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“Tudo se alterou”
com a pandemia
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

Mais médicos dentistas
contratados
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Orçamento Participativo
‘aguarda’ projetos
dos funchalenses
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Aquaculturas: inação
do ICNF resulta em morte
lenta de aves
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“Insensibilidade e falta de bom senso”
Abandono de Assembleia Municipal une oposição contra a Câmara Municipal do Funchal.
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Medidas previstas
no POCPS ‘agradam’
ao «Mais Porto Santo»
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“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
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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

O COVID-19 “não pode ser
justificação para tudo”
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