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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
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Cenário
de terror

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

Feira do Livro
focada em autores
portugueses
«Suspeitos do
Costume» exibem
lixo na Praia
Formosa
Praça do Povo
recebe “Jovens
Talentos”
Festa do Desporto
Escolar arranca
para a semana
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«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

‘Modalidade
Boccia’
aprovada
no Funchal
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“Anatomic”
mudou a
imagem
de pessoas
sem-abrigo
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