
TRIBUNA DA MADEIRA | Sexta-feira, 5 de agosto de 2022

Luís Miguel Vieira Mão Cheia | 05 de agosto de 2022

Tribuna diário www.tribunadamadeira.pt

Semanário | Ano 22 | Nº 1182
Sexta-feira | 05 de agosto de 20222 ,00 € Director:  Edgar R. Aguiar

tribunadamadeira.pt

CDS/PP quer 
ConheCer 
“ContornoS” 
Da arM
reivindicações dos 
trabalhadores foram 
descartadas devido 
a falta de verbas. | Pág. 13

CaSaS Do 
Povo CoM 
“novoS 
DeSafioS e 
ProjeCtoS”
instituições têm sido 
acusadas de serem 
‘braços-armados’ do PSD-M.
| Pág. 8 e 9

“Segurança” 
DoS trilhoS 
Da região
Sérgio gonçalves afirma: 
"É fundamental atualizar 
a legislação, que já não é 
adaptada há cerca 
de 20 anos." | Pág. 32

Preço DaS 
CaSaS Para 
arrenDar 
Subiu na 
MaDeira | Pág. 22

“Mail art 
4 SeniorS” 
DeSenvolve 
ofiCinaS 
CoM Diogo 
goeS | Pág. 18 e 19

CorruPção “É uM CanCro” Da SoCieDaDe
| Pág. 7

herlanda amado afirma que se torna “pertinente colocar o direito 
à cidade como objetivo de uma nova ação política”. esta afirmação 
da deputada municipal da CDu decorreu na iniciativa "Pelo Direito 
à Cidade", cuja intervenção política decorrerá em duas fases. 
garante que denunciará “toda a estratégia dos governantes” assim 
como apontará “linhas estratégicas para uma política alternativa”.
| Pág. 4 e 5

“O pOvO dO Funchal está 
a ser expulsO da cidade”

Queixa ao 
Ministério 
Público
em causa está o Processo 
de avaliação ambiental 
do sistema de teleféricos 
de curral das Freiras e 
Parque aventura.
| Pág. 6

objetivo 
“É Se 
Divertir”
emma falcon 
estreia-se no rali 
vinho da Madeira 
que está na rua de 
4 a 6 de agosto. a 
vitória desta que é 
considerada a ‘prova 
rainha’ madeirense 
está nas expetativas 
de Miguel nunes, 
alexandre Camacho 
e bernardo Sousa. 
| Pág. 24 e 25

Procurador 
João luís 
Gonçalves 
assuMe carGo 
eM lisboa
| Pág. 12 e 13


