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Pedro Duarte
desvaloriza
ausência de
convite à JSD

PÁGINA 5

Teatro
com jazz
amanhã no
Baltazar Dias

SUPLEMENTO PÁGINA 15
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JARDIM PROCESSA J. M. RODRIGUES POR DIFAMAÇÃO

Líder dopp-
quer ir atrib

~ Quatro
~ empresas

sob. ,..,mspecçao
Uma equipa conduzida

por um perito nacional em
Medicina do Trabalho está a
realizar uma auditoria a
quatro empresas afectas a
saúde, higiene e segurança
no trabalho. A inexistência
de regulamentação insular
dava azo a suspeições sobre
a qualidade destes serviços.
Daí a inspecção no terreno,
que termina esta tarde.

PÁGINA 20

Tribunal
iliba

ex-líder
do PSN

PÁGINA 7

+e A Comissão deMandatos delibera segunda-feira se autoriza, que o líder dos "populares"
responda em tribunal. Rodrigues já disse que prescinde da imunidade parlamentar.

• ÚLTIMA.

No Funchal, mais de um milhar de estudantes participaram ontem na manifestação nacional
de protesto contra a reforma curricular.

ESTUDANTES CONTRA A REFORMA CURRICULAR

Manifestação acima
das expectativas

• PÁGINA 8 •

Cardoso
,..,nao

responde
aJardim
onovo líder do PS-Madei-

ra, José António Cardoso, só
responderá a declarações de
Jardim quando «oassunto for
sério. Insultos e grosserias fi-
carão sem resposta» por par-
te do novo presidente socia-
lista. Uma nova estratégia,
para "marcar a diferença"
entre os dois presidentes. A
ironia de Jardim fica a cargo
de Victor Freitas, líder da JS.

PÁGINA 4

Orçamento
naALR
logo após
oCamaval

PÁGINA 4
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