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‘Machico 
está 
longe dos 
circuitos 
turísticos’
o presidente da câmara 
Municipal de Machico 
destaca que o concelho tem 
despertado o interesse de 
muitos investidores, algo 
que se deve “às condições 
que têm sido criadas pelo 
atual executivo camarário”. 
ricardo Franco considera, 
ainda, que Machico “não tem 
sido alvo de discriminação” 
por ser de outra cor política, 
referindo que o atual governo 
tem demonstrado “uma boa 
vontade” em resolver questões 
relacionadas com o concelho.
| Págs. 4 a 6

“a huManidade está cada 
vez Mais desuMana!”
adelaide ribeiro, responsável pelo projeto educativo “educar 
para os direitos humanos”, explica que a educação “não pode 
ficar à margem da promoção de uma cultura de respeito pela 
dignidade humana”. | Págs. 16 e 17

‘não podeMos vender 
gato por lebre’
Miguel albuquerque defende que a Madeira tem de 
apostar mais na qualidade da oferta turística, salientando 
que o sucesso do turismo “impõe-nos uma grande 
exigência na forma como recebemos e na forma como 
cuidamos dos nossos turistas”. | Pág. 22

Funchal entre 
os cinco destinos 
preFeridos 
para o réveillon
| Pág. 24

beleza coM 
condições e 
aptidões para 
“Modernizar” 
a ordeM 
| Pág. 18

MedicaMentos 
“Fraccionados” 
para evitar 
interrupção de 
trataMentos
| Págs. 20 e 21

il gallo d’oro 
entre os Melhores 
do Mundo 
| Pág. 22

“Quebra-nozes” cuMpre 
tradição de natal | Pág. 32

lançaMento 
do hospital “só 
pode ser eM 2018”
Faria nunes apresentou, no plenário, a proposta 
do governo na área da saúde para 2017. | Pág. 32 valor dos 

trabalhos 
realizados 
pelas eMpresas 
de construção 
baixou | Pág. 22

“carta de 
demissão 
é dada no 
Primeiro
dia”
presidente do serviço 
regional de protecção civil 
diz que a função exige 
tempo de permanência 
no cargo. | Págs. 8 a 14


