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PO ISE lança candIdaturaS 
Para EStágIOS PrOfISSIOnaIS 
 | Pág. 22

BanIf: PErItagEnS dEvErãO 
cOmEçar Em JanEIrO | Pág. 28

POrtugal 
fOca-SE 
na vISãO 
InfantIl | Pág. 14

a associação de Profissionais 
licenciados de Optometria 
(aPlO) acaba de estabelecer 
uma parceria com a campanha 
global Our children’s vision.

“aSSInalamOS um dIa 
muItO ESPEcIal Para O 
rOtary dO funchal” | Pág. 32

PrOtEStOS cOntra a | Pág. 30

ParagEm dO lOBO marInhO

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 
reforçado 

em 2019 
| Pág. 22

traBalhadOrES SOcIaIS 
dEmOcrataS quEStIOnam 
SOBrE quEm EStá 
cOm OS PrOfESSOrES | Pág. 20 e 21

cantar dOS 
rEIS cumPrE 
a tradIçãO 
| Pág. 18 e 19

arrEdOrES dE caPEla 
SErvE dE caSa dE BanhO 
aOS turIStaS | Pág. 12 e 13

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

“Tem 
havido uma 
descriminação 
conTra 
a diáspora 
na madeira”

“Os madeirenses 
nãO saem à rua, 

simPlesmente 
emigram”

José nascimento, conselheiro da diáspora madeirense 
da casa da madeira de Joanesburgo.  | Pág. 4 e 5

“2019 POdE 
SEr anO dE 
ruPtura Para 
O PrOJEctO 
EurOPEu” 
| Pág. 6 a 8


