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Pandemia 
leva ao 
aumento de 
ciberataques
| Pág. 32

viagens 
autorizadas 
só Por 
questões 
de saúde
a autorização depende 
do preenchimento 
de um inquérito. | Pág. 25

associação das 
Farmácias aPela 
“a Preços normais” 
de mercado | Pág. 11

cmF entrega 
50 mil livros 
à PoPulação
| Pág. 18

HosPital com 
áreas exteriores 
desinFetadas | Pág. 28

mais de 110 
mil árvores 
Plantadas 
nas serras  | Pág. 29

«o vírus veio 
Para Ficar»
o médico marco albuja realça 
a importância de lavar bem as 
mãos com sabão, e explica que 
este vírus pode ser transportado 
pelos sapatos. | Pág. 10

“o que está 
em equação 
é a vida ou 
a morte”
denúncias por incumprimento 
de quarentena já causaram 
uma detenção. | Pág. 8 e 9

material de saúde 
cHega à região
| Pág. 11

«é urgente um 
gabinete de crise 
Para aPoiar os 
Portossantenses»
afirma José antónio castro, do movimento mais 
Porto santo, que considera que as medidas do 
governo «não chegam», e aponta «que se há 
dinheiro para as sociedades de desenvolvimento 
também deve haver para salvar as famílias e as 
empresas do Porto santo». | Pág. 24

tendo em conta a situação pandémica que se vive atualmente, face ao covid-
19 (coronavírus), a edição do semanário regional «tribuna da madeira» será 
publicada online gratuitamente a partir desta sexta-feira, dia 27 de março de 
2020. «o tribuna não é apenas feito para si, também é feito por si.»

EfEitos 
«dEvastadorEs» 

na Economia

O Covid-19 mudou o mundo do avesso e a 
Madeira não é excepção. Filipe Malheiro, antigo 
jornalista e ex-secretário geral adjunto do PSD, 

não tem dúvidas que acabaremos por sair 
vencedores deste combate contra um inimigo 

invisível e letal. Ricardo Vieira, advogado e 
antigo líder regional do CDS/PP, diz que o 

comportamento cívico e de saúde pública dos 
madeirenses tem sido exemplar.
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