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Seleção da Madeira de
Futebol de Rua é “exemplo
para outras equipas” | Pág. 24

Praia do Porto
Santo: “É urgente
uma intervenção
humana”
| Pág. 32

Jardim voltou a «brilhar»
no Chão da Lagoa
O PSD-M foi ao Chão da Lagoa para «apontar baterias» a Lisboa e acusar o Governo da República de continuar a manter
um cerco aos madeirenses. Mas, na estreia de Rui Rio no planalto como líder nacional do partido, foi Alberto João Jardim
quem mais se destacou na festa. O antigo líder do PSD-M e do Governo Regional foi convidado para subir ao palco,
cantou, ouviu elogios e até foi contemplado com uma ovação. | Pág. 4 a 6

Praias “ajudam”
no tempo quente
A adesão às praias tem sido notória nestes meses
de Verão. A falta de sombra natural nas praias e
de uma piscina, no caso da Barreirinha, foram
as falhas apontadas por alguns frequentadores
dos espaços balneares no Funchal com quem o
«Tribuna» falou. | Pág. 12 e 13

“Na educação quem
manda é o Governo
Regional”
| Pág. 20 e 21

Governo empenhado
na conservação dos
valores naturais
Assuntos da Madeira
“partilhados” com Rui Rio

“Os jovens têm-se
afastado cada vez
mais da leitura”
Valentina Ferreira é a coordenadora da Tertúlia
«Passeio dos Livros», no âmbito da iniciativa
promovida pela UMAR Madeira. | Pág. 10 e 11

| Pág. 28 e 29

O subsídio de mobilidade, taxas de juro, TAP e o novo hospital foram
o mote da reunião entre Rui Rio e Miguel Albuquerque. | Pág. 22

Amigos na Demência” João Rodrigues
para compreender homenageado pelo
Governo Regional
a doença
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