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OrçamentO ParticiPativO em vOtaçãO | Pág. 32 

PreséPio 
com forte 

comPonente 
ambiental 

| Pág. 18 e 19

PrOibiçãO de venda de 
bebidas alcOólicas “é uma 
medida discriminatória”
| Pág. 13

madeira aumenta númerO 
de hOtéis à venda | Pág. 22

Ps-m aPresentOu 75 
PrOPOstas de alteraçãO
cafôfo esperava “abertura” do Psd e cds 
na discussão da especialidade do Oram. | Pág. 6 e 7

madeirenses POdem ter 
“vivência em sOciedade”
na madeira há “pouco mais de 30 cadeias de transmissão” da 
covid-19 e estão todas “identificadas”. Pedro ramos, o secretário 
regional da saúde, considera que as medidas adoptadas pelo 
Governo regional têm permitido evitar uma transmissão comuni-
tária activa. | Pág. 12

caladO dOrme 
de “cOnsciência 
tranquila”
Ps garante que vai levar “irregularidades 
claras” ao ministério Público. | Pág. 5

albuquerque fala 
em “POuca verGOnha” 
e “anti-PatriOtismO”
O Orçamento regional para 2021, segundo o Governo regional, 
visa implementar medidas para mitigar os efeitos da crise provoca-
da pela pandemia. enquanto miguel albuquerque diz que há “um 
horizonte de esperança” para as famílias e empresas, a Oposição 
lamenta que não tenham sido cortadas “gorduras”. | Pág. 4

O deputado do Psd-m na assembleia da república  foi o orador convidado de um evento do 
rotary club do funchal, onde falou de economia. em entrevista ao «tribuna», Paulo neves abor-
dou o centro internacional de negócios da madeira e Zona franca, a linha marítima e a taP. nas 
estratégias para o turismo regional, referiu o alojamento local e o turismo residencial como fortes 
apostas. disse ainda que a madeira “poderá ser um centro de excelência de estabelecimento de 
controlo de drones para a vigilância atlântica”. | Pág. 8 a 11

“O CentrO 
internaCiOnal 

de negóCiOs  
é Credível”


