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Feira do Livro  
Focada em autores 
portugueses | Pág. 30

praça do povo 
recebe “Jovens 
taLentos” | Pág. 24

«suspeitos do 
costume» exibem 
Lixo na praia 
Formosa | Pág. 32

‘modaLidade 
boccia’ 
aprovada 
no FunchaL
| Pág. 23

Destino MaDeira 
MantéM 
cresciMento
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Festa do desporto 
escoLar arranca 
para a semana | Pág. 16

“anatomic” 
mudou a 
imagem 
de pessoas 
sem-abrigo
| Pág. 14 e 15

custas Judiciais 
são “probLema 
sério”
o bastonário da ordem dos advogados, 
guilherme Figueiredo, esteve na madeira para 
reunir com advogados dos municípios da ponta 
do sol, são vicente e santa cruz, de forma a 
conhecer a realidade da advocacia local. em 
entrevista ao «tribuna», o bastonário falou sobre 
as dificuldades da classe e o trabalho feito neste 
primeiro ano de mandato. | Pág. 8 a 10

há muito que se fala nas condições precárias patentes no edifício do hospital dos marmeleiros, mas quando se encara 
a realidade a conclusão a que se chega é de estarmos perante uma situação terceiro-mundista, com um cenário de um 
filme de terror. existem queixas de utentes, funcionários e de assistentes operacionais que trabalham neste hospital.
o «tribuna» volta a abordar esta matéria e ouviu opiniões diversas. | Pág. 11 a 13

«crónica de uma visita 
anunciada»
o primeiro-ministro estará na madeira na próxima segunda-feira, 
21 de maio, para participar no dia do empresário organizado 
pela aciF. a visita de antónio costa à região, anunciada por 
paulo cafôfo, foi precedida por alguma polémica. o chefe 
do governo da república tem sido acusado por miguel 
albuquerque de manter diferendos com o arquipélago por 
motivos eleitoralistas. o governo regional não tem dúvidas 
que o ps nacional quer levar o autarca do Funchal para a 
Quinta vigia. | Pág. 4 a 7

 Cenário 
 de terror  


