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Madeira vence | Pág. 24

priMeiro torneio 
regional de dr. Why

Madeira quer 
Proteger 10% 

das áreas 
Marinhas 

até 2020
| Pág. 7

Milhares contra 
o peso excessivo 
das Mochilas 
escolares | Pág. 28 e 29

Moradores 
apontaM ‘falhas’ 
nos encontros 
eM são Martinho
| Pág. 20 e 21

tecido eMpresarial ‘coM grande Mérito’ 
na retoMa econóMica | Pág. 22

porto santo line 
“nunca cuMpriu contrato 
de concessão” 
da linha MarítiMa
afiançou roberto almada. o deputado do Bloco de esquerda 
afirmou que o Bloco vai entregar um projeto resolução, na 
alM, de modo a que a porto santo line seja obrigada a garantir 
e a contratar um navio para fazer as ligações entre a Madeira 
e o porto santo, no período em que o navio não está em 
funcionamento. | Pág. 15

coelho 
MantéM 
o “huMor”
pedido de asilo ao 
principado da pontinha 
teve destaque nacional. 
| Pág. 10 e 11

políticas de austeridade “tiveraM iMpacto 
enorMe na igualdade de género” | Pág. 14

“Bullying” será 
aBordado nas 
escolas da Madeira 
| Pág. 4 a 6

“recursos escassos” 
e “exigências elevadas” 
afligeM enferMeiros
élvio Jesus, presidente da secção regional da ordem dos 
enfermeiros aponta: “os ambientes de trabalho de enfermagem 
são desfavoráveis, os recursos são muito escassos e as exigências 
(utentes, profissionais, serviços e organização) são muito 
elevadas”. | Pág. 10 e 11

indisciplina nas salas 
de aula disparou
estudo aponta para mais de 11 mil participações disciplinares 
nas salas de aulas. alexandre henrique, autor do segundo estudo 
sobre “indisciplina em portugal com dados das escolas” afirma: 
“Basta um aluno para estragar uma aula e nem precisa de insultar 
ou agredir para que o processo de ensino de aprendizagem seja 
posto em causa”. | Pág. 4 a 6

o núcleo de relações públicas do comando regional da Madeira da polícia de segurança pública 
não confirma nem desmente que o homem que assassinou o chefe dos carreiros do Monte tenha 
adquirido a arma do crime na feira do santo da serra, apontando apenas que “o processo está a ser 
investigado pela polícia Judiciária”.  
a mesma fonte destaca que “a psp tem efetuado reiteradas operações de fiscalização com diversas 
entidades com responsabilidade de intervenção naquela área [feira do santo da serra], sendo que 
os resultados obtidos não indiciam a existência de armas de fogo”. | Pág. 8 e 9

na Feira 
do santo 
‘não se 
vendeM 
arMas’


