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PSD “recuSa 
tranSParência” 
no funchal | Pág. 13

comPrar caSa: 
taxa De eSforço 
Subiu Para 41% | Pág. 28

acif PreSente na 
conferência anual 
Da enterPriSe 
euroPe network | Pág. 22

“A minhA 
missão 
literáriA 
foi 
reAlizAdA”
| Pág. 20 e 21

“É PreciSo conter 
a eSPeculação 

imobiliária”
| Pág. 29

“bola De neve 
já É relativamente 
granDe”
calado sugere exército nas ruas para dissuadir 
contra drogas e criminalidade. | Pág. 8 e 9

rotary clube 
machico Santa 
cruz Promove 
concerto SoliDário
| Pág. 32

alm quer 
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factura 
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qualiDaDe 
ambiental | Pág. 7  

Rally conta 
com o público 
paRa a “seguRança”
Falta de condições 
poderá levar à anulação 
da prova.  | Pág. 12

“PerSiStem DiverSaS 
zonaS Da ciDaDe 
DegraDaDaS”
a genuS|associação de Defesa do Património da 
madeira promoveu a conferência “intervenções 
sobre o património edificado” e contou com 
uma boa adesão. tomás freitas sublinha que o 
objetivo deste primeiro ciclo de conferências foi 
abordar diferentes formas de intervenção sobre 
o património edificado, promovendo o diálogo 
entre a arquitetura e a arqueologia. | Pág. 4 e 5

cmf Demorou 
oito meSeS a entregar 

Plano ciclável
| Pág. 6

alberto joão jardim afirmou que o clube do almirante reis “vive de dinheiros públicos” e foi acusado de mentir pela 
direcção do marítimo. o presidente rui fontes já admitiu que uma despromoção faz as receitas do governo regional 
“baixarem bastante” e tornam o marítimo “ingovernável”. o cSm atravessa tempos complicados no futebol profissional e o 
ex-presidente do executivo madeirense voltou a trazer para a ribalta o tema do ‘clube único’, uma ideia que, em 1997, levou 
àquela que terá sido a maior manifestação de repúdio na sua longa governação da região autónoma. | Pág. 10 e 11

“É só fazeR 
as contas”
Clube único e dinheiros públicos 
colocam Jardim contra Fontes


