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InstItuIções unIdas 
contra maus-tratos
na InfâncIa
“os maus tratos estão quase sempre associados à 
pobreza e à exclusão social e isso também tem sido 
o mote dos programas sociais da cmf”. | Pág. 10 e 11

seleção nacIonal faz 
estágIo no Porto da cruz
 Pág. 6 e 7

a maioria da população que reside no país deixou a vergonha de lado e percorre as ruas para procurar 
comida nos sacos de lixo. É com esta solução que muitas mães têm saciado a fome dos seus filhos. 
Há estudantes a desmaiar de fome. uma realidade que o governo do país tenta esconder. | Pág. 28

o movimento mais Porto santo, encabeçado por José antónio castro, 
entregou ao representante da república, Ireneu Barreto, uma exposição com sugestões 

para as áreas: círculo eleitoral, transportes e saúde. | Pág. 18 e 19

mudança de nome 
do aeroPorto ‘não Irá 
atraIr maIs turIstas’ 
a afirmação é de antónio cruz, da agência abreu. neste 
fim-de-semana tem lugar a 15ª edição da feira de Viagens 
mundo abreu, com destaque para destinos novos como 
guiné Bissau. segundo antónio cruz “não tem havido uma 
diminuição das viagens para os países europeus que têm 
sido alvo de atentados terroristas”. | Pág. 8 e 9

“dePressão Pode ser 
PreVenIda e tratada”
em termos mundiais, é atualmente a segunda principal causa 
de morte entre os 15 e os 29 anos de idade. | Pág. 12 e 13

madeIra estreIta relações 
com o mercado francês
| Pág. 20

orçamento 
PartIcIPatIVo 
Portugal 
no funcHal 
a iniciativa é do governo 
da república. | Pág. 22

goVerno 
dIsPonIBIlIza 
maIs casas 
de lazer à 
PoPulação
| Pág. 20

cultura quer “maIor 
ProxImIdade entre os 
museus e os dIferentes 
PúBlIcos” | Pág. 26

«A Porto SAnto Line 
e o SeSArAM trAtAM 
oS doenteS coMo 
“MercAdoriA”»

VenezueLAnoS ProcurAM coMidA 
no Lixo PArA SobreViVer

VoLuMetriA do 
noVo SAVoy “obrigA” 
MorAdoreS A Vender 
AS SuAS cASAS
| Pág. 4


