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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

GOvernO 
deve “apOiar 
e incentivar 
a ediçãO 
de livrOs”

“enfrentO 
Os temas 
de fOrma 
nua e crua”

viver entre O real 
e O virtual
casa de saúde câmara pestana vai abordar 
dependências tecnológicas em seminário.
| Págs. 14 e 15

albuquerque 
quer a maiOria 
das autarquias 
e retOmar a 
liderança 
da amram | Pág. 16

“estamOs nO 
caminhO certO”
roberto santa clara sobre a promoção 
do turismo da madeira. | Pág. 32

X cOnferência | Págs. 20 e 21

dO atlânticO nO 
museu de imprensa 

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 

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

restaurante dO fOrte

prestíGiO ultrapassa 
frOnteiras

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

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

antónio cruz lança livro ‘estórias a nu e cru’. 
| Págs. 28 e 29

rosa mendonça lança o livro “poesia no farol”.
| Pág. 27


