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"Piano amigo" vence
Festival da CançãoInfantil
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Mulheres do CAB
são campeãs nacionais
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DIÁRIO MATUTINO INDEPENDENTE

GRUPO CONSULTIVO VAI DISCIPLINAR SECTOR

Madeira tem
55pedreiras

• o Governo Regional aprovou, quinta-feira, a resolução que cria o Grupo Consultivo que irá disciplinar as pedreiras. A medida
surge na sequência de um estudo ao sector elaborado pela Direcção Regional do Comércio e Indústria. Na Região existem 55
pedreiras identificadas, 19 das quais em plena actividade. A esmagadora maioria não cumpre todos os requisitos legais e éI__"?"r_id_o_q_U_e_o_G_r_u_p_o_c_o_n"." _m_e_s_m_o_d_a_r_o_rd_e_m_d_e_e_n_c_e_r_ra_m_e_n_to_a_a_lg_U_m_a_s_d_a_s_c_en_t_r_a_is_e_m_f_u_n_ci_o_n_a_m_e_n_t_o_._

CATARATAS

800 esperam-por operaçao
As listas de espera

no Centro Hospi-
talar do Funchal têm
números assustado-
res. Por exemplo, 800

pessoas aguardam
uma intervenção ci-
rúrgica às cataratas.
Parece que faltam re-
cursos humanos.
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HIPOTÉTICA AGRESSÃO

Morte suspeita
no Funchal

• PÁGINA 11 •

OPOSiÇÃO REUNIU

pp não alinha
com CDU e UDP

O Partido Popular
não está muito re-

ceptivo a integrar uma
coligação de que faça
parte a UDPou a CDU.

Os contactos em nome
de uma aliança eleito-
ral entre toda a oposi-
ção prosseguiram na
tarde de ontem.
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• MADEIRA ESPECIAL •

o 2° desfile do Portugal Fashion foibrilhante. A estilista tem medo de pessoas paranóicas.

FÁTIMA LOPES lAMENTAMODA DE QUALIDADE

"Fashion" fecha Madeira não fez
embeleza nada pormim
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