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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 
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. | Págs. 4 a 7

“insTabilidade 
no nosso 
sisTeMa de 
saúde”
É um elemento negativo de 2016 
apontado pelo pároco José luís 
rodrigues. o sacerdote afirmou 
que a Madeira tem “uma pobreza 
crónica que se mantém de 
ano para ano”, e traçou as suas 
expetativas para 2017 na saúde, 
educação e economia para a 
região. | Págs. 12 e 13

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 
regional | Págs. 20 e 21

‘Quero ser uM 
crisTiano ronaldo 
do arTesanaTo’
 | Págs. 14 e 15

“Vi a PreVenção 
mais Valorizada 
Por aqueles que 

não eram da 
área da saúde”


