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“Tudo se alTerou” 
com a pandemia
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OrçamentO ParticiPativO 
‘aguarda’ PrOjetOs 
dOs funchalenses | Pág. 32

O cOvid-19 “nãO POde ser 
justificaçãO Para tudO” | Pág. 30

aquaculturas: inaçãO 
dO icnf resulta em mOrte 
lenta de aves | Pág. 28 e 29

uma década de sucessO
a associação de esgrima da região autónoma da madeira 
assinalou os 10 anos. O presidente marco freitas traçou um 
“balanço positivo” e revelou que estará para breve a inauguração 
da sala de armas d. sebastião de herédia, no liceu. | Pág. 24 e 25

Foco na 
cibersegurança 

Para continuidade 
dos negócios

| Pág. 23

mais médicOs dentistas 
cOntratadOs | Pág. 14

medidas Previstas 
nO POcPs ‘agradam’ 
aO «mais POrtO santO»
| Pág. 12 e 13

“nãO abdicaremOs de nenhum 
dOs nOssOs POderes”
O dia da assembleia legislativa da madeira foi assinalado no passado dia 19. O presidente 
da alram falou sobre as funções na assembleia e iniciativas legislativas.  josé manuel 
rodrigues deixou um ‘recado’ sobre o “deslize de linguagem” usado, sublinhando que basta 
“uma palavra mal dirigida, uma ofensa gratuita ou um assomo de voz, para dar cabo do 
nosso prestígio enquanto representantes do povo”. | Pág. 10 e 11

“insensibilidade e falta de bOm sensO”
abandono de assembleia municipal une oposição contra a câmara municipal do funchal.

| Pág. 8 e 9

a assembleia legislativa da madeira aprovou o Orçamento suplementar, documento 
onde o governo de miguel albuquerque se compromete a aumentar o apoio às famílias 
e empresas para combater os efeitos no tecido económico da pandemia causada pela 
covid-19. a oposição diz que as medidas são “insuficientes”. | Pág. 4 a 7


