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Calado ‘anula’ 
derrama 
para atrair 
investimento
medida foi uma das promessas 
de campanha. | Pág. 8 e 9

subsídio de 
mobilidade 
Chega aos | Pág. 11

porto-santenses 

hotéis não 
Conseguem 
reCrutar em 
portugal
| Pág. 12

“iniCia-se um 
Caminho que 
não será fáCil”
os órgãos sociais do Club sport marítimo, eleitos 
a 22 de outubro, tomaram posse no passado 
dia 5 de novembro. rui fontes passa a liderar o 
marítimo, terminando assim com a era de Carlos 
pereira que durou 24 anos. | Pág. 28 e 29

vinho madeira 
reforçado no 
merCado asiátiCo
| Pág. 22

“viabilizar 
e manter 
os postos 
de trabalho” 
na frente 
marfunChal
| Pág. 32

‘mão pesada’ nas 
discotecas

| Pág. 32

Trabalhadores da hotelaria
“não preCisam 
de profissão 
‘mais glamorosa 
e sexy’”
ricardo lume, deputado do pCp-m, diz 
que “é necessário combater a precariedade 
e valorizar os salários no sector da 
hotelaria e similares. | Pág. 16 e 17

Noite do Mercado 
aiNda seM certezas

 | Pág. 13

gouveia faz 
análise do 
proCesso 
autárquiCo | Pág. 7

“O CDS fOI 
lITERAlMENTE 
ENgOlIDO pElO pSD”

autoridade regional das actividades económicas (arae) vai fazer fiscalização no fim-de-semana 
para evitar fraudes com os certificados de vacinação. 

está instalada a crise no Cds, com um 
ambiente cada vez mais ‘crispado’, o que 
tem causado saídas de peso. a ‘crise de 
sobrevivência’ do partido também poderá ter 
influência a nível regional. o «tribuna» falou 
com João Catanho, ex-militante centrista, que 
foi expulso há 4 anos. numa análise a esta 
situação afirma que a crise nacional vai ter 
impacto na madeira. | Pág. 4 a 6


