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“Os madeirenses
não saem à rua,
simplesmente
emigram”

“Assinalamos um dia
muito especial para o
Rotary do Funchal”
Protestos contra a
paragem do Lobo Marinho
Arredores de Capela
serve de casa de banho
aos turistas
BANIF: Peritagens deverão
começar em Janeiro
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O Governo Regional “tem razões para encarar com optimismo o próximo ano”, considerou recentemente
o presidente do Executivo, Miguel Albuquerque, assinalando que os indicadores apontam para “um
crescimento económico e uma diminuição do desemprego bastante significativos”. Segundo o inquilino
da Quinta Vigia, os “objectivos propostos” à população têm sido cumpridos e há possibilidades de
“acelerar o investimento público e criar condições para mais investimento privado em 2019”, fazendo
“com que a Madeira mantenha uma taxa de crescimento superior à média nacional”. Assim sendo, o
Tribuna quis ouvir alguns membros da Oposição. | Pág. 9 a 11

Navios do Grupo Sousa são “alvo”
da greve dos estivadores
O Sindicato dos Estivadores anunciou um pré-aviso de greve para vigorar a partir
do próximo dia 16 de janeiro e até ao dia 1 de Junho. O Grupo Sousa é particularmente visado.
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Investimento Cantar dos
reforçado Reis cumpre
em 2019 a tradição
Portugal
foca-se
na visão
infantil
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A Associação de Profissionais
Licenciados de Optometria
(APLO) acaba de estabelecer
uma parceria com a campanha
global Our Children’s Vision.
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“2019 pode
ser ano de
ruptura para
o Projecto
Europeu”
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PO ISE lança candidaturas
para Estágios Profissionais
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Trabalhadores Sociais
Democratas questionam
sobre quem está
com os professores
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“Tem
havido uma
descriminação
contra
a diáspora
na Madeira”
José Nascimento, Conselheiro da Diáspora Madeirense
da Casa da Madeira de Joanesburgo. | Pág. 4 e 5
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