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CMF Cria roteiro 
de Verão para 
Madeirenses 
no FunChal
| Pág. 23

reCursos do 
planeta para 
2017 esgotados
| Pág. 32

srap distribui 
enxaMes a 
apiCultores 
aFetados 
inCêndios de 
agosto 2016
| Pág. 22

28 Milhões de euros 
para interVenções 
na ribeiras de santa 
luzia e de são João | Pág. 22

Miradouro do Caniçal 
arranJado ao “ritMo” 

das eleições
| Pág. 16 e 17

eMpresários 
eMpenhados 
eM “alaVanCar 
a qualidade do 
produto e serViço 
prestado”
a segurança alimentar e a segurança e saúde 
no trabalho são os dois grandes pilares de 
negócio da qualiraM. | Pág. 12 e 13

“o Jet ski Foi 
Morrendo na 
Madeira nos 
últiMos anos”
henrique rosa gomes falou 
sobre a modalidade que, 
na sua opinião, deveria ser 
aproveitada na Madeira para 
atrair turismo e promover a 
ilha lá fora. | Pág. 14 e 15

Carlos Jardim, da Frente MarFunchal, afirmou ao «tribuna» que o lido tem um sistema de bombeamento e de 
filtragem da água em que a mesma é mudada todos os dias. disse ainda que “após uma análise cuidada, chegamos 
à conclusão que a tipologia de utentes sofreu uma alteração e que este ano tem vindo a haver uma utilização 
substancialmente mais intensiva da piscina, causando uma sobrecarga nos sistemas de purificação da água da piscina”. 
garantiu que será implementado um plano de intervenção que aborda estas questões. | Pág. 8 a 11

ContinuaM as busCas 
pelo pesCador 
desapareCido no Mar 
do porto da Cruz | Pág. 11

Plano de intervenção 
Para garantir a 
qualidade da água

Madeira toMou 
Medidas depois 
do “susto”
o “susto” causado pelos incêndios de agosto 
de 2016 obrigaram a mudanças e uma 
delas foi a forma como os madeirenses 
olham para a prevenção. hélder spínola, 
investigador universitário e ex-presidente da 
associação ambientalista quercus, assinala 
nesse particular uma “corrida à limpeza dos 
terrenos”. | Pág. 4 a 6


