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Francisco Franco 
pretende apostar  
nas tecnologias 
nas salas de aulas
| Pág. 28

oFicina do 
empreendedor 
já chegou a mais 
de 350 pessoas | Pág. 22

«outros 
tempos» 
uma 
história 
de vida | Pág. 14

Funchal é uma cidade 
educadora porque 

“é planiFicada”
| Pág. 15

albuquerque volta a “mexer” na equipa

quem o afirma é sílvia Ferreira, coordenadora da delegação da madeira do c.a.s.a. (centro de apoio ao sem abrigo) 
que alerta que o número de pedidos de apoio tem vindo a aumentar. | Pág. 4 a 6

“Assiste-se cAdA vez mAis 
à fobiA sociAl 
dos mAdeirenses”

região é exemplo 
na redução da 
obesidade inFantil
projecto «heróis da Fruta» envolve milhares de 
alunos e vai para a 7ª edição. | Pág. 16

solidariedade 
não passa 
‘despercebida’
«mercado social madeira» quer “contribuir para 
um mundo melhor” | Pág. 17

deputados 
em ‘suspenso’
substituições no parlamento são uma constante 
na madeira. rubina leal e nivalda gonçalves são 
agora deputadas à assembleia legislativa da 
madeira, depois de terem passado pelo exercí-
cio de cargos governamentais e de encabeça-
rem candidaturas ‘falhadas’ nas autárquicas de 1 
de outubro. | Pág. 12 e 13

mAdeirA com 
número elevAdo 
de PobrezA 
envergonhAdA

com dois anos de mandato, miguel albuquerque fica na história como sendo o governante que mais mudanças fez, até 
à data, no executivo madeirense. Face a estas alterações constantes, há quem já faça apostas a ver quando será a próxima 
“mexida” de albuquerque e quem terá a “cabeça a prémio”.  | Pág. 32

a psicóloga com especialidade em 
clínica e formações em crise e catás-
trofe, nivalda Fernandes, continua a 
dar consultas gratuitas às pessoas 
afetadas pela tragédia do monte e 
familiares das vítimas. ao «tribuna» 

afirmou que foi colmatada uma lacu-
na no porto santo nesta área, onde 
a clínica Fisiokorpus alargou as suas 
consultas, evitando que os portosan-
tenses se desloquem à madeira acar-
retando mais despesas. | Pág. 8 a 11


