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Famílias 
preocupadas 
com dívidas | Pág. 30

Novo presideNte 
do ps-m escolhido 
em Julho
as eleições estão agendadas para o dia 25 
e o congresso para 19 e 20 de setembro. | Pág. 23

Hotéis reabrem 
com medidas de 

segurança 
e Higiene

| Pág. 32

‘regioNal helix 
2020’ com estreia 
Na ram | Pág. 20 e 21

assembleia cria | Pág. 8 e 9

ceNtro de estudos 
sobre autoNomia

arrendamentos registam quebras 
a madeira está na lista dos locais mais caros para arrendar um imóvel, assim como os distritos do porto e Faro. 
porém, registaram uma quebra no preço médio anunciado no mês de maio.
| Pág. 22

coNtratar médicos 
com víNculos 
precários 
«é iNadmissível» | Pág. 14

ano “mau” para as cerejas
Ao contrário dos anos anteriores este será de poucas cerejas, com uma quebra de produção 

registada entre os 80 e 90% na Madeira. 
| Pág. 12 e 13

“Não trocaria 
por uma vida 
moNótoNa”
harold vieira viu na aviação um projecto 
de vida depois de viagens entre a madeira 
e o continente terem despertado um sonho 
que já o levou a vários destinos. | Pág. 10 e 11

susana Jesus candidata-se à 
presidência do conselho directivo 
regional da ordem dos arquitectos 
com “espírito de missão”: confia que 
pode colocar ao serviço dos seus 
pares toda a sua experiência, como 
arquitecta e como “gestora em 
tempos económicos ciclicamente 
difíceis”. Numa classe que diz ser 
“muito pouco associativa”, susana 
Jesus quer ver o panorama “mudar”, 
até porque “a arquitectura é uma 
profissão que está em franca 
evolução para diferentes áreas de 
intervenção e saídas profissionais”.
| Pág. 4 a 7

“TereMos 
que nos 
reinvenTAr”


