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ANIMAD já prepArA o CArNAvAl 
CoM CArIz solIDárIo | Pág. 27

4,5 MIlhões De 
euros pAgos A 
10.399 AgrICultores
| Pág. 22

MADeIrA preCIsA 
DA CrIAção De uM 
progrAMA pArA 
proMoção 
DA sAúDe orAl 
Nos IDosos | Pág. 15

“orçAMeNto De 
CoMproMIsso CoM 
A CApACItAção 
DA juveNtuDe 
MADeIreNse” | Págs. 28 e 29

2017 ChegA CoM 
AuMeNtos Nos 
proDutos e 
servIços | Págs. 20 e 21

DívIDA globAl 
DA regIão AsCeNDe 
A 5.571 MIlhões 
De euros | Pág. 22

CâMArA Do 
FuNChAl “Mete” 
queIxA NA justIçA 
CoNtrA gIl CANhA
| Pág. 14

“quANDo ChegueI à 
ACAporAMA eNCoNtreI 
uM CAos FINANCeIro”
Com cerca de 35 anos de dedicação ao associativismo, 
luís Madruga decidiu que está na hora de ‘abandonar’ esta 
missão. As razões familiares foram os principais motivos que 
o levaram a tomar esta decisão. revelou também que a 
regularização financeira da ACAporAMA “foi um dos maiores 
desafios” da sua vida. | Págs. 4 a 6

DívIDA reDuzIDA 
CoM sACrIFíCIos
governo regional aponta para política de 
continuidade nas despesas. | Págs. 12 e 13

ANo Novo CoM 
proMessAs por 
CuMprIr Do velho
Continuam as expetativas em prol do avião 
cargueiro, da ligação ferry entre a Madeira e 
o Continente e do novo hospital. promessas 
deixadas por Albuquerque no ano passado e 
que se mantêm por cumprir. | Pág. 11

Face a esta paragem, o presidente da Câmara Municipal 
do porto santo manifestou o seu descontentamento e 
enviou uma carta a Miguel Albuquerque questionado-o 
sobre esta matéria. 
solicitado pelo «tribuna» um comentário a Albuquerque 
sobre a carta enviada por Filipe Menezes, o governante 
afirmou que sem navio disponível, a solução para este 

período de interrupção passa, necessariamente, pelo 
transporte aéreo, no que diz respeito aos passageiros. 
procedimento que se repete neste mês de janeiro. 
Albuquerque garante que tudo fará para que nenhum 
residente venha a ser prejudicado na sua mobilidade. No 
que concerne às mercadorias perecíveis, ficou a garantia 
de que as mesmas estão asseguradas. | Págs. 8 a 10

Porto Santo 
iSolado 
na ligação 
marítima com 
a madeira
o navio lobo marinho fez uma pausa de seis semanas para manutenção. 

vAsCo CorDeIro 
CoM ‘esperANçA’ 

NuMA boA solução 
pArA os lesADos 

Do bANIF
| Pág. 24


