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Miguel Silva

Carlos Gonçalves

Subdiretor
Os euros, os milhares
e os milhões
Acabou a ideia de impunidade perante o estacionamento prolongado em espaço aberto no
Funchal. Embora a Frente Mar
ainda não possa autuar, a PSP já
está a fazê-lo. E a coima é bem
mais elevada. A medida da CMF
pretende uma espécie de ‘dois em
um’: travar os abusos e aumentar
as receitas nos parquímetros com
a entrada de muito mais moedas
de euro.
De dinheiro falamos também na
notícia que dá conta da atribuição
decidida pelo Governo nos últimos
dias, de 135 mil euros a organizações juvenis. Hoje há um encontro
regional do Associativismo Juvenil
e Estudantil.
Ainda nesta edição, saiba que o
Executivo acaba de aprovar um
apoio de três milhões de euros
para manter o preço reduzido da
água de regadio.

PROTAGONISTA

Presidente do Conservatório

E, agora, diretamente da Costa do Marfim
Se há crítica que não se pode fazer ao Presidente da República é a de não saber levar a bandeira de
Portugal por esse mundo fora. Depois de Cabo Verde, ontem foi a vez de uma visita oficial à Costa do
Marfim. A visita de Estado dura três dias.

Como presidente do Conservatório - Escola Profissional das
Artes da Madeira lidera também uma equipa - composta
por Micaela Campanário, Robert Andres e Rúben Sousa –
que decidiu agir perante o
abandono escolar no ensino
artístico especializado.
Foi feito um estudo multidisciplinar que apontou razões específicas, nomeadamente o
sentimento de alunos e encarregados de educação que viam
no Conservatório um espaço
de ocupação de tempos livres.
Não é, garante Carlos Gonçalves.
Tal como o estudo e a ideia de
o concretizar, é de valorizar o
empenho da equipa que procurou razões para um problema
em vez de o adiar. Ganha a instituição, os alunos, as famílias
e o estudo artístico em geral.
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Associação de Fado homenageia
empresário falecido
RIP ....Que a sua alma descanse
em paz e sentidas condolências à
toda a família.
Cristina Castro
O carro milionário de Joe Berardo
O homem não roubou nada a ninguém ,eles é que lhe emprestaram
o dinheiro !! Emprestar não é roubar !
Idalina Anazario
E porque não hipotecam o(s) conteudo(s) da garagem?
Manuel De Oliveira Salgueiro
O carro milionário de Joe Berardo
Ele não roubou nada, o tipo da
CGD é que devia estar preso. Ele
foi mais um esperto mas como

neste País quem manda é a Maçonaria e a Opus Deis, estamos nas
mãos da Mafia Portuguesa. Enfim..
mas nós gostamos e comentamos
e rimo-nos mas quem paga a factura é o povo. "Lindo"
Joao Assis
O problema da imagem do CINM II
Ninguém, nenhum "político" tem
visão para o grande potencial que
a Zona Franca tem para o desenvolvimento económico da RAM!
Isabel Salvado Pinto Correia
Madeirenses e estrangeiros revoltados saem do avião em Londres
Madeirenses e estrangeiros. Os
portugueses dos Açores e do Continente estarão como? Estrangeiros???
Fernando Rocha
Se as pessoas já desesperam em 2
horas , imaginem quando tem de
esperar 12 ou mais horas e passar
a noite no chão de mármore...
Filipe Silva
Escalas longas as pessoas vão
preparadas, atrasos é diferente
Filipe Rodrigues

Mais de duas horas de atraso , dá
direito a uma indemnização!
Francisco Loreto
Fernando Santos revela como é
tratado por Cristiano Ronaldo
No final do europeu 2016 aquilo
que Cristiano fez não foi bater no

mister Fernando Santos aquilo
como o apertar de amizade de alegria que ia no coração do Cristiano
. Também digo porque qual a razão
que o Eder
não é convocado para seleção o
porquê mister Fernando Santos vi
muitos lá que não deram nada à
seleção mas estão lá será que os

CARTOON

empresários dos jogadores têm
influência para que sejam convocados para serem vendidos .
Afonso Nobrega Nobrega
Horários do Funchal em greve nos
dias 28, 29 e 30 de julho
Dia 29 tenho de estar no Funchal
pelas 10h e depois das 17h tenho
de voltar para Santana, porque
temos o Encontro Regional de
Fraternidades da OFS, que se realiza dia 30 em Santana...
Arlinda Spínola
Os horários fazem greve??
Joao Manuel
Funcionários públicos vão poder
falta para acompanhar filho
menor no primeiro dia de aulas
Mas não só essas as diferenças
entre os funcionários públicos e
os privados... há muitas mais! Até
parece que não vivemos todos no
mesmo país!
Zulmira Baptista
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Funcionários públicos vão poder
falta para acompanhar filho
menor no primeiro dia de aulas
Não concordo porque pais somos
todos tanto públicos como privados se a lei é para uns tem de ser
para todo mundo, faz favor, não há
mais que inventar.
Maria Henriques

A Polícia já começou a
multar no Funchal.

Acabou-se aquela versão do
‘Fica na Cidade’ sem pagar.

Ronaldo reúne antigos jogadores
do Sporting para jantar em Lisboa
Parabéns a vocês, todos.
Abílio Serra

