
Luís Miguel Vieira Mão Cheia

Tribuna diário www.tribunadamadeira.pt www.tribunadamadeira.tv

Semanário | Ano 20 | Nº 1061
Sexta-feira | 10 de abril de 20202 ,00 € Director:  Edgar R. Aguiar

tribunadamadeira.pt

Grandes também 
querem ‘benesse’
«Lay-off’ atrai grandes empresas 
e clubes da Primeira Liga. | Pág. 4 a 7

“quem não cumPrir incorre no crime de 
desobediência”

PsP atenta aos limites à circulação no período da Páscoa. | Pág. 8 e 9

 

Governo reGionaL 
entreGa 2.100 
cabazes a famíLias
| Pág. 29

cmf Leva mercado 
a Portadores 
de deficiência | Pág. 28

sPea desafia a 
contar mantas 
e miLhafres | Pág. 30

50 miL comPrimidos 
Para combater 
o covid-19 | Pág. 23

«concertação» 
e «entendimento» 
na PoLítica | Pág. 13

burLas aumentam
| Pág. 20 e 21

madeira em 
destaque no 
«Prémio cinco 
estreLas reGiões»
o galardão distinguiu a madeira em áreas 
como a gastronomia, artesanato, 
festas e romarias, praias e paisagens. | Pág. 32

festas da fLor e do vinho 
são em setembro | Pág. 18 e 19

Como mANtER 
A SAúDE mENtAl 
NA quARENtENA 
| Pág. 24 e 25

esta será uma Páscoa diferente para todas as famílias. a situação de pandemia que enfrentamos obriga a que 
festividade cristã seja celebrada em isolamento. será uma Páscoa sem abraços, sem beijos, trocas de ovos de 
chocolate entre os mais pequenos no convívio familiar. mas também será uma Páscoa que vai deixar todos a pensar 
no amanhã. se uns aceitam, porque assim tem de o ser, pois a saúde está em primeiro lugar, para outros será mais 
difícil aceitar esta festividade sem a proximidade familiar a que estão habituados. Para estes, e para todos, fica uma 
mensagem de esperança deixada por alguns padres madeirenses. | Pág. 10 a 12

Páscoa  
‘amarga’

A Praça de São Pedro, onde o Papa Francisco iniciou os eventos 
da Semana Santa, tem ficado totalmente vazia.


