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Um olhar sobre o 
ParqUe ecológico 
do FUnchal | Pág. 30

‘segUranet’ 
sensibiliza alUnos 
Para as temáticas 
da cidadania 
digital | Pág. 29

rePública Poderá 
comParticiPar até 
50% da constrUção 
do novo hosPital
| Pág. 22

emPreendedorismo 
em debate na aPel
| Pág. 28

serviço aéreo Para 
o Porto santo 
‘com melhores 
condições’
eduardo Jesus garante que a nova proposta 
de redação do caderno de encargos para o 
concurso Público internacional, que prevê a 
exploração dos serviços aéreos regulares na 
rota Porto santo/Funchal/Porto santo, “é uma 
conquista para toda a população do Porto 
santo. | Pág. 22

“a escola Pública 
madeirense 
está cada vez 
mais Podre”
o movimento Por Um ensino melhor entregou 
um abaixo-assinado na alm, em defesa de um 
ensino com qualidade. | Pág. 20 e 21

a decisão de atribuir o nome de cristiano ronaldo ao aeroporto internacional da madeira não foi consensual, mas foi 
para a frente pelas mãos de miguel albuquerque. o futebolista  agradeceu “a coragem, a frontalidade e a firmeza” na 
defesa da ideia. marcelo rebelo de sousa disse que a decisão acarreta também responsabilidade. | Pág. 12 e 13

“é exagero dizer 
qUe a eUroPa está 
mergUlhada nUma 
crise ProFUnda”
numa altura em que algumas vozes têm 
colocado em causa a continuidade da União 
europeia, o «tribuna» ouviu marco teles, 
coordenador do centro europe direct madeira. 
| Pág. 4 a 7

discUrsos 
Políticos são 
“Penso ráPido 
Para abaFar 
asneiras”
andré Pereira da silva foi orador numa palestra 
do rotary club do Funchal onde falou sobre a 
economia do mar. em entrevista ao «tribuna», 
o advogado traçou a sua opinião sobre esta 
matéria no que se refere à região, focando o 
turismo e a economia. | Pág. 8 a 11

Rusga no 
MeRcado 
“aPanha” 

vendedoRes 
desPRevenidos

| Pág. 32

“Tenho 
oRgulho 

das Minhas 
Raízes”

iii conFerência 
eUroPeia em 
mergUlho 
cientíFico
o objetivo deste fórum internacional 
foi destacar os resultados que têm sido 
atingidos pelo mergulho científico enquanto 
ferramenta de investigação. | Pág. 28


