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Covid-19

Aumento de CAsos levA A novAs medidAs 
nA mAdeirA | Pág. 16 e 17

exerCíCio pArA 
sAber Como Agir 
em CAso de sismo | Pág. 32

HotelAriA 
‘pressionA’ o 
governo | Pág. 30

CoNfRARiA vAi ‘à CAçA’ 
NA ilhA DouRADA | Pág. 22

ps repudiA «Atitudes 
AntidemoCrátiCAs»
| Pág. 20 e 21

FestivAl CulturAl 
sénior no teAtro 
bAltAzAr diAs | Pág. 18

FunCHAl “nunCA 
será CúmpliCe” de 
desiguAldAdes | Pág. 13

“Considero ser 
o livro que mAis 
exigiu de mim”
António barroso Cruz vai lançar, na próxima 
semana, a sua mais recente obra de poesia: 
‘um livro de amor para ti’. | Pág. 12

orçAmento de estAdo 
Foi AprovAdo

psd aponta para documento que omite compromissos com a madeira. | Pág. 4 e 5

“Cemitério ApresentA 
sinAis de estAr A AFundAr”
A Câmara municipal de machico admitiu recuperar o cemitério 
novo do porto da Cruz e não investir na requalificação do antigo, 
a solução que fora proposta pela autarquia e contestada pela 
população. Agora, e para já, não existem “garantias”. Hugo marques, 
o vereador com o pelouro dos Cemitérios municipais, diz que o 
terreno não suporta uma estrutura idêntica à existente sem um 
"grande investimento" na consolidação do solo. | Pág. 8 a 11

o presidente da Câmara municipal mostrou-se honrado com a integração da ilha do porto santo na rede mundial 
de reservas da biosfera da unesCo e defende que “é possível um porto santo melhor”. idalino vasconcelos acredita 
que “este reconhecimento mundial atribuído pela unesCo irá abrir novas portas, proporcionar novas oportunidades 
e novos desafios”. | Pág. 6 e 7

“ansiosos 
por 
mostrar 
o porto 
santo ao 
mundo”


