
Administrador José Rocha Diniz • Director Sérgio Terra • Nº 5030 • Quinta-feira, 30 de Junho de 2016 10 PATACAS

260C/310C
• • • HOJE

Fonte SMG

Carlos Gaspar recorda 
dissensos nas negociações
da Declaração-Conjunta
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CCAC arquiva caso Jinan
e é acusado de “falar pelo
Chefe do Executivo”
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Património,
para que te quero!
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Depois de ter indicado que o Hospital das Ilhas ficaria pronto 
em 2019, o Governo admite agora que, para já, não há datas 
nem orçamentos para o projecto. A questão fulcral prende-se 
com “problemas de articulação” entre o projectista e os mais 

de 10 serviços públicos que têm de emitir pareceres. Os de-
putados exortaram o Executivo a assumir responsabilidades 
pelos atrasos.

Excesso de pareceres 
atrasa Hospital das ilhas

Brexit sem “mercado
único à la carte”
O presidente do Conselho Euro-
peu deixou ontem um aviso sério 
ao Reino Unido, na sequência da 
saída da União Europeia: “não há 
mercado único à la carte”, disse 
Donald Tusk, falando após a pri-
meira reunião dos líderes euro-
peus a 27 - já sem David Cameron - 
para discutir o caminho da UE sem 
os britânicos. “Os líderes deixaram 
claro como água que o acesso ao 
mercado único requer a aceitação 
de todas as quatro liberdades - in-
cluindo a liberdade de circulação 
de pessoas. Não haverá mercado 
único à la carte”, sublinhou Tusk, 
Recorde-se que a União Europeia 
se sustenta em quatro liberdades 
fundamentais entre os estados-
-membros: movimento de produ-
tos e mercadorias, liberdade de 
movimento de serviços, liberdade 
de movimento de pessoas e traba-
lhadores e, ainda a liberdade de 
movimento de capital. A afirma-
ção de Tusk foi corroborada por 
Jean-Claude Juncker, o presidente 
da Comissão Europeia. Ambos os 
líderes falaram no final da cimeira 
em conferência de imprensa.

Empresa queria
rua japonesa
na San Ma Lou
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Anima duvida
das contas 
do Canídromo
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Descendentes lusos
apelam em Malaca
a apoio de Lisboa 
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RAEHK prepara-se
para mega-marcha
sobre a transição
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Louis Lou
SOB OS HOLOFOTES 
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