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Quebras em vários 
indicadores da 
atividade turística 
| Pág. 29

insegurança 
Quanto ao 
regresso às aulas
| Pág. 20 e 21

Petição contra a limitação 
de eventos culturais

| Pág. 18 e 19

‘excessos’ das festas 
levam a medidas mais restritivas

nos próximos dois fins de semana é interdita a circulação na via pública, 
entre as 18h00 e as 05h00 do dia seguinte, e haverá restrição da atividade comercial.
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ue Quer maior 
resiliência a 
futuras ameaças
a união europeia quer preparar-se para “futuras 
ameaças” com a criação de um modelo comum de 
vigilância epidemiológica, preparação e resposta 
a crises sanitárias. sara cerdas, a eurodeputada 
eleita pelo Ps-m, é a relatora do relatório do 
Parlamento europeu. | Pág. 10 e 11

luís bettencourt tem usado a sátira e sido crítico na denúncia às situações problemáticas existentes no Porto santo. 
a paragem do navio lobo marinho para manutenção foi a mais recente. luís afirma que não teme represálias. o 
empresário, que é candidato às eleições autárquicas, define prioridades para a ilha dourada. | Pág. 4 a 6

comissão 
vai “inQuirir” 
a concessão 
da Zona franca
uma comissão Parlamentar de inquérito vai 
analisar o contrato de concessão da Zona franca 
e a aquisição pela região autónoma de parte do 
capital social da sociedade de desenvolvimento 
da madeira. a praça madeirense tem estado na 
ordem do dia. | Pág. 8 e 9

“Não se sai daqui a Nado”

Edição 1100
navio da marinha 
investiga e estuda 
o mar da madeira
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