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Albuquerque
quer a maioria
das autarquias
e retomar a
liderança
da AMRAM
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| Pág. 16

“Enfrento
os temas
de forma
nua e crua”
António Cruz lança livro ‘Estórias a nu e cru’.
| Págs. 28 e 29

Governo
deve “apoiar
e incentivar
a edição
de livros”
Rosa Mendonça lança o livro “Poesia no Farol”.
| Pág. 27

Orçamento
Municipal para
2017 “fundamental
para o futuro dos
funchalenses”
Cafôfo afirmou que este foi o Orçamento
“mais dialogado de sempre com a Oposição”.
| Págs. 8 e 9

Restaurante Do Forte

Prevenção dos maus tratos
“deve ser centrada nas escolas”
Defende a vereadora Madalena Nunes, com o pelouro social na autarquia do Funchal
O evento “Prevenir, Proteger e Crescer em Contexto
Familiar”, organizado pela CPCJ do Funchal, teve por
objetivo dar visibilidade à causa que envolve a proteção
dos mais jovens. Madalena Nunes afirmou ao «Tribuna»
haver “denúncias de crianças e jovens em contacto com

Prestígio ultrapassa Viver entre o real
fronteiras
e o virtual
Miguel Caldeira,
diretor-geral,
destaca que um
dos objetivos
para o espaço é
“elevar ainda mais
o seu patamar
de qualidade e
os seus níveis de
excelência”.

| Pág. 7

Casa de Saúde Câmara Pestana vai abordar
dependências tecnológicas em seminário.
| Págs. 14 e 15

“Estamos no
caminho certo”
Roberto Santa Clara sobre a promoção
do turismo da Madeira. | Pág. 32

X Conferência
do Atlântico no
Museu de Imprensa

| Págs. 20 e 21

comportamentos desviantes, violência doméstica e
negligência”. A partir do próximo ano, o Funchal passará
a ser cidade parceira da UNICEF, A intervenção passa
pelo urbanismo, pelas obras, pela mobilidade ou pela
educação. | Págs. 4 a 6

Ensino
Recorrente
valoriza a
cultura local
e os saberes
António Cerdeira
realçou que “a escola
oferecerá às pessoas
novas oportunidades
e colmatará uma
lacuna que existia
pelos mais variados
motivos”.
| Págs. 10 e 11
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