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“Paraíso no atlântico” 
Promete muita cor e 
efeitos esPeciais
representando um investimento de quase 1 milhão de euros, 
cerca de 132 mil peças irão ser disparadas por postos de 
lançamento espalhados em terra e no mar. | Pág. 32

Gala de ÓPera anGaria 
verbas Para a luta 
oncolÓGica | Pág. 30

Governo 
reGional 
faz novas 
nomeações
as sucessivas alterações 
são um “recorde” que 
albuquerque regista 
no seu mandato. | Pág. 28

dança de cadeiras 
continua na saúde
Pedro ramos é o terceiro responsável por um sector que ameaça 
manchar o primeiro mandato de albuquerque. | Pág. 28

savoy saccharum 
Galardoado com Prémio 
‘tui toP Quality 2017’ | Pág. 22

“vivemos uma fase 
de mudanças”
os irmãos lusodescendentes, sandra e ricardo, 
prometem surpresas para 2017. | Pág. 14

fim de ano 
com ‘casa cheia’
a madeira deverá encerrar o ano com a melhor taxa de ocupação 
hoteleira dos últimos 6 anos, o que vem confirmar que 2016 foi “o 
melhor ano de sempre” para o turismo regional. | Pág. 22

“deixei a venezuela 
Para Procurar 
uma vida melhor”
luísa e a filha saíram da venezuela procurando uma nova 
oportunidade na madeira. a fome, a insegurança, a incerteza 
de que a situação vá melhorar no país liderado por maduro foi 
o que ditou esta decisão. | Pág. 8 e 9

incutimos aos alunos 
“o siGnificado da Partilha”
o Projeto unidos, dinamizado pela associação cultural e de solidariedade social raquel 
lombardi, tem alertado para a prevenção do cancro da mama e para a promoção de uma vida 
saudável. raquel lombardi tem utilizado a solidariedade como terapia. | Págs. 12 e 13

“vamos continuar a 
luta Pela defesa da 
contratação coletiva”
adolfo freitas, coordenador da usam.  | Pág. 11

“As PersPetivAs 
económicAs 
PArA 2017 são 
AnimAdorAs”
cristina Pedra, presidente da direção da acif-ccim, 
aponta para um bom ano no turismo, 
com a abertura de novas unidades hoteleiras.
| Pág. 10


