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Projeto 
‘Sénior 
Saudável’ 
abordou a 
vacinação
| Pág. 14

“MeSaS de 
natal coM 
bordado 
Madeira” 
recriaM 
o eSPírito 
natalício | Pág. 32

atoS de 
vandaliSMo 
na zona do 
rabaçal 

Foram destruidos e furtados 
dezenas de prumos de 
guarda do percurso pedestre. 
| Pág. 29

aPoSta e 
aPoio ÀS 
atividadeS 
culturaiS e 
deSPortivaS
a presidente do município 
da Ponta do Sol, célia 
Pessegueiro, pediu aos jovens 
do concelho que sejam 
ativistas cívicos. | Pág. 25

nova rota 
do Funchal 
Para Milão
| Pág. 22

Estagnação económica, inflação e subida da taxa de juro 

“é uMa MiStura exPloSiva Para aS FaMíliaS”.
| Pág. 12

Polícia Municipal
“é inegável o 
eFeito diSSuaSor 
na criMinalidade”
Miguel Silva gouveia insiste na implementação 
da Polícia Municipal do Funchal. o vereador 
na cMF, pela coligação confiança, defende 
que esta é fundamental para combater 
a criminalidade no concelho e garantir a 
segurança da população. destacando a 
área da fiscalização, policiamento e trânsito, 
aponta as 10 competências cruciais destes 
elementos.  | Pág. 8 e 9

“ProPaganda!”, 
diz o PS-M
governo regional “não encontra as medidas 
políticas necessárias”. | Pág. 10

o orçamento da assembleia legislativa da Madeira para 2023 inclui cerca de 1,8 milhões para o pagamento de subvenções vitalícias a 
antigo detentores de cargos políticos. abolidas em junho de 2005, consideradas “privilégios injustificados” pelo governo de josé Sócrates, 
mantiveram-se para quem já tinha direitos adquiridos. | Pág. 6 e 7

OrçamentO da aLm 
sObe 4,8%

JPP “semPre PrimOu 
O seu trabaLhO 
PeLO rigOr”
Cana-de-açúcar leva 
a nova troca de acusações 
com a Secretaria da Agricultura.
| Pág. 4 e 5


