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Impacto das 
desIgualdades 
na saúde mental 
das mulheres 
em debate 
o evento é organizado pela umar madeira 
sob o tema «o impacto das desigualdades 
na saúde mental das mulheres». | Pág. 32

Exposição 
a amianto 
provoca 
3.000 mortEs 
anuais | Pág. 30

InvestImento 
nas polítIcas 
para a saúde | Pág. 12

orquestra 
da madeIra 
dá concerto na 
sé do Funchal | Pág. 19

“outubro rosa” 
na galerIa 
marca de água | Pág. 18

‘madeIra 7 talKs’ 
promete marcar 
a dIFerença
a segunda edição do evento, organizado pela 
associação dos antigos alunos da escola da 
apel, tem por tema ‘champanhe no calhau’ e 
reunirá 14 personalidades regionais e nacionais 
para sete conversas improváveis sobre os temas 
de maior destaque da sociedade. | Pág. 28 e 29

‘corrIda | Pág. 14

das mulheres’ 
por uma boa causa

requalIFIcação da 
Fernão de ornelas 
dIstInguIda pela 
Interreg europe
| Pág. 10 e 11

o autarca de santa cruz não recua na sua decisão de encerrar definitivamente a Feira do santo da serra a partir do 
próximo dia 3 de novembro, devido à falta de pagamento de rendas por parte dos feirantes. os vendedores não 
aceitaram esta medida e incentivados por edgar silva, da cdu, e acompanhados pelo deputado ‘invadiram’ a autarquia 
para uma reunião com o presidente, situação que suscitou a presença da polícia. Filipe sousa lamenta as “mentiras 
postas” a circular pela cdu, que veio publicamente falar “de bruta intervenção policial”. afirma que «o dinheiro de quem 
cumpre não pode servir para financiar os incumpridores» | Pág. 8 e 9

“compromIssos” testam 
“InFluêncIa” do cds
rui barreto pediu votos no cds/pp para que o psd perdesse a 
maioria absoluta na região autónoma e os três deputados eleitos 
à assembleia legislativa deram ao partido a possibilidade de 
influenciar a governação. a garantia, antes das eleições de 22 de 
setembro, era de que os centristas iam fazer valer as suas propostas. 
“quem precisar do cds vai ter que ceder ao programa do partido”, 
afirmou na altura rui barreto. | Pág. 4 a 7

Filipe SouSa 
com ‘mão 

peSada’ noS 
FeiranteS


