Funchal recebe 176 mil
euros para investir em
mobilidade sustentável
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Porto
da Cruz
já pode
‘descansar
em paz’

“Intervir na
segurança da
população” deverá
ser prioridade
Miguel Silva Gouveia enalteceu o Funchal
como cidade resiliente e que investe na
segurança da população. | Pág. 24 e 25

O Porto da Cruz desesperava desde 2014, quando um temporal passou a impedir a circulação numa das principais
estradas da freguesia e fez encerrar o ainda novo cemitério. A solução foi improvisar, até final do ano passado,
quando o Governo Regional concluiu a ‘Estabilização da Margem Esquerda da Ribeira do Junçal’. Agora falta garantir
condições dignas para a realização de funerais. A Câmara de Machico já tem solução e conta com o apoio prometido
por Miguel Albuquerque. | Pág. 4 a 7

Francisco Franco
conquista ‘vintes’
Escola de Machico
vence ‘Olimpíadas
da Europa’
Baltazar Dias
acolhe Jornadas
do Teatro
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“Ventos” do Aeroporto em debate
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governo atento
a toda a prática
desportiva
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Este destacável

Jorge Carvalho falou ao «Tribuna»
sobre as prioridades do Governo para o
desporto madeirense. Descartando os
comentários de que o Governo foca-se
mais no apoio ao futebol, apontou “só
por demagogia política ou ignorância
propositada é possível sustentar uma
opinião dessa natureza”.
Sobre obras relacionadas com o desporto,
o governante que tutela esta área disse
que “estão previstas intervenções no
campo de futebol no Liceu (relvado
sintético, Sala de Armas e pavilhão).
O concurso deverá ser lançado em
março. | Pág. 8 e 9

| Pág. 10

