Avião cargueiro
em rota desconhecida
Um assunto dos madeirenses
que Lisboa terá de resolver.
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Mais de 3 mil idosos
vivem sozinhos
e isolados
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Dados dos alunos
não devem ser
expostos na
Internet
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Dinamarqueses
regressam ao
Porto Santo
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“A crise
venezuelana
é a crise de
um país que
luta pela sua
soberania”
Embaixador em Itália
esteve na Madeira para
participar em homenagem
ao «pai da independência»
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Universidade
Sénior é um “espaço
de valorização
pessoal”
| Pág. 28

Isaías Rodríguez tem um percurso político impressionante. O antigo senador do Estado de Aragua foi vicepresidente num dos governos de Hugo Chavez e depois procurador-geral da República e juiz do Supremo Tribunal
de Justiça da Venezuela. Está há sete anos na Europa como embaixador, primeiro em Espanha e agora em Itália.
Esta semana esteve na Calheta para ser orador numa conferência sobre Francisco de Miranda, figura de relevo na
história venezuelana. | Págs. 8 a 11

Governo entregou
“Quero que
80 mil euros a 12 famílias
se faça justiça”
desalojadas
Os lesados do Banif continuam a
(des)esper por respostas e soluções
que foram “levadas”
‘Turismo e Culturas Insulares’ àspelopoupanças
banco “sem pedir licença”. Os
advogados dos «Lesados do Banif» vão
em debate na UMa
se reunir na Madeira a 22 de outubro.
| Pág. 32
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Polícia Marítima fiscaliza
“A pobreza é um
veleiros nas Selvagens
problema que a
todos diz respeito”
Eurodeputada contra
Segundo um estudo, publicado pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos, 2,5 milhões de
proposta da Comissão
portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza.
O ‘Movimento Erradicar a Pobreza’ promove,
Europeia sobre
no Funchal, uma concentração pública para
sensibilizar para esta causa.
o peixe-espada-preto
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Tribuna diário em www.tribunadamadeira.pt

| Págs. 4 a 6

“Não há espaço
para outros
operadores”
António Loreto, da Aitram, diz que
o Governo Regional garantiu que
“não será dada autorização” a essas
plataformas. | Págs. 16 e 17

