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Navio “amerigo 
vespucci” No FuNchal 
dispoNível para visitas
| Pág. 32

“ler Na vigia”
É um encontro com a leitura e com 
o livro e tem por objetivo mostrar a 
Quinta vigia aos madeirenses.
| Pág. 32

atividades da 
preveNção dos 
maus tratos 
coNtra criaNças 
com balaNço 
“muito positivo”
| Pág. 27

caF premiada 
em espaNha | Pág. 22

semaNa europeia 
da JuveNtude 2017
eNvolverá cerca de 
600 JoveNs da região
| Pág. 29

a iNdiscipliNa 
“está deNtro da sala de aula”

daniel sampaio sublinhou que “a sala de aula tem de ser completamente modificada” 
e é defensor de aulas mais curtas.  

| Pág. 28 e 29

marisol plácido 
é médica de 
otorrinolaringologia 
e mãe de um jovem 
de 11 anos de idade. 
No pouco tempo livre 
que tem aproveita 
para praticar esgrima, 
um desporto que 
era visto apenas para 
homens mas que 
agora está a ganhar 
atletas femininas. 
garantiu ao «tribuna» 
que esta prática a 
deixa “psiquicamente 
renovada”. a médica 
abordou ainda sobre 
a descriminação 
das mulheres que 
optam por ser mães, e 
aproveitou para alertar 
sobre os excessos 
de ruídos que têm 
causado danos na 
audição dos jovens. 
| Pág. 12 e 13

Fogos Podem ser 
combatidos Pelo ar

desde que christof Weil assumiu oficialmente as suas funções 
como embaixador da república Federal da alemanha em 
portugal, em setembro de 2016, esta foi a sua primeira visita 
oficial à madeira. em entrevista ao «tribuna» realçou que “o 
Funchal é uma cidade encantadora e o ar é imaculado”. | Pág. 8 a 11

“temos de 
Fazer 

o brexit 
Funcionar”

uma mãe 
de “armas”

aPosta em 
artistas e 
gastronomia 
regional | Pág. 14

a viabilidade da utilização de meios aéreos na 
madeira, para o combate a fogos florestais, foi testada 
no início desta semana. a medida surge depois dos 
graves incêndios de agosto de 2016, que atingiram 
fortemente o Funchal, causaram a morte de três 
pessoas e prejuízos avaliados em 157 milhões de 
euros. a intenção passa pela possibilidade de dotar a 
protecção civil de meios cada vez mais eficazes para 
evitar a repetição destas “situações devastadoras” para 
a região e para os madeirenses. | Pág. 4 a 7


