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Alunos do ConservAtório 
em AulAs de teAtro 
e CinemA em lisboA | Pág. 32

o pApel dos museus 
nAs ComunidAdes | Pág. 30

umA promove FormAção 
pArA exeCutivos em 
Gestão do turismo | Pág. 29

europA enFrentA enormes desAFios
| Págs. 4 a 6

CmF é A terCeirA melhor 
AutArquiA do pAís em 
serviços online | Pág. 27

xi ConFerênCiA AnuAl 
do turismo debAte pApel 
dAs “mArCAs” no setor | Pág. 24

sipe debAte 
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esColA e dA 
FAmíliA | Pág. 28

Gestão 
doCumentAl 
mAis ACessível 
A jovens 
empresários
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joGo dA ‘bAleiA Azul’ 
Com dois CAsos 
reGistAdos nA mAdeirA
o jogo suicida incita os jovens à automutilização. A psp-m deixa 
recomendações aos pais e um alerta para as escolas. jorge 
Carvalho  afirmou que, a exemplo do “combate ao cyberbullying, 
cabe à sre uma intervenção preventiva”. | Págs. 12 e 13

reGião sem 
Condições 
pArA AumentAr 
o número de 
psiquiAtrAs
| Pág. 14

mAdeirA promovidA por 
terrAs espAnholAs | Pág. 22

Madeira:

mulheres Consomem 
mAis álCool e tAbACo 
do que os homens | Pág. 14

dia da euroPa celebrado 
“de Portas abertas”
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Marco teles liliana rodrigues cláudia de aguiar 

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


