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IndIe JúnIor vem à madeIra 
| Pág. 30

regIão regIstou a maIor 
prevalêncIa de crIanças 
obesas com 18,4% | Pág. 32

unIdade de gestão do 
‘madeIra 14-20’ aprova
94 candIdaturas | Pág. 22

cmF prolonga 
candIdaturas aos 
apoIos escolares | Pág. 28

Viticultores 
da Madeira 
ponderaM 
abandonar 
a Viticultura 
| Pág. 16 e 17

Fundação calouste 
gulbenkIan lança novo 
programa de bolsas | Pág. 28

madeIra presente 
na “nuIt portes 
ouvertes” | Pág. 22

académIcos debatem a 
retórIca nas socIedades 
contemporâneas | Pág. 29

Comunidade LGBT 
‘senTe o Peso da 
disCriminação’
cristina gouveia, coordenadora da delegação da madeira da 
associação abraço, lamenta o facto de haver algumas famílias que 
não apoiam os seus familiares  infetados pelo vIH/sIda. | Pág. 4 a 6

atuação em rede entre as InstItuIções potencIa qualIdade | Pág. 14 e 15

paulo cafôfo, actual presidente da câmara municipal do Funchal e candidato a novo mandato, diz que 
já sofreu acções directas de difamação que até chegaram a ser de carácter pessoal. reconhece que não 
pode agradar a todos. eleito em 2013 pela «coligação mudança», que retirou ao psd a maior autarquia 
da madeira, começou por estabelecer que não iria prometer “aquilo que não poderia cumprir”. agora, 
depois de passar parte do mandato a pagar dívida, cafôfo garante que há uma situação de equilíbrio 
financeiro na autarquia e que isso lhe dá mais margem de manobra. o autarca rebate as críticas de que 
trabalha para a ‘imagem’ e diz que, ao contrário do que existia no passado, há na câmara do Funchal 
uma postura democrática de diálogo. mas também que a autarquia está disponível para um encontro 
de contas com o governo regional em relação às dívidas. | Pág. 8 a 13

“não estou aqui 
para agradar 

a todos”


