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“Tenho
orgulho
das minhas
raízes”

| Pág. 32

“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

República poderá
comparticipar até
50% da construção
do novo hospital
| Pág. 22

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

discursos
políticos são
“penso rápido
para abafar
asneiras”

| Pág. 29

| Pág. 28

Um olhar sobre o
Parque Ecológico
do Funchal

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

“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

‘SeguraNet’
sensibiliza alunos
para as temáticas
da cidadania
digital
Empreendedorismo
em debate na APEL

| Pág. 30

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

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
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