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Expo Porto Santo
pretende dinamizar
a economia da ilha
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“O regime
não tem
emenda”
“As pessoas não
se manifestam
com medo de
represálias”
A afirmação é do dirigente do núcleo
regional movimento Habeas Corpus. Filipe
Fernandes garante que pretende continuar
a ajudar o maior número de pessoas
que necessitem. Revela que tem sido
abordado por muitas pessoas, solicitando
a sua ajuda em vários processos. Inclusive,
já foi confrontado com a hipótese de se
candidatar às eleições regionais.
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12 milhões a
investir em
contadores
inteligentes
Governo “mente
aos madeirenses”

A unidade de produção de biocombustível do Porto Santo, o heliporto do Porto Moniz, a ‘Fábrica das Moscas’ da
Camacha e a marina do Lugar de Baixo são alguns dos exemplos da “tresloucada governação” realizada na Madeira, que
a CDU diz não ter “qualquer preocupação de rigor ou de responsabilidade ética no uso dos dinheiros públicos”. Mas os
‘escangalhanços do regime’, segundo o partido, não é feito apenas de “falhanços do passado” «jardinista». Isto porque a
“mesma linha continua a prolongar-se no tempo com o actual Governo Regional”. | Pág. 4 e 5
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PS-M diz que o executivo regional “só não reduz
impostos porque não quer”. | Pág. 6 e 7

“PSD e CDS estão
mais do que unidos”
É “indisfarçável”
a instabilidade
na actual gestão
do Funchal
| Pág. 29

| Pág. 29

“O PS é a única alternativa
de governação”
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“Ao contrário
deste CDS,
o Bloco de
Esquerda não
se vende”
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