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Proibição de venda de
bebidas alcoólicas “é uma
medida discriminatória”

| Pág. 13

Madeira aumenta número
de hotéis à venda
Albuquerque fala
em “pouca vergonha”
e “anti-patriotismo”
| Pág. 22

O Orçamento Regional para 2021, segundo o Governo Regional,
visa implementar medidas para mitigar os efeitos da crise provocada 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 Centro
internacional
de negócios
é credível”

PS-M apresentou 75
propostas de alteração
Cafôfo esperava “abertura” do PSD e CDS
na discussão da especialidade do ORAM. | Pág. 6 e 7

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 abordou 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

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 comunitária activa. | Pág. 12

Calado dorme
de “consciência
tranquila”
PS garante que vai levar “irregularidades
claras” ao Ministério Público. | Pág. 5

Orçamento Participativo em votação
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