
O Secretário para a Economia e Finanças confessou estar 
“chocado” com as verbas gastas em rendas pelo Executi-
vo, mas escusou-se, para já, a revelar valores. No debate 
das LAG, Lionel Leong apelou ainda à honestidade dos 
“junkets”, garantiu a protecção dos direitos dos traba-

lhadores residentes, prometeu a simplificação da buro-
cracia para as pequenas e médias empresas e expressou 
apoio à contratação de professores de português, para 
aumentar os quadros bilingues e fomentar as sinergias 
sino-lusófonas. 
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Ponte do Delta 
regista atraso de 
pelo menos um ano
A ponte que ligará Hong Kong, Ma-
cau e Zhuhai vai falhar o prazo de 
conclusão de 2016 por um ano, ad-
mitiu o Governo da antiga colónia 
britânica. As instalações do posto 
fronteiriço e correspondente ligação 
viária não vão estar terminadas no 
final de 2016, de acordo com o ac-
tual progresso da construção, con-
firmou o departamento responsável 
pelas autoestradas e ferrovias de 
Hong Kong. Referindo-se ao pro-
jecto como “enorme e complicado”, 
o Governo de Hong Kong apontou 
para a existência de vários desafios 
técnicos, tanto no desenho como 
nas diferentes fases da construção. 
Segundo aquele departamento, a 
conclusão da ponte foi adiada para 
o final de 2017 devido à instabilida-
de no fornecimento de materiais e 
falta de mão-de-obra, bem como a 
dificuldades em relação aos limites 
de altura impostos pelas autorida-
des de aviação, critérios de protec-
ção ambiental e atrasos na constru-
ção de aterros.

Lionel Leong “chocado”
com despesas em rendas
dos serviços públicos

Pág. 7 Última

Paulina Santos critica MP
e deixa reparo ao acórdão 
que fechou “caso das campas”

“Faço cada espectáculo 
como se fosse o último 

e o primeiro”

António Costa promete 
moderação e estabilidade 
mas Cavaco mantém dúvidas

Engarrafamentos
“temáticos” em
“De Fonte Limpa”
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Governo não cede 
na reversão de lotes 
em Nam Van
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Festival de Luz anima 
pontos turísticos
em Dezembro
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LUÍS DE MATOS EM ENTREVISTA AO JTM


