
Iprim-23.QXd 23/02/01 9:42 Page 1

MADEIRA------------------- . .------------------

~I

IDRAM aplica
penalizações
de épocas
anteriores

Fascículo nO22
recorda nomes
"de ouro"
do asMarítimo
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DIRECTOR JOSÉ BETTENCOURT DA CÂMARA

PORTE PAGO

MINISTRO PONDERA SUSPENSÃO

Brazão na mão
de Pina Moura

+• A Direcção Geral de Contribuições e Impostos remeteu
para o gabinete do ministro das Finanças a decisão final
sobre as averiguações levadas a cabo sobre Carlos Brazão,
director de Finanças da Madeira. Pina Moura deverá decidir
nas próximas semanas se ratifica a proposta da DGCI:
a aplicação de 120 dias de suspensão, com efeitos imediatos.

• ÚLTIMA.
A folia volta amanhã à rua.

SETE TRUPES NO CORTEJO

Fim-de-semana
carnavalesco

Aí está o Carna-
val. Amanhã, há

cortejo alegórico pe-
las ruas do Funchal,

mas o fim-de-semana
carnavalesco começa
já hoje com inúmeras
iniciativas.

• SUPLEMENTO •

PJ
investiga
abuso
sexual

Tshwete
continua
a receber
cartas
oMínistro da Segu-

rança da Africa do
Sul tem recebido mui-
ta correspondência
da comunidade por-
tuguesa. Ontem foi a
vez de João Canha
entregar a sua.

OTribunal da Ponta
do Sol confirmou, on-
tem, a prisão preventiva
de um suspeito autor de
abuso sexual de crian-
ças, na sequência de in-
vestigações levadas a
cabo pela Judiciária.

o novo Executivo completou 100 dias de governação. É tempo do primeiro balanço.

100 DIAS DO NOVO GOVERNO

IRS,consultas e promessas
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