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Mapa Funchal eM FaMília 
apresentado no dia Mundial 
do turisMo | Pág. 32

o turisMo 
‘é uMa atividade de 

huManização’
albuquerque defende que a excelência 

do destino Madeira está fortemente dependente 
do fator humano. | Pág. 22

portugal 
“insiste eM 
Falhar aos 
enFerMeiros”
| Pág. 10 e 11

pelo resumo das opiniões 
obtidas, no decorrer da 
campanha eleitoral para 
as autárquicas 2017, junto 
da sociedade madeirense 
nos diversos concelhos 
da Madeira através 
de contatos feitos por 
entrevistas, reportagens, 
notícias, aos diversos 
candidatos, chegou-se 
à conclusão que no dia 
1 de outubro de 2017 
serão estes os presidentes 
eleitos. | Pág. 8

Funchal: Paulo Cafôfo 
(coligação confiança – ps/Be/
pdr/nós cidadãos/Jpp)

calheta: 
Carlos Teles 
(psd)

santa cruz: 
Filipe Sousa 
(Juntos pelo povo)

porto Moniz: 
Emanuel Câmara 
(ps)

câmara de lobos: 
Pedro Coelho 
(psd)

são vicente: 
José António Garcês 
(independente)

ribeira Brava: 
Ricardo Nascimento 
(Movimento ‘ribeira Brava 
em primeiro (rB1)’)

ponta do sol: 
Célia Pessegueiro 
(ps)

santana: 
Teófilo Cunha
(cds/pp)

Machico: 
Ricardo Franco
(ps)

porto santo: 
José António Castro 
(Mais porto santo Movimento cívico)

MAdEiRENSES 
Já ESColhERAM 
oS PRESidENTES

“Frente Mar passou 
para eMpresa que entrega 
verBas à câMara”

“qualquer pessoa 
pode ser preJudicada”

carlos Jardim afirma que “a Frente Mar passou de empresa deficitária do grupo Município 
do Funchal para uma empresa que entrega verbas à câmara”. de saída da Frente MarFun-
chal, carlos Jardim afirma: “saio com o sentimento de dever cumprido”. | Pág. 4 a 6

a internet entrou em peso nas tácticas de campanha eleitoral, e nem sempre com 
as melhores intenções. serve muitas vezes para atacar, criticar, apontar e difamar 
adversários políticos. nas redes sociais, sobretudo, a mentira e a difamação andam 
quase de mãos dadas com o esclarecimento ao público eleitor. não faltam casos de 
abuso de imagem na campanha para o sufrágio de 1 de outubro. | Pág. 12 a 14


