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Miguel _Albuquerque 
refere que em havido 
denúncias de bares 
fora do funchal que 
não estão a cumprir 
com os horários 
de encerramento, 
distanciamento social 
e higienhação. 

transmissão individual identificadas 
e reduzidas substancialmente. Mas 
evidentemente, e o diretor clínico 
fez muito bem em alertar para uma 
situação de transmissão comunitária, 
e para isso é preciso preparar os cen-
tros de saúde e o serviço hospitalar 
para termos capacidade de resposta 
para o efeito". 

O chefe do Executivo madeirense 
voltou a apelar aos estudantes uni-
versitários para a dupla testagem de 
despiste à covid-19, no continente e 
na Madeira, e ao cumprimento do 
período de isolamento, lembrando 
ainda que em dezembro chegarão 
muitos emigrantes à Região. Se-
rá uma época que exigirá cuidados 
redobrados por parte da população, 
sublinhou Miguel Albuquerque. 
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PANDEMIA 

Ordem para multar 
bares incumpridores 
Tem havido denúncias de bares, fora do Funchal, que não estão 
a cumprir as normas atuais relativas ao combate à pandemia. 

Por Paula Abreu 
paulaabreu@jm-madeira.pt 

O presidente do Governo Regional 
considerou, ontem, que a maioria da 
população e dos estabelecimentos 
comerciais tem cumprido com as 
regras contra a covid-19. Contudo, 
tem havido denúncias de bares fora 
do Funchal que não estão a cumprir 
com os horários de encerramento, 
distanciamento social e higienização. 
Nesse sentido, e sem divulgar a loca-
lização desses estabelecimentos, Mi-
guel Albuquerque adiantou que já deu 
indicações àARAE e informou a PSP 
da situação, sendo que esses espaços 
devem ser multados ou encerrados. 

Em declarações aos jornalistas 
à margem da visita a uma explora-
ção agrícola denominada 'Frescos da 
Horta', na Calheta, que contou com 
apoios do PRODERAM, comentou as 
declarações à RTP do diretor clínico 
do SESARAM, de que dentro de al-
gumas semanas poderá haver mais 
transmissão comunitária da covid-19 
e que os centros de saúde terão de 
estar preparados. Miguel Albuquer-
que reconheceu que é uma forte 
possibilidade. "Temos 70 cadeias de 

Normas para a Festa dentro 
de uma semana e meia 
Miguel Albuquerque adiantou que o plano para o Fim do Ano e quadra 
natalícia, no que diz respeito às normas a serem seguidas, será 
apresentado dentro de uma semana e meia. "Estamos a ultimá-
lo. Toda a gente irá conhecer quais as normas e os parâmetros de 
comportamento e de organização que vão decorrer durante toda a Festa 
da Madeira", assegurou. 
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Seis bebés 
infetados 

1 

Seis crianças com idades 
até aos dois anos estão 
entre os 23 novos casos 
positivos registados ontem 
na Macieira, 10 dos quais 
de transmissão local, sendo 
agora 162 as infeções 
ativas  ®11  vacinas entram 
na última fase de testes. 
Págs. 4 e 5 

A 

jm-madeira.pt 

Venezuela com mais 
dois voos especiais 

É uma boa notícia para muitos emigrantes e luso-venezuelanos que, em Portugal e na Venezuela, precisavam 
viajar. Dia 29 de novembro há voo Lisboa-Caracas, no dia seguinte há regresso da Venezuela para Portugal. Pág. 14 

Futuro da UMa divide candidatos 
Os candidatos Jesus Maria Sousa, Eduardo Fermé e Sílvio Fernandes acreditam que a UMa 
pode e deve fazer melhor, mas discordam dos caminhos para lá chegar, como ficou expresso 
no debate promovido ontem pelo JM. Sobre a polémica em torno de Liliana Rodrigues, 
a candidata da lista A diz ser uma "vergonha" o que se está a passar. Págs. 8 e 9 

(estiola,  

-madeira.pt 

• 

r 

Diário • Ano III • N.° 1902 • 0,80€ • QUINTA-FEIRA 19 de novembro de 2020 Diretor Agostinho Silva Subdiretores Miguel Silva e Edmar Fernandes 

BOMBEIROS 

Tensão 
nos Sapadores 
do Funchal 
com denúncia 
de irregularidades 
Pág. 3 

MUDANÇA 

Sérgio Abreu 
regressa à Frente 
MarFunchal 
Saída da assessoria do grupo 
parlamentar do PS-M ocorre 
numa altura em que se discute 
a integração dos funcionários 
da empresa nos quadros 
da CMF. Pág. 7 

FISCALIZAÇÃO 

Albuquerque 
deu ordem para 
multar bares 
incumpridores Pág. 11 

ROTEIRO 

Oferta cultural 
repleta de novidades 
até domingo Pág. 26 LL 
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