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rotários vão 
manter prestação 
do “serviço 
humanitário” | Pág. 32

milhares de empresas 
em situação 

“potencialmente 
explosiva”

| Pág. 30

mercado britânico 
“é extremamente 
importante” | Pág. 22

o imbróglio 
dos navios Ferry 
em portugal | Pág. 16 e 17

100 t-shirts ‘contra’ 
a aquacultura
a iniciativa cívica foi promovida pelo jurista 
Flávio sousa e teve por objetivo fomentar entre 
os jovens a discussão sobre a atividade aquícola 
na madeira. | Pág. 11

brito discorda 
de cedência 
do património 
municipal | Pág. 7

Confiança quer 
esClareCimentos sobre 

obra na formosa
| Pág. 6

região não está a dar 
respostas ao empobrecimento

| Pág. 10

a visão do governo regional sobre a realidade económica da região autónoma da madeira, segundo a oposição na 
assembleia legislativa, não se coaduna com a taxa de risco de pobreza, a taxa de desemprego e o poder de compra dos 
madeirenses. miguel albuquerque garante que o seu executivo “está bem ciente” dos impactos que estão a ser sentidos 
pelas famílias, pelas empresas e pelos cidadãos mais fragilizados. | Pág. 4 e 5

alm vai debater habitação com ‘urgência’
pcp, ps e Jpp votaram a favor da realização de um debate de urgência na assembleia legislativa sobre os 
problemas colocados aos madeirenses ao nível da habitação. a estratégia do governo regional tem sido apontada 
como “completamente desadequada” e “incapaz de dar resposta à actual realidade no arquipélago”. os milhões do 
prr que vão ser investidos até 2026 resolvem 30% das carências. | Pág. 8 e 9

“Parece que vivemos 
no Paraíso”


