Novas regras de
proteção de dados em
vigor a partir de maio
Com coimas elevadas para quem não cumprir.
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Novo Ferry ou novo
hospital?
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Exigência de
regras iguais para
os lesados do BES
e do BANIF
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O valor que seria dispensado para a aquisição, e manutenção, de um novo navio ronda os 170 milhões de euros.
Segundo contas de Pedro Calado tem um custo que anda nos 50% de investimento que a Madeira tem de fazer para
o novo hospital. | Pág. 8 e 9

PS-M escolhe futuro
com lembranças do passado

João Carlos Gouveia teve de arranjar uma “alternativa credível” a Alberto João Jardim, escolheu Maximiano Martins para disputar as legislativas
regionais, e acabou derrotado nas urnas. Foi a primeira vez, no PS-M, que se ensaiou uma candidatura a presidente do Governo Regional que não
passasse pelo próprio líder do partido. É o mesmo a que se propõe Emanuel Câmara, agora com o independente Paulo Cafôfo. Em 2015, com Victor
Freitas a cabeça-de-lista de uma coligação, não foi possível reunir toda a Oposição contra Miguel Albuquerque. | Pág. 4 a 7

Destino Madeira
‘O Professor
na FITUR em Madrid do Século XXI’
em debate
Visita à Venezuela
foi positiva
Universidades
Reabilitação
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Urbana “é o desafio procuram por
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estudantes
para o Funchal”
madeirenses
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“Fazer um filme não é só
pôr a câmara a gravar”
André Almeida Rodrigues é vencedor do Prémio do Público da
Competição de 2017 do Shortcutz Funchal com o filme “Alfaião”.
Afirmou ao «Tribuna» que já tem em mãos a estreia do filme de
ficção “Cuidado”. E deixa ainda alguns conselhos aos jovens que
querem seguir esta área. | Pág. 10 e 11
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