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O Movimento Mais Porto Santo remete
responsabilidades ao Governo Regional. | Pág. 32

Saúde com realidade
“muito preocupante”

CINM promovido
em 16 mercados
estrangeiros
| Pág. 22

Requalificação
do Museu de
História Natural
avança em 2018
«Músicas nos
Museus» com
os Xarabanda

| Pág. 29

Altas problemáticas impedem normal funcionamento dos hospitais
Esta semana, na segunda-feira, 30 doentes tiveram de esperar por camas de internamento nas Urgências do Hospital
Dr. Nélio Mendonça até que 44 altas problemáticas foram transferidas do Hospital dos Marmeleiros para o Lar de
Terceira Idade em Câmara de Lobos. Foi apenas um sedativo para o problema. Actualmente, na Madeira, há cerca de
600 doentes que permanecem nos hospitais por razões sociais e não clínicas. Isto quando a taxa de idosos na Região
é de 16% e tem tendência a crescer. No ano passado, em Abril, o Instituto de Segurança Social da Madeira tinha 663
pedidos pendentes para entrada de idosos num lar público. Desses, 133 eram casos de “altas problemáticas”. | Pág. 8 a 11
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Madeira III HTEC
Skills Challenge

| Pág. 27

aventura por mar
leva Vinho madeira
até ao brasil

Câmara insiste em
“disciplinar” esplanadas
A autarquia do Funchal realizou uma ação de sensibilização que teve como
objetivo regularizar a colocação das esplanadas dos estabelecimentos de
restauração e bebidas da Zona Velha. Alguns dos que não cumpriam com as regras
retiraram, de imediato, as mesas e cadeiras que estavam a mais. | Pág. 12 e 13

Vasco Braz, ex-presidente da Associação Náutica, partiu para uma aventura que o
vai levar em travessia marítima até ao Rio de Janeiro. No barco, transporta Vinho
Madeira, bordado e bolo de mel para serem apresentados ao Cônsul do Rio de Janeiro,
assinalando o fim da viagem e promovendo também os produtos regionais. | Pág. 4 a 6
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