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Subsídio de
Mobilidade
chega aos
porto-santenses
Calado ‘anula’
derrama
para atrair
investimento

‘mão pesada’ nas
discotecas
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Medida foi uma das promessas
de campanha. | Pág. 8 e 9

Gouveia faz
análise do
processo
autárquico
Vinho Madeira
reforçado no
mercado asiático

Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) vai fazer fiscalização no fim-de-semana
para evitar fraudes com os certificados de vacinação.
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“O CDS foi
literalmente
engolido pelo PSD”
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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

Hotéis não
conseguem
recrutar em
Portugal
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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
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“Viabilizar
e manter
“Inicia-se um
os postos
caminho que
de trabalho” não será fácil”
na Frente
Os órgãos sociais do Club Sport Marítimo, eleitos
outubro, tomaram posse no passado
MarFunchal adia225 dede novembro.
Rui Fontes passa a liderar o
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Marítimo, terminando assim com a era de Carlos
Pereira que durou 24 anos. | Pág. 28 e 29
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