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estudantes 
venezuelanos 
visitam o Parlamento 
euroPeu
| Pág. 7

HosPital dos 
Pequeninos ajuda 
a “Perder o medo 
da visita ao médico”
| Pág. 28

PsP e Pj fizeram ação 
de controlo de bagagens 
no navio “lobo marinHo” | Pág. 24

comercialização de vinHo 
generoso “madeira” caiu em valor | Pág. 22

madeirenses 
viveram momentos 
de Pânico em 
Hamburgo | Pág. 32

estudantes contam com 
aPoio Para Prosseguir os 
estudos no estrangeiro
| Págs. 14 e 15

albuquerque 
garante que 

a “madeira 
cumPre 

estratégia 
Para o mar” 

| Pág. 22

enfermeiros 
«gota a gota»
os enfermeiros são uma das classes 
profissionais em que existe mais carência no 
serviço  regional de saúde. sindicatos e forças 
políticas da oposição lembram os custos que 
o problema tem na prestação de cuidados 
aos utentes. o governo regional tem aberto 
concursos para novas admissões, mas não ao 
ritmo que é desejado. | Págs. 8 a 10

ii edição do oP 
funcHal teve 20 
mil votos e seis 
vencedores
| Págs. 12 e 13

sociedade ainda 
tem Problemas 
em lidar com 
a diferença
a associação para Pessoas com autismo “os 
grandes azuis” pretende apoiar todos os jovens 
e adultos que apresentam dificuldades no 
desenvolvimento mais especificamente com a 
Perturbação do espetro do autismo (Pea).
| Págs. 16 a 18

em entrevista ao “tribuna da madeira”, o 
presidente da delegação regional da madeira da 

associação Portuguesa de deficientes acusa “que 
grande parte da população portuguesa ainda 

não está habituada a respeitar os lugares de 
estacionamento reservados a deficientes”.
filipe rebelo afirma ainda que a secretária 

regional da inclusão e dos assuntos sociais “não 
tem feito nada de novo em matéria de inclusão”, 

acrescentando que rubina leal deveria ter-se 
demitido do cargo quando aceitou ser candidata 

à câmara municipal do funchal.
| Págs. 4 a 6

“Há uma grande 
traPalHada 

governamental”


