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Farmácias 
apoiam 
controlo 
de preços
| Pág. 30

“noite da 
revolução” 
no isal | Pág. 20  

sono é ‘arma‘ 
para o sistema 
imunológico | Pág. 14

cmF adere 
à ‘preserve’ | Pág. 28 e 29

gnr-m alerta para 
burla com testes 
da covid-19 | Pág. 23

"é uma forma de atividade criminosa usando 
técnicas de engenharia social", diz a guarda.

máscaras chegam ‘incompletas’
as pessoas que denunciam a situação afirmam que receberam as máscaras do governo regional 

sem os filtros e sem a abertura para os colocar, porque está tudo cosido à máquina. | Pág. 32

arrendamento 
mantém tendência
a madeira está na 3ª posição nas regiões com 
preços médios de venda mais elevados. | Pág. 22

Burlões ‘atacam‘  
idosos em santa cruz
| Pág. 12

‘Falar Funchal’ 
comemora 
«a revolução 
dos cravos»
a câmara do Funchal assinala as comemorações 
do ‘dia da liberdade’ com várias atividades online  
para a população. | Pág. 18 e 19

pânico de sair 
de casa 
psicólogos dizem que vai acontecer mesmo 
após o fim do estado de emergência. | Pág. 13

a cerca sanitária na freguesia camaralobense deveria ser efectuada por uma equipa de polícia permanente, por “razões 
óbvias” de saúde e segurança pública. essa é a convicção de elementos ligados à própria psp. | Pág. 11

“Não põem pés 
em terra”
estado de calamidade em câmara de lobos 
obriga a mudanças na actividade piscatória. | Pág. 8 a 10

polícias estão 
preocupados

oncologia 
com atrasos e 
desmarcações
ricardo sousa, presidente da 
direção do núcleo regional 
da madeira da liga portuguesa 
contra o cancro, afirma ao 
«tribuna» haver necessidade 
de dispor de «instalações 
próprias, adequadas à 
realidade e com capacidade 
de resposta a todas as 
solicitações». | Pág. 4 a 7


