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RastReio visual 
e auditivo nos 
baiRRos sociais | Pág. 24

“teRRa à vista!” na 
semana Regional 
das aRtes 2018 | Pág. 30

ExPomadEira PrEvê 
“casa chEia” | Pág. 32

goveRno Regional 
está a “esbanjaR 
dinheiRo público” | Pág. 27

obRas 
avançam nos 
maRmeleiRos
toda a área do estacionamento 
do referido hospital vai estar 
condicionada. | Pág. 10 e 11

madeiRa já tem meio 
aéReo de combate 
aos fogos
a madeira já pode contar com um helicóptero 
para ataque inicial aos fogos florestais. o 
“compromisso” assumido pelo governo 
Regional, depois dos graves incêndios dos 
últimos anos, dá a possibilidade à protecção 
civil de dispor do aparelho entre os dias 15 de 
junho e 15 de outubro. | Pág. 4 a 7

“Qualidade 
educativa” 
da apel
nas áreas da expressão plástica 
e artes visuais. | Pág. 29

“livRos 
paRtilhados” 
aRRanca 
a 18 de junho
| Pág. 28

sommelieRs 
espanhóis vieRam 
conheceR melhoR 
o vinho madeiRa | Pág. 22

EvEnto intErnacional 
dE rEflExologia PromovE 
a madEira E o funchal | Pág. 12 e 13

banif em liQuidação 
“é impeRativo apResentaR  

Reclamação de cRéditos” | Pág. 24

a afirmação é de élvio sousa, após análise ao caderno de encargos do ferry Ram-portugal continental, “ao não 
proteger-se o transporte de carga”. e realça que o governo Regional psd “deveria ter acautelado essa situação” ao invés 
“permitindo, novamente, a chegada de custos absurdos sobre as viaturas e sobre a carga”. a primeira viagem no navio 
volcán de tijarafe está agendada para 2 de julho. a empresa de navegação madeirense, pertencente ao grupo sousa, é 
a responsável pela reabertura da ligação entre portimão e o funchal. | Pág. 8 e 9

“é a extensão 
de um monopólio 
ultraprotegido”

ligação ferry madeira-Portimão


