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De Fonte Limpa: Palestra
sobre educação patriótica 
motivou sesta colectiva

Jantares românticos, rosas, 
sessões de spa e afrodisíacos 
nos pacotes de São Valentim
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afasta medidas
adicionais
ao Orçamento
de Estado
O Primeiro-Ministro portu-
guês declarou ontem que a 
avaliação do Orçamento de 
Estado para 2016 pelos mi-
nistros das Finanças da zona 
euro “ajudará a reforçar” a 
confiança no documento e 
nos objectivos do mesmo. 
“Ficará muito claro que este 
é um orçamento que aposta 
no crescimento, na criação de 
emprego, mas também na re-
dução da dívida e do défice”, 
vincou António Costa, de-
monstrando também confian-
ça de que não serão necessá-
rias medidas adicionais e que 
o Orçamento do Estado para 
2016 entregue no parlamento 
na sexta-feira “tem todas as 
condições para ser executado 
plenamente”. Questionado 
sobre a evolução recente, no 
sentido negativo, das taxas 
de juro da dívida, reconheceu 
que a “agitação nos merca-
dos” europeus nos últimos 
dias - que atribui a “causas 
várias” - “naturalmente não 
tem deixado Portugal isento”.

Centro para idosos precisa
de mais de 100 profissionais

OCDE alerta para falhas 
nas escolas e impacto 
da pressão dos pais 
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O novo complexo de cuidados para idosos em Seac Pai 
Van deverá estar concluído no final de 2017, adiantou 
ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU o secretário-geral 
da Caritas, depois de uma visita ao local das obras. A 
instituição irá gerir o centro que vai oferecer 198 camas 

para idosos a título residencial, bem como serviços de 
dia e apoio a famílias com idosos dependentes. Paul 
Pun admite dificuldades na contratação de quadros, já 
que, devido à dimensão do centro, serão necessários 
mais de 100 profissionais de diversas áreas. Pág. 7

Governo pronto 
a canalizar 350 milhões
para Fundo sino-lusófono
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37 pessoas acusadas
de participação 
em motim na RAEHK
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Multidões
sob controlo Última

Restauro de pavilhão
do Templo de A-Má 
vai demorar um ano
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