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Fiscalização da 
condução sob o 

eFeito do álcool 
continua a ser 

prioridade
| pág. 32

Mais alunos a pedir 
apoios para o ensino 
superior | pág. 20

albuquerque quer 
rectificar “abusos” | pág. 11

polícia Municipal faz falta ao funchal
| pág. 30

prada fica fora 
dos esclareciMentos | pág. 12 e 13

“a luta política 
será seM tréguas”
os resultados das legislativas nacionais “não dariam maioria 
absoluta” à coligação psd/cds na Madeira, mas alberto João 
Jardim considera que “há males que vêm por bem”. para o 
ex-presidente do psd e do governo regional, o combate político 
entre a região autónoma e a república vai aumentar se antónio 
costa “persistir e acentuar as posições colonialistas”. | pág. 4 e 5

pedro calado vai mexer na ciclovia e reformular os 500 metros entre a ponte do ribeiro seco e o hotel 
cliff bay. o projeto realizado no terreno por Miguel silva gouveia vai sofrer alterações porque, segundo 
calado, o “traçado foi mal projetado”.  ‘amada’ por uns e ‘odiada’ por outros, a ciclovia tem sido tema de 
conversa dos frequentadores da zona. o projeto foi outrora acarinhado, mesmo dentro do psd. rubina 
leal, quando foi candidata à cMf, defendeu a extensão até à praia de são tiago. | pág. 6 e 7

ciclovia em 
‘banho maria’

a conclusão dos trabalhos da primeira fase 
foi prorrogada até final de março de 2022. 
só depois é que avança a segunda fase da 

ciclovia, junto da ponte do ribeiro seco

“o preço a 
pagar no 
caso do 

cds é a sua 
extinção”

| pág. 8 a 10


