
Luís Miguel Vieira Mão Cheia

Tribuna diário www.tribunadamadeira.pt www.tribunadamadeira.tv

Semanário | Ano 20 | Nº 1052
Sexta-feira | 07 de fevereiro de 20202 ,00 € Director:  Edgar R. Aguiar

tribunadamadeira.pt

Madeirenses passaM 
a pagar “o estipulado”
Passagens aéreas a 86 euros entram em vigor já em 2020.
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Famílias carenciadas 
recebem ecoPontos 
| Pág. 28

Frente marFunchal 
é 'Pedra no saPato' 
de albuquerque 
e caFôFo | Pág. 4 a 7

«não Fazemos 
ProPaganda 
barata»
carlos Pereira refere-se às propostas do Psd 
de alteração ao orçamento do estado. | Pág. 12

madeira Parques 
quer isentar
emPresas 
de imt e imi | Pág. 13

“a Música 
significa Muito”

o casal tatiana e Óscar Velosa, 
cantora e guitarrista, são o duo inlay. 
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Mobiliário 
do Matadouro 

está a ser doado
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“há Falta de esPaços condignos 
Para a Prática desPortiva”

o hóquei clube da madeira assinalou os 7 anos de existência 
e o presidente manuel Freitas  faz um balanço positivo. 

em entrevista ao «tribuna», apontou as lacunas  existentes na modalidade. 
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a nomeação de mário Pereira para diretor clínico do serviço de saúde da ram suscita críticas de médicos e 
enfermeiros, como é o caso de edgar silva, que diz esperar “que neste jogo o utente e os utilizadores do sesaram 
saiam a ganhar”. Juan ascenção, do seram, diz que “há vários constrangimentos que poderão dificultar a atuação 
do diretor clínico no atual contexto”, pois “o nome surge como uma imposição dos dois responsáveis partidários”. 
apesar do descontentamento de médicos e enfermeiros, miguel albuquerque não se deixa intimidar e garante que 
o governo não muda a sua decisão. o médico, que já foi acusado pelo secretário regional Pedro ramos de não ter 
uma “trajetória muito credível”, toma posse esta sexta-feira. | Pág. 8 a 11

“o feitiço virou-se 
contra o feiticeiro”


