidido
contrair um empréstimo de 3 milhões de euros
para obras da ETAR. | Pág. 32

Foi lançada na segunda-feira uma petição pública contra aquela que pretende ser “uma das maiores atracções turísticas”
da Região Autónoma da Madeira. O projecto de teleférico do Curral das Freiras, muito contestado por residentes e
ambientalistas, é considerado pelo «Movimento É Possível Impedir a Destruição» como capaz de causar danos na
“identidade de um povo” e num “património geológico inestimável”. | Pág. 8 e 9

“O nosso voto não
podia ser outro”
USAM foi a única representante de trabalhadores
a votar contra parecer ao Orçamento Regional.
| Pág. 10 e 11

Marca de Água e
CMF distinguem
mais de 200 alunos

Eventos natalícios cancelados
no Porto Santo
Em causa está o aumento de casos positivos de Covid-19 na ilha dourada. | Pág. 6
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“Nunca tinham aparecido
no local de trabalho”
Despedimentos na FrenteMar Funchal colocam autarquia ‘debaixo de fogo’. | Pág. 4 e 5

Magia e animação
na Aldeia de Natal

Capital está na rota dos
grandes navios

O evento decorre até ao dia 2 de janeiro,
na Praça do Município. | Pág. 19
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Missa do Parto

tradição volta
a Lisboa
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