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Região sem
condições
para aumentar
o número de
psiquiatras
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Mercado
“disputado”
nas
autárquicas
Foi definida, em 2005, pela liderança de Paulo Cafôfo, uma estratégia para o Mercado dos Lavradores numa aposta forte na Revitalização. Porém, Rubina Leal defende agora
que é preciso revitalizar este Mercado, apontando “falta de zelo” no espaço. Em 2014, haviam 8 estabelecimentos encerrados. Desde essa altura, até à data, já abriram várias
lojas. A realização de concursos para atribuição dos direitos de exploração foi uma “novidade” implementada por Cafôfo, assim como as acções de fiscalização. | Págs. 8 a 11

Madeira:

Dia da Europa celebrado
“de portas abertas”

mulheres consomem
mais álcool e tabaco
do que os homens
XI Conferência Anual
do Turismo debate papel
das “Marcas” no setor
Madeira promovida por
Marco Teles
Liliana Rodrigues
Cláudia de Aguiar
terras espanholas
UMa promove Formação
europa enfrenta enormes desafios
para Executivos em
SIPE debate Gestão do Turismo
papel da
O papel dos museus
escola e da nas comunidades
família
Alunos do Conservatório
Jogo da ‘Baleia Azul’
em aulas de Teatro
Gestão
com dois casos
documental e Cinema em Lisboa
registados na Madeira
mais acessível CMF é a terceira melhor
O jogo suicida incita os jovens à automutilização. A PSP-M deixa
a jovens
recomendações aos pais e um alerta para as escolas. Jorge
Autarquia do país em
Carvalho afirmou que, a exemplo do “combate ao cyberbullying, empresários
cabe à SRE uma intervenção preventiva”.
Serviços Online
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