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Chefe vai a Pequim 
negociar uso
de zonas marítimas
O Chefe do Executivo vai liderar 
uma delegação da RAEM que se 
deslocará a Pequim, no dia 2 de No-
vembro, para “negociar a utiliza-
ção” de zonas marítimas. Segundo 
o Governo, Chui Sai On irá reunir-se 
com as autoridades responsáveis do 
Governo Central, para aprofundar 
contactos e recolher opiniões com 
o intuito de “planear a utilização e 
a gestão das águas marítimas con-
finantes com a RAEM”. A delega-
ção visitará a Comissão Nacional 
de Desenvolvimento e Reforma, 
Ministérios dos Transportes e dos 
Recursos Hídricos, a Administração 
Geral da Alfândega e a Administra-
ção Nacional dos Oceanos. A comi-
tiva também procurará “informar-
-se melhor sobre as oportunidades 
da RAEM de participar com mais 
eficiência na iniciativa ‘Uma Faixa, 
Uma Rota’”.

Peres de Sousa demite-se
do Hospital TaivexMalo
por falta de condições

Empresa quer ajudar
a “vitalizar” papel
de plataforma
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ARTM garante que 
não há seringas 
“à solta” nas ruas
  Pág. 6

Torres de habitação pública
“avançam” junto ao Aeroporto
O Executivo pretende avançar com a construção de habitação 
pública próximo do Aeroporto, em duas parcelas de terreno 
anteriormente envolvidas no processo “La Scala”. De acordo 
com a Planta de Condições Urbanísticas, o plano contempla 

um edifício com altura máxima de 155 metros para casas pú-
blicas e outro, até 90 metros, destinado a instalações sociais e 
públicas. As vistas do Parque da Taipa Grande poderão ser 
afectadas.
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Centrais
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Ala dos Operários
entrega novo projecto
de Lei Sindical
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Atendendo à evolução conturbada do hospital TaivexMalo nos últimos seis anos, o director 
clínico decidiu apresentar a demissão por falta de condições para dar continuidade ao projec-
to. José Peres de Sousa fala de uma relação complicada com o Grupo Malo, que retirou força à 
valência da medicina dentária e de conflitos entre a nova administração e o Venetian, que não 

renovou a licença do “spa médico”. Neste momento, apenas o hospital funciona.

FESTIVAL DA LUSOFONIA COMEÇA AMANHÃ

Já “cheira” a festa!


