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posicionar a 
Madeira coMo 

destino seguro 
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Rali Vinho MadeiRa 
eM agosto | Pág. 24

Ps desafia o goVeRno Regional 
a PagaR os testes

| Pág. 8 e 9

Cafôfo aPela 
ao ConsuMo 
de PRodutos 
Regionais | Pág. 22

57% dos doCentes 
“estão eM stRess 
laboRal” | Pág. 20 e 21

«falaR funChal» 
debate o futuRo 
do tuRisMo  

a iniciativa promovida pela Câmara Municipal 
decorrerá num formato aberto a questões do 
público, tendo como tema os desafios que se 
colocam a curto e médio prazo ao turismo 
na Região. | Pág. 19

Plano estRatégiCo 
PaRa a CultuRa | Pág. 18  

MediCaMentos a 
CRédito atingeM 
ReCoRde de 76 M€ | Pág. 14

albuqueRque 
enalteCe os 
PRofissionais 
de saúde | Pág. 13

Mais de 238 
Cabazes Vitais 
entRegues a 
faMílias afetadas 
Pela CRise | Pág. 12

ReabeRtuRa ainda 
CoM RestRições
aos poucos, a atividade económica regional começa a circular. 
instituições, restaurantes e bares reabriram mas com regras a 
cumprir. assim como as praias. albuquerque exige que continuem 
a serem tomadas as devidas precauções de proteção e higiene 
para que não existam novos casos de CoVid-19. | Pág. 10 e 11  

“Há uma 
desvalorização 

do PaPel do 
arquitecto”

Pedro Ribeiro candidata-se a presidente do 
Conselho directivo da secção da Região 

autónoma da Madeira da ordem dos arquitectos 
com o lema «isto só lá vai com todos».

numa altura em que a classe também sofre 
os problemas inerentes à pandemia do Covid-

19, o arquitecto lamenta que o “sentido de 
comunidade” esteja em causa e lembra que o 

combate à precariedade continua a ser uma 
batalha. Mesmo assim, há esperança numa 

“disciplina que projecta o futuro”.
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