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Ginjas e curral das Freiras ‘abalam’ o Governo
a construção de um teleférico no curral das Freiras é um dos projectos que nos últimos anos 

têm suscitado enorme contestação pública. o teleférico do rabaçal - que até iria avançar “contra a vontade 
dos fundamentalistas do ambiente” - foi um dos que acabou por “abortar”. as queixas continuam relativamente 

às intenções do Governo regional para o caminho das Ginjas. | Pág. 8 e 9
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mafalda Gonçalves, presidente das mulheres socialistas da madeira, refere que a câmara municipal do Funchal tem 
deixado a igualdade para trás. em entrevista ao «tribuna», a deputada com assento parlamentar fala também sobre ‘as 
falhas’ referentes à violência doméstica na região autónoma. | Pág. 4 e 5
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travaGem a Fundo no 
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miguel silva Gouveia diz-se desiludido e afirma que, desde 
que o actual executivo assumiu funções, “houve uma 
desistência do desígnio comum de trazer a capital europeia 
da cultura para o Funchal”. | Pág. 12 
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é a promessa de sérgio Gonçalves para 
libertar a região do ‘estrangulamento‘ 
criado pelo Psd. | Pág. 6 e 7


