
Administrador José Rocha Diniz • Director Sérgio Terra • Nº 5031  •  Sexta-feira, 1 de Julho de 2016 10 PATACAS

270C/300C
• • • HOJE

Fonte SMG

PU
B

FO
TO

 W
ON

G 
SA

NG

Junkets em crise
já patrocinam
torneio de futsal

FONTE LIMPA • Págs. 2 e 3

Ex-alunos da
Escola Comercial
no Costa Nunes

Pág. 9

Sede da Associação
dos Macaenses deve
reabrir no final do mês

Centrais

FMI piora previsão
do défice português
mas Lisboa defende-se
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MANUEL SILVÉRIO INDIGNADO:

“Desvirtuar” Complexo 
Olímpico é “barbaridade”
Manuel Silvério enviou cartas aos Secretários Raimundo do Rosário e Alexis Tam 
contestando fortemente a decisão de construir habitação social no Complexo Olím-
pico por considerar que a estrutura irá ser desvirtuada. Depois de muitas e “injustas 
suspeições” lançadas sobre a organização dos Jogos da Ásia Oriental, Silvério inter-
preta a intenção do Governo como “o insulto final”. O antigo presidente do Instituto 
do Desporto já recebeu resposta dos Secretários que terão desviado o assunto
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Sete feridos
em acidente 
na ponte 
Nobre de Carvalho

Uma colisão entre um au-
tocarro e um táxi, ontem 
pelas 14:30, na Ponte do 
Governador Nobre de 
Carvalho, resultou em 
sete feridos, incluindo 
uma idosa e uma crian-
ça, quatro passageiros 
do táxi e o condutor, que 
teve de ser resgatado pe-
los bombeiros e trans-
portado para o hospital. 
Segundo as últimas in-
formações, o taxista corre 
perigo de vida. O trânsi-
to na ponte foi cortado 
temporariamente, com as 
vias a serem vedadas em 
ambos sentidos. Em de-
clarações às autoridades, 
o motorista do autocarro 
garantiu ter sido atingi-
do pelo táxi, que estaria 
a circular em excesso de 
velocidade. 

HERNÂNI 
DUARTE:

Evolução e actualidade
das Finanças Públicas 
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ALBANO 
MARTINS:

De quem faz tudo
e de quem nada faz! 

Pág. 17


