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CINM pode ter gerado 
reCeItas de 190 MIlhões | Pág. 20 e 21

“art’eCoMar” 
seNsIbIlIza para a 
exCessIva produção 
de lIxo MarINho
| Pág. 28 e 29

Casos sINalIzados 
CoMo esCarlatINa 
são “doeNças vIraIs”
o pediatra Manuel pedro afirmou 
não haver motivos para alarmismos 
nos casos assinalados na região. | Pág. 32

CleaNdro abreu 
eM CoMbate 
Na gala de Muay thaI
o evento realiza-se nesta sexta-feira, no Funchal. | Pág. 16 e 17

‘JuveNtude preCIsa 
de redesCobrIr o seNtIdo 
da exIstêNCIa huMaNa’
defende pedro Nóbrega, pároco da paróquia da Nazaré. | Pág. 14 e 15

seMINárIo da appI proMove 
debate “a Favor de uM eNsINo 
CoM MaIs qualIdade”
rómulo Neves defende que um dos objetivos deste evento 
é abordar a adopção de novas estratégias na sala de aula. | Pág. 12 e 13

«dIa INterNaCIoNal da Mulher» sIgNIFICa a luta pelos dIreItos
o dia da Mulher assinala-se a oito de março. o «tribuna» quis saber qual a importância da comemoração desta data, na opinião de mulheres. | Pág. 8 e 9

terapeutas da Fala “Não 
CoNsegueM dar resposta 
eM teMpo adequado”
o dia europeu da terapia da Fala assinala-se a 6 de Março 
com o objectivo de chamar a atenção para a profissão 
em toda a europa, sensibilizando os cidadãos para as 
perturbações da comunicação e da deglutição. | Pág. 4 a 7

partido liderado por albuquerque já apresentou os candidatos a quase todos os municípios da região. 
o Funchal está a gerar grande expectativa. Falta saber quem disputará a presidência da Câmara 
Municipal com paulo Cafôfo. da escolha pode depender o futuro político do psd/M. | Pág. 10 e 11

MadeIra reForça 
posIção de 
‘destINo-estrela’
a região tem vindo a consolidar a sua posição 
na taxa de ocupação ao nível nacional. | Pág. 22

Rubina é 
a gRande 
incógnita


