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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

Madeira assinala
Dia Europeu da
Reflexologia
MSC Cruzeiros
reforça operação
na Madeira
I Festival Regional
de Dança Escolar
| Pág. 18

“Só a queixa na polícia
não protege a vítima”
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
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autárquicas propícias
a “mudanças de camisolas”
| Pág. 12 a 14
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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

UMa introduz
documentário
interativo como
nova forma
de expressão
artística

Os leitores
infantis
“são mais
autênticos”

| Pág. 29

| Pág. 16 e 17

Violante Matos lança, a 24 de
abril, mais um livro “Histórias do
Quinas”, da Editora O Liberal.

Loja do Artesanato
“À Boleia para
“é um espaço
Hollywood”
de realização
estreia na Madeira de dinheiro”
| Pág. 30
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Novos recrutas
permitirão a renovação
da corporação dos
Bombeiros do Funchal
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