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EurodEputada contra 
proposta da comissão 
EuropEia sobrE 
o pEixE-Espada-prEto | Págs. 20 e 21

polícia marítima fiscaliza 
vElEiros nas sElvagEns | Pág. 27

govErno EntrEgou 
80 mil Euros a 12 famílias 
dEsalojadas | Pág. 32

‘turismo E culturas insularEs’ 
Em dEbatE na uma  | Pág. 29

univErsidadE 
sénior é um “Espaço 
dE valorização 
pEssoal”
| Pág. 28

dados dos alunos 
não dEvEm sEr 
Expostos na 
intErnEt
| Pág. 24

dinamarquEsEs 
rEgrEssam ao 
porto santo
| Pág. 22

mais dE 3 mil idosos 
vivEm sozinhos 
E isolados
| Pág. 18

avião carguEiro 
Em rota dEsconhEcida 

um assunto dos madeirenses 
que lisboa terá de resolver.

| Págs. 12 e 13

“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

“quEro quE 
sE faça justiça”
os lesados do banif continuam a 
(des)esper por respostas e soluções 
às poupanças que foram “levadas” 
pelo banco “sem pedir licença”. os 
advogados dos «lesados do banif» vão 
se reunir na madeira a 22 de outubro. 

| Págs. 4 a 6

“a pobrEza é um 
problEma quE a 
todos diz rEspEito”
segundo um estudo, publicado pela fundação 
francisco manuel dos santos, 2,5 milhões de 
portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza. 
o ‘movimento Erradicar a pobreza’ promove, 
no funchal, uma concentração pública para 
sensibilizar para esta causa. | Págs. 14 e 15

isaías rodríguez tem um percurso político impressionante. o antigo senador do Estado de aragua foi vice-
presidente 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

“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»


