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Milhões P DM rali
)

dÍYidas

)

presidmte da Assembleia Muicipalfoi duro naspalavras alertanO

)

dó para os perigos do despovoamento do Norte da ilha sé continuar a existir o encmzmento de
seniços prúblicos como são os casos dos Cl[ e do Tribrunal, nas Ai-

ffietribunal

res Saúos aproveitoupare aacar
a organiza$o do Rali llinho lìfiadeira (RVlìtI) por ten retirado a

dassfficativa da Boqvenüra
Ânteg o autarrca úmor çre fe.
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úar o trib,und cgsi rmra desga-

ça", com consequências ao nivel da

Na sessão cornemorativa dos 274
anos do aniversário do município
de SãoVicente os convidados que
assistiram à berimónia no audiiório PerryVidal ouviram que o Governo Regional vai continuar o investimento público com a concretização devários milhões de euros,
queâ autarquia teú em breve a revisão do PDM "publicada e emvigof, que a mesma deixou de ser

"perda de movimentoP e com o fe'
úo de "çratro escritórios de adraeFdos". Quanro- aos CTT não fri
simpático dizendo çre trestam
mau senviço neste concelho2

cunstânciasraÉ
Aires Santos terrc tempo ainda
para pedir.a Fedro Calado çre 'Íin-

tercedajunto de çrem

para 63". Mas nem tuão ião tosas'
Existem espinhos cravados. Tam-

a passagern da cararrana rali que volte a

ter

tam o mau serviço", que "o encerramento do Ttibunal foi terrível",
aliás uma "desgraça" e a ausência
da classificativa do Rali Vinho Ma-

a

e de que maneira" a
economia da BoaVentura.
Comecemos por quem fechou a
sessão: Pedro Calado. O vice-presidente do Gorrerno prometeu avan-

Pedro.Galadoenumerou um lotc de lnvestlmentoa, ma! ouvlu quehae á

lameitoç

Teófilo
Cunha, três presidentes eleitos por
Cafôfq Ermanuel Câmara

e

Cf,T E TRIBI]Ì{AL
FORAMALVOS DE
que aindatinhamais paradizer. SaMtrrras QUED(AST
Iientou Ere o PRODERAM apiuvou
várias candidaturas, públicas e pri- I\{AS,{S OBRASNAO
vadas que "ascendemos 8$ milhões VÃO PARAR
listas daoposição..
Mas o tice de MiguelAlbuquer-

de euros", que apardestas aprovações o município tarrrbém foi contemplado com seis carninhos agrícolas,

3,9 miNãofrlouque exis-

numapoionovalorde

lhões de euros.

IOO MIL EM DOIS DIAS

Enchentes ao maior arraial da Madeira
Quemnão quer que asfestas
acabem são os comerciantes.
Asvêndas têm corrido de
vento em popa tal tem sido as
enchentes de populares que

têmregistado. Segundo a

or ganização, na quarta-feira,

teião pas-sado pelo cenEo da
vila cerca de 4O mil visitantes,
número superado na quintafeira, precisamente no dia da

na

próxima ediçãq por

orduídos. seiçre é maisfiicil

çar com "obrâ de reconstrução da

abençoar esta obra", re4giu tendo
na plâteia o olhar atento de Paulo

mesmo atrevimento de voltar

mantentodos os anos o mesmo figurino, criar norns dassificatinas
é trabalhoso, mas as.novidadesagradan aos pilotos que gostam
denovos desafios, ao contrário da
monotonia de todos os anos anda-

ER 22O, na Boaventurq entre o
Lombo do Urzal e a Falca, uma

'lá.que vou ser o padrinhq vou

o

induir, já

sinal asexagésimaedição, aEspe.
cial deBoarrenturatt.
E advertiu:'TIão queremos ficar

deirapenaliz4

que serão gastos "3,7 milhões de
euros", um melhoramento que poderá permitir a inclusão daEspecial do RVM, alirâs, Calado aceitou
o repto lançado pelo presidente da
Assembleia para se tornar uma espécie de "padririho" e lutar para
que o traçado volte a ter a prova

terre a des-

façatez de tirar do mapa

bém ouviram que "os CTT pres-

tada a 'teneficiação do Túnel
Duarte .Pacheco", enumerando

de

o'talcão úo tem fimdos" obrigando aoregresso, nalgumas cir-

edilidade "e;rcessivamente
àndividadt', passando àe uL1oo/a
para 48Yo" úaixo do limite e que o
apaganento a fornecedores deixõrrde ser a IOSO dias passando

empreitada no valor de 1l milhões
de eufos". A par desta será execu-

e

ser autêntica "faúada". Aires Santos úegou a denunciar qu€ alCu-as nezes os pensionistas pretendem receber a sua pensão e acabam por não ser atmdidos lnrque

una

se

20ì8

acflracão de Pedro Abrunhosa
onde õe estima aflússem cerca de 6o mil pessoas naquela
que é considerado o rnaior arraial da Madeira- A propósito,
o cantor portrrense publicou
ufra foto na sua página de facebook fazendo o seguinte
comentário:'E os que dançaram abracados foram felizes
com os qrie do palco alimen-

tavam aquela fiiria contente.
Noite brutal, S. Vicente! O

quanto eu me diverti... Obrigado! Voltaremos!".
De resto, os vídeos dos espectáculos tornaram-se virais
nas redes sociais, pagticularmente o show dado por Abrunhosa que levou ao rubro
quem se deslocou à prdça
central.

FoTos

RUI

rem às voltas nos mesmos locais'.

SILVA/ASPRESS

tiu um aumento das consultas ao
domicfliq crescendo nais de22Yo
em relação a 2Ol7 e que abertura da

consultã de medicina dentária no
centro de saúde local, já foranr rea-

lizadaslll2consultas.

.

Arrtes o presidente da autarqúa

elograra a política desenvolvida
pelavereação que lidera - de resto
sem nenhum elemento da oposição eleito - nomeadamenteno'tigor" dagestiio. Não esqueceu em
apontar o desagràvamento fiscal,

sobretudo os escalões mínimos do

IMI e na isenção das taxas de urbanismo para jovens até 35 anos
que pretendem construir as suas
húitações. Precisamente por issq
neste s-ector, disse ter preparada a
'reabilitacão urbana do concelho"
que irão'ser divididas em três,
'tmapor cadafregu.esia", que permitirrá, segundo JoséAntónio Garcês, a obtenção de'incentivos e de

financiamento" por parte dos pro-

prietírios.

