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TAP “não tem obrigação”
de serviço público

Sindicato
dos
Estivadores
chega a
Acordo
com o
Grupo
Sousa
| Pág. 28 e 29

Depois de Antonoaldo Neves, foi Fernando Pinto, o antigo presidente da TAP, a vir à Madeira dizer que a empresa não tem obrigações de
serviço público para com a Região Autónoma. Segundo o antigo «homem-forte» da companhia de bandeira portuguesa, é a “regra do
mercado” que rege a linha aérea após a liberalização da rota. O tema suscita polémica desde o ano passado. | Pág. 4 a 6

“Nunca
pensei que o
meu futuro
fosse a
música”
Laura Mendes é uma jovem
madeirense que já conquista
a Europa. Quis ser polícia ou
bombeira, sonhou ficar ligada
ao desporto, mas foi a música
que mudou-lhe a vida. Tem
concertos agendados pela
Europa e este ano estreia-se
na Madeira. | Pág. 12 e 13

Albuquerque
deve “acordar”
para a realidade
da Saúde
na Região”

«É tempo
de virar a página
na governação»
Afirmou Paulo Cafôfo na sua intervenção
na II Convenção dos Estados Gerais do PS.
O candidato às eleições regionais, focou
a Economia Azul como uma prioridade e
considerou que a economia madeirense
precisa de uma diversificação. | Pág. 8 e 9
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Mais de
8 milhões
de euros
aprovados
através do
PRODERAM
2020
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Cidadãos
em Protesto
no
Aeroporto
do Porto
Santo
O JPP vai promover
um debate potestativo
na Assembleia para discutir
a situação com o Governo
Regional. | Pág. 10

Saudação
a maduro «é uma
provocação»
Calado ALERTA os jovens
que “ser licenciado não chega”
| Pág. 11
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Coro
de Câmara
da Madeira
promete
“projectos
aliciantes”
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