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Chegada 
“radiCal” | Pág. 30

do Pai Natal 

«retrato 
da Madeira» 
Nesta edição 
do tribuNa
a edição de bolso será 
apresentada na Conferência 
«darwin na Madeira». | Pág. 15

reColha de 
Mais de Mil 
Pedaços de 
detritos do 
garajau | Pág. 28 e 29

bPi reúNe | Pág. 22

eMPresários 
da região

goverNadora ilda braz realça 
iMPortâNCia dos Clubes rotários 

| Pág. 32

MaNuais esColares gratuitos eM 2019
olavo Câmara sublinha que “cabe a Miguel albuquerque decidir se aplica uma medida deste género na Madeira 

ou não”. a js Madeira recorda que têm sido os Municípios da região, com o orçamento camarário, a substituir uma 
atuação que deveria ser da responsabilidade do governo regional. | Pág. 20 e 21

lobo MariNho 
vai ter “iNCideNte” 
No Mar
a Marinha, autoridade Marítima Nacional e 
serviço regional de Proteção Civil, realizam 
exercício de incidente em elevada escala no 
mar (Mro). | Pág. 12 e 13

a maioria na assembleia legislativa voltou a chumbar a entrada dos combustíveis low-cost na Madeira. É uma medida 
reclamada há vários anos, desde que o governo da república obrigou as gasolineiras a disponibilizar combustíveis de 
baixo custo. Para o PCP, está vedado aos consumidores madeirenses o direito de acesso à “opção mais económica”. 
o PtP, pela voz de raquel Coelho, diz que é “uma vergonha!” | Pág. 4 a 6

lesados do baNif 
PedeM “uMa Mão” 
a MarCelo 
o pedido de ajuda foi feito através de uma carta 
enviada ao Presidente da república. | Pág. 10 e 11

violêNCia 
doMÉstiCa

Filhos 
são 
“vítimas 
do 
terror”
Madalena silva aborda 
em novo livro os relatos 
dos filhos de vítimas 
de violência doméstica, 
como o do seu próprio, 
que também enfrentou 
esse flagelo. a autora, 
que foi vítima durante 
10 anos, pretende voltar 
à ilha e trazer esta obra 
recente mas, desta vez, 
diz não ter apoio do 
governo regional nem 
da autarquia do funchal. 
| Pág. 8 e 9

Madeira 
volta a 
chuMbar 
«low-cost»


