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69% das farmácias com 
contas no vermelho | Pág. 7

“esquina do mundo”
comprada por mais 
de 4 milhões de euros | Pág. 32

madeira com taxa de 
desemprego estabilizada | Pág. 22

explicações do governo 
sobre o cinm não 
convencem a oposição | Págs. 4 a 6

docentes do conservatório 
continuam a “bater o pé” | Pág. 28 

filipe menezes e luísa 
mendonça “em guerra” 
os desentendimentos entre os socialistas levaram à destituição 
da mesa da assembleia municipal. | Pág. 24

estrelas da michelin | Pág. 17

“brilharam” para o funchal
«matança do porco» 
traz de volta a polémica
o assunto retorna à discussão entre os que defendem e os que 
repudiam este ato tradicional no natal. | Págs. 12 e 13

caniço shopping quer 
pôr presépios no guiness
| Págs. 8 e 9

“ainda há muito 
medo em denunciar 
a violência 
doméstica”
o dia internacional pela eliminação da violência 
contra as mulheres assinala-se hoje. madalena 
silva foi vítima de violência doméstica durante 
10 anos. escreveu dois livros com relatos de casos 
na primeira pessoa, de mulheres e de homens. 
a madeira não foge à regra e há também casos 
denunciados neste livro.  | Págs. 14 e 15

‘Vinda de 
joVens para 

o setor 
agrícola é 

fundamental’

vítor castro, presidente 
da associação de Jovens 
agricultores da madeira e 

porto santo (aJamps), diz que 
“a ideia de que a agricultura 

é apenas para quem não 
tem capacidades intelectuais 

acabou” e alerta que os 
agricultores devem estar muito 

atentos ao mercado. quanto 
ao balanço das políticas 

promovidas pelo governo 
regional em relação ao setor 
agrícola, afirmou ao «tribuna» 

que “este governo tem tido 
uma preocupação constante e 
uma grande sensibilidade para 

com o setor agrícola”. 
| Págs. 10 e 11


