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Madeira promove eventos na BTL  6

Leandra Nunes foi “obrigada” a sair da 
ilha em busca de uma oportunidade 
de trabalho na Inglaterra.  8 e 9

Entrevista a Álvaro Araújo, candidato do PNR às Eleições RegionaisEntrevista a Gil Canha, cabeça-de-lista do PND às Eleições Regionais antecipadas

«Funchal noIvos 
& Festas» patente 
até um de março
16

“corrIda nocturna do planeta” pelo ambIente 32

Academia das Carnes apela 
ao Turismo para que ofereça 
“peixe gata” na Feira 32

estudante 
morto em 
manIFestação 
na venezuela 17

FeIra 
InternacIonal 
de turIsmo

“na madeIra é 
complIcado ter 
oportunIdades 
lIgadas à arte”

“Enquanto houvE dinhEiro
Jardim soubE gErir à sua manEira”

“albuquErquE 
é uma figura híbrida”

Gil Canha vê muito “oportunismo político” 
nas candidaturas às Eleições Regionais de 
29 de Março.  O cabeça-de-lista do PND, ex-
vereador da Câmara Municipal do Funchal, 
aponta o dedo aos “colaboracionistas 
do regime”, acusa-os de serem “heróis de 
última hora” e teme uma “evolução na 
continuidade” com uma vitória do PSD-M 

no próximo acto eleitoral. O também 
reconhecido ambientalista não antevê 
mudanças com a chegada de Miguel 
Albuquerque à liderança social-democrata. 
Do ex-presidente do partido, Alberto João 
Jardim, diz que o grande legado que deixa 
na Região são “obras megalómanas” e 
“uma dívida colossal”. 10 a 13

É a primeira vez que concorre a eleições, 
mas o candidato Álvaro Araújo até está 
“preparado” para ser presidente do 
Governo Regional da Madeira.  E garante 
que conseguiria fazer “melhor trabalho” 
que aquele que “tem sido feito até agora”.  
O cabeça-de-lista do PNR defende não só 

a valorização do produto regional como a 
diminuição das importações. Álvaro Araújo 
diz que tem profissão, é enfermeiro, e não 
teme a perspetiva de não ser eleito. Até 
porque, com 650 euros de orçamento de 
campanha, sabe que não pode fazer muito 
para convencer o eleitorado. 14 e 15

grávIdas e 
menores com 
maIs vantagens 
na saúde
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