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Benoît Fromanger 
e oCm em ConCerto 
no ‘Dia munDial 
Da músiCa’ | Pág. 18

retiraDa De inertes 
na Foz Da riBeira 
Do Porto novo
roberto Jardim, do PDr madeira, manifestou-se 
contra a situação. | Pág. 28

serviço PúBliCo 
Dá PreJuízo 
às FarmáCias | Pág. 14

aPostar em | Pág. 20

reFeições 
nutritivas no 
regresso às aulas

maDeira nomeaDa 
‘melhor Destino 
insular Do munDo’ 
| Pág. 32

entrega 
Da ligação 
marítima 
à enm 
ContestaDa 

emPresas Da | Pág. 22

região Presentes
no Prémio Pmes

aPCer traz à 
maDeira esPeCialista 
munDial em gestão 
Da QualiDaDe | Pág. 22

Albuquerque 
solidário com 
luso-venezuelAnos
| Pág. 10

Paixão Por 
Cavalos
henrique Drumond começou 
a se interessar por cavalos 
aos 17 anos de idade quando 
trabalhava como tratador no 
Centro hípico do Porto santo, 
mas a ilha dourada não lhe 
proporcionava uma carreira 
desportiva no hipismo e teve 
de emigrar para conquistar o 
seu sonho. Drumond estará de 
1 a 15 de outubro a competir 
no concurso internacional em 
vilamoura. | Pág. 6 e 7

“a reFlexologia 
é o Futuro”
o reflexólogo madeirense eduardo 
luís vai marcar presença, este fim-
de-semana, em milão, para participar 
no Congresso internacional de 
reflexologia onde irá abordar sobre o 
futuro da reflexologia. em entrevista 
ao «tribuna», alerta para o cuidado 
a ter com os “falsos” reflexólogos e 
aconselha os pais para que os filhos 
façam reflexologia infantil, desde 
recém-nascidos. | Pág. 8 e 9

serviço de sAúde 
“não resPonde 

às cArênciAs 
dos idosos”

Patrícia spínola, deputada do JPP, disse, em entrevista ao «tribuna», 
que muitos idosos dependem de cuidados continuados ou 

paliativos e apontou que “o trabalho em prol de uma ‘terceira 
idade’ com qualidade de vida é demorado”. Patrícia spínola 

garante que o partido vai continuar a defender as medidas 
que já foram levadas a debate em diversos cenários, 
nomeadamente o reforço das ajudantes domiciliárias, 
apoio ao doente oncológico deslocado da região, 
apoiar nas despesas de medicação, diminuição 
das listas de espera para consultas e exames de 
diagnóstico, entre outros. | Pág. 4 e 5

o PtP quer que a região esta-
beleça uma ligação marítima 
de passageiros, veículos e 
mercadorias com o Continen-
te Português de serviço públi-
co sem recurso a empresas 
intermediárias. | Pág. 12


