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“A GrAnde mAioriA nuncA 
AbAndonArá o pAís”
olavo manica diz que “mais de 80% da população venezuelana 
gostaria de sair do país”, mas também que “só muitos poucos é que 
conseguem concretizar este desejo”. o presidente da Assembleia 
Geral do clube social das comunidades madeirenses tem recebido 
relatos de emigrantes que “vivem o dia-a-dia numa situação caótica” 
e que “nem dentro das suas próprias residências se sentem seguros”. 
para olavo manica, o governo de nicolás maduro “foge das eleições 
como o diabo da cruz”. | Págs. 4 a 6

“os portuGueses 
são pArte dA VenezuelA”
“A América latina continua a ser das regiões mais desiguais do 
planeta, mas a Venezuela evoluiu muito nos últimos anos”, afirma 
Félix méndez correa, o cônsul da Venezuela na região Autónoma 
da madeira, que mostra-se disponível para colaborar com os luso-
descendentes que fogem da situação conturbada naquele país. 
Félix correa deixa também um alerta e diz ser necessário “que a 
população esteja ciente dos actos de violência praticados pela 
oposição”. | Págs. 10 a 13

preço dAs cAsAs 
nA mAdeirA sobe 8,5% 
no seGundo trimestre
| Pág. 9

noVo 
museu do 
AçúcAr já 
recebeu 
mAis de 
7 mil 
VisitAntes 
| Pág. 16

cinco 
pilotos 
de triAl 
AcelerAm 
no 
continente
| Pág. 17

díVidA 
GlobAl 
dA reGião 
Ascende 
A 5.444 
milhões 
de euros
| Pág. 22

AcAdemiA 
prepArA 
criAnçAs 
pArA 
sociedAde 
diGitAl
| Págs. 28 e 29

“concretizámos 
A dinAmizAção 
culturAl 
pretendidA”
desde o início de 2014 e até junho de 2017, 
a autarquia do Funchal organizou um total 
de 122 eventos de natureza cultural nos mais 
diversos quadrantes. os números agradam 
ao presidente paulo cafôfo. | Pág. 30

«mAis porto sAnto» 
pede interVenção 
de mArcelo
uma carta enviada ao presidente da república, 
pelo movimento «mais porto santo», pede que 
seja travada a violação do estatuto politico Admi-
nistrativo e a reposição da democracia na madeira. 
em causa está a realização de alegadas “eleições 
ilegais” e a subversão dos direitos constitucionais 
dos porto santenses em termos de representação 
na Assembleia regional. | Pág. 32

Venezuela: os dois lados 
da barricada


