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Região estuda
hipótese da
criação de um
sistema fiscal
próprio
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“Vi a prevenção
mais valorizada
por aqueles que
não eram da
área da saúde”
Luís Delgado
«abre o livro»
O ex-Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Machico rebate todas as acusações que lhe
foram feitas em período eleitoral. | Págs. 8 a 11

Praga nos citrinos
leva à proibição
da produção
O representante da Ordem dos Médicos Dentistas na Madeira, Gil Alves, não entende o porquê de ainda não ter
sido implementado o Programa de Intervenção Precoce no Cancro Oral. Ao Tribuna da Madeira, o médico realçou o
regional
retomar do Programa de Saúde Oral nas escolas, mas alertou para a necessidade de mais meios humanos e materiais
no serviço público. Gil Alves espera que o novo secretário regional dê seguimento aos compromissos.
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Acessibilidade
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do pico de gripe
“Instabilidade
Carreiros do
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Monte de luto
sistema de
Saúde”
O adeus ao
É um elemento negativo de 2016
“Pai da Liberdade”
apontado pelo Pároco José Luís
Rodrigues. O sacerdote afirmou
que a Madeira tem “uma pobreza
‘Quero ser um
crónica que se mantém de
“Madeira de A
ano para ano”, e traçou as suas
Cristiano
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