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“É inegável 
a influência 
do ambiente
na nossa saúde”
Cerdas defende consagração 
na Carta dos Direitos Fundamentais | Pág. 8 e 9

Canis em toDos 
os muniCípios
“errância” é um dos problemas a resolver 
pelo provedor do animal. | Pág. 10 e 11

apaV lança noVa 
Campanha sobre 
ViolênCia online | Pág. 32

oFerta De Casas no 
FunChal aumentou 
6% nos últimos 
Doze meses | Pág. 32

proVas De trial 
urbano De motos
| Pág. 23

maDeira legenD 
Com ‘painel De luxo’ 
| Pág. 23

“Voltamos a ter um aumento Do Consumo
Das substânCias psiCoatiVas”

| Pág. 28 e 29

ps DeFenDe 
reDução Das taxas 
De irs e iVa | Pág. 22

albuquerque teme “tempestaDe perFeita”
preços dos produtos petrolíferos pode comprometer retoma económica. | Pág. 6

“temos pela Frente 
muito trabalho”
José luís nunes foi empossado presidente 
da assembleia municipal do Funchal, 
sucedendo mário rodrigues. | Pág. 7

pedro Calado tomou posse, nesta quarta-feira, como presidente da Câmara municipal do Funchal. perante uma 
vasta plateia que assistia à cerimónia, que durou cerca de duas horas, o autarca empossado focou o seu discurso 
nas prioridades para este mandato na liderança da Câmara do Funchal. afirma estarem “cientes” da grande 
responsabilidade e realça que a sua equipa “está preparada e comprometida” para dar início a este novo ciclo, 
“dedicada a 200% à nossa Cidade”. o novo presidente da CmF deixa a garantia: “não hesitaremos em assumir uma 
postura de trabalho conjunto com o governo regional”. | Pág. 4 e 5

“falta uma franca 
Política de defesa 
dos animais”
sílvia Vasconcelos, médica-Veterinária 
e coordenadora regional do mDm, lança, 
a 29 de outubro, o livro “os benefícios dos 
animais de companhia para a saúde mental 
dos idosos”, editado por o liberal. a ex-deputada 
comunista na alm, afirma que “em muitos 
quadrantes políticos esta matéria só serve 
para fins eleitoralistas”. | Pág. 12 a 14

 “Estamos 
 aqui para 
 sErvir E não  
 para nos 
 sErvirmos” 


