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Funchal abre 
candidaturas para os 
apoios ao associativismo
| Pág. 29

arquivo regional 
empresta manuais 
escolares para o ano 
letivo de 2017/2018
| Pág. 28

alunos do galeão 
constituem primeira 
unidade de proteção 
civil Jovem | Pág. 13

madeira com menos 
desempregados
inscritos no iem | Pág. 22

ComPromissos 
realizados 
“até ao fim 
do mandato”

subsídio de mobilidade:

«É tempo deste governo 
e deste secretário 
Fazerem mais»
o líder do pdr-m, Filipe rebelo, garantiu que vai estar atento, 
denunciando todas as injustiças que estão a ocorrer com o 
subsídio de mobilidade e o aproveitamento das companhias 
aéreas. | Pág. 16 e 17

“o voluntariado É a Força 
motriz da acreditar”
a coordenadora regional da acreditar - associação de pais e 
amigos de crianças com cancro, alcinda gonçalves,  referiu 
que a sociedade dispõe agora de mais informação sobre o 
cancro infantil, mas é preciso continuar a informar e desmistificar 
questões relacionadas com a doença. | Pág. 14 e 15

carlos palmeira, ligado à área de 
conservação e restauro de arte sacra, 

assumiu a presidência do rotary clube 
do Funchal (rcF) no passado dia 1 de 

julho e já tem objetivos traçados. 
ser um rosto jovem na liderança do 

rcF não o preocupa pois acredita 
isso não suscitar desconforto entre os 

rotários antigos. apontou que “o grande 
problema é a fasquia”. em entrevista ao 
«tribuna», carlos palmeira defende que 
deveria de existir uma rota turística de 

arte sacra que se estendesse a 
todos os concelhos da ilha. 

| Pág. 8 a 11

“a Cultura está um 
PouCo limitada a 

algumas elites”

‘Ligações 
virtuais 

escondem 
vários 

perigos’

a psicóloga diana nuñez, que 
colabora na appda-madeira, 
afirma que a expansão das 

novas tecnologias “tem 
levado vários jovens a 

experienciarem sentimentos 
de solidão atrás de um ecrã”.

| Pág. 4 a 6

a garantia foi 
deixada por miguel 
albuquerque no 
debate do estado 
da região. | Pág. 32


