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Sofia areal 
expõe no 
muSeu | Pág. 30

daS mudaS 

«Burnout» 
afecta  | Pág. 12

todoS noS 
hoSpitaiS

“o funchal é 
tamBém eSSencial 
para o turiSmo”| Pág. 32

paulo cafôfo realça que a introdução da taxa 
turística não afetará a vinda de turistas para a 
madeira, nem para o concelho do funchal.

aS peSSoaS 
“eStão maiS 
atentaS” à Saúde
no âmbito do dia mundial da Saúde, a 
naturopata rita rebotim afirma que há ainda 
muitos jovens que são “resistentes à mudança”. 
| Pág. 18

Jorge carvalho 
“chamado” 
à aSSemBleia
Secretário vai ser ouvido 
sobre o descongelamento 
da carreira docente. 
| Pág. 11

“QuaiS foram oS preJuízoS provocadoS 
pelo mau tempo no porto Santo?”
a questão foi lançada por José antónio castro, do movimento mais porto Santo, indignado por ainda não ter sido 
apresentado, pela autarquia, o levantamento sobre os prejuízos provocados pelo temporal recente. | Pág. 10

marmeleiroS 
recuperado “por 
fora e por dentro” 
governo da madeira promete avançar com 
as obras do hospital. exteriores deverão estar 
concluídos em janeiro de 2019. | Pág. 14 e 15

miguel albuquerque diz que a madeira não aceita quaisquer possibilidades de existirem limitações em termos 
de viagens, horários ou de plafond financeiro. o governo regional viu-se obrigado esta semana a esclarecer 

declarações de pedro calado sobre o subsídio social de mobilidade. o tema continua a gerar polémica. 
| Pág. 8 e 9

Mobilidade coM 
avanços e recuos

Madeira “seM 
esPaço digno” 
Para ProMoção 
da banda 
desenhada
Martinho duarte abreu, ilustrador 
de banda desenhada. | Pág. 4 a 7

oBraS SuSpenSaS 
no Bom JeSuS 
autarquia do funchal solicitou parecer à Srtc 
para obter “orientação” perante os possíveis 
achados arqueológicos. | Pág. 24

cmf vacinou 
maiS de mil 
animaiS | Pág. 13 
doméSticoS


