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Tudo a posTos para 
a vacinação conTra a covid

| Pág. 32  

Funchal inTegra 
‘Food Trails’
Trata-se de um projeto europeu para melhorar 
hábitos alimentares da população. | Pág. 29  

MiliTares 
Madeirenses 
no aFeganisTão
o pelotão da Zona Militar da Madeira 
integra a Força de intervenção rápida 
responsável pela segurança do aeroporto 
internacional de cabul. | Pág. 23  

Vinho 
Madeira 
proMoVido 
nos estados 
Unidos
| Pág. 16  

“a siTuação 
é Mais grave 
do que se previa”
presidente do parlamento diz que é “dever” do 
estado apoiar o concelho de são vicente. | Pág. 14

albuquerque 
proMeTe 
helicópTero 
Todo o ano
há três anos que a Madeira conta com um heli-
cóptero para combate aos fogos florestais e a 
mais valia do investimento tem sido reconheci-
da pelo governo regional. Miguel albuquerque 
quer agora que o meio aéreo passe a ficar todo o 
ano na região. alberto João Jardim considerou 
que o custo não compensava. | Pág. 4 e 5 

Fogo coM espaço 
deliMiTado
o “sucesso” da operação iria depender da “res-
ponsabilidade individual” de cada pessoa, mas 
poucos viram eficácia na medida do governo 
regional. as “bolsas de segurança”, justifica-
ram os críticos, não faziam sentido quando o 
apelo era para que o fogo-de-artifício fosse 
visto em casa. | Pág. 6 e 7 

este foi um ano atípico para todos, muitas famílias viram as suas vidas alteradas profundamente e ninguém passou 
indiferente à pandemia. o «Tribuna» auscultou várias pessoas ligadas a diversos sectores para saber quais as expetativas 
para 2021. a esperança, para a maioria, é palavra de ordem. | Pág. 8 a 11  

2021 “UM ano 
de esperança 
renoVada”


