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O assassinato “macabro” de uma advogada na Madeira lança a questão da segurança das vítimas de violência doméstica. 
Ilídia Macedo fazia 36 anos no próximo dia 26. Foi morta pelo ex-companheiro de uma forma violenta. Deixa um filho 
de oito anos de idade. O caso está sendo acompanhado pela PJ. Madalena Silva, que já foi vítima de violência, defende 
que “é urgente que se tomem medidas perante este flagelo”. O «Tribuna» publica o relato do “calvário” de Mónica Pereira, 
advogada madeirense que teve de fugir do seu agressor com os filhos menores. | Págs. 9 a 11

“Só a queixa na Polícia 
não Protege a vítima”

“À BOleIa Para 
HOllywOOD” 
eSTreIa na MaDeIra
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UMa InTrODUz 
DOcUMenTárIO 
InTeraTIvO cOMO 
nOva FOrMa 
De exPreSSãO 
arTíSTIca
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I FeSTIval regIOnal 
De Dança eScOlar
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MSc crUzeIrOS 
reFOrça OPeraçãO 
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MaDeIra aSSInala 
DIa eUrOPeU Da 
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lOJa DO arTeSanaTO
“é UM eSPaçO 
De realIzaçãO 
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nOvOS recrUTaS 
PerMITIrãO a renOvaçãO 
Da cOrPOraçãO DOS 
BOMBeIrOS DO FUncHal | Pág. 32

OS leITOreS 
InFanTIS 
“SãO MaIS 
aUTênTIcOS”
violante Matos lança, a 24 de 
abril, mais um livro “Histórias do 
Quinas”, da editora O liberal.
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I encOnTrO De 
PrOFISSIOnaIS 
De eDUcaçãO 
é UM “excelenTe 
carTaz TUríSTIcO 
Para a regIãO”
Defende o docente rómulo neves. | Pág. 23

aUTárQUIcaS PrOPícIaS 
a “MUDançaS De caMISOlaS”
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‘valOreS 
cOnQUISTaDOS 
cOM O 25 
De aBrIl De 
74 aInDa 
PrevaleceM’
O «Tribuna» recolheu as opiniões de 
vários dirigentes sindicais sobre a 
efeméride que se assinala na próxima 
terça-feira. Uma das ideias defendidas 
por unanimidade é que os valores e os 
direitos conquistados com a “revolução 
dos cravos” jamais poderão ser 
esquecidos ou ignorados. | Pág. 4 a 6


