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GOVERNO APOSTA
EM CECÍLIA TSE
PARA DINAMIZAR
INSTITUTO CULTURAL
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BANDA “QUEEN”
JUNTA-SE À ANIMA
NA CAMPANHA
PELOS GALGOS

GRUPO GALAXY 
QUER RESORT 
COM CASINO 
EM BORACAY
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Venetian “despejou” TaivexMalo 
após reunião com Serviços de Saúde
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O presidente da Câmara de Lisboa 
enalteceu a liderança da China 
no combate global às alterações 
climáticas, durante a sua primeira 
visita ao país. “A China quer 
assumir uma posição de liderança 
e está a fazê-lo na prática. Não 
tem dúvidas no caminho a 
seguir e isso é de uma grande 
importância“, disse Fernando 
Medina, que se reuniu em Pequim 
com o seu homólogo local, Chen 
Jining. Apesar da diferença de 
escalas entre Lisboa e Pequim, 
Medina considera que as soluções 
são “semelhantes”, passando 
pela “redução do impacto 
da circulação automóvel nas 
emissões de carbono, plantação 
de árvores e devolução do espaço 
público, promoção dos meios 
suaves de mobilidade, prioridade 
da eficiência energética dos 
edifícios e produção energética 
através de fontes renováveis”. 
O autarca elogiou ainda o 
gigantesco projecto de infra-
estruturas “Nova Rota da Seda”, 
ao referir que “o sentido geral 
com que é feito, que é reforçar 
as condições de abertura e de 
ligação do mundo, é um sinal de 
grande importância com o qual 
nós partilhamos o sentido”.

FERNANDO MEDINA ELOGIA 
LIDERANÇA CHINESA

NA LUTA CONTRA 
AQUECIMENTO GLOBAL

O Hospital de Dia TaivexMalo tem 40 dias para abandonar as instalações que opera no Venetian, depois de ter recebido uma carta 
de despejo da Sands China. Todos os serviços, incluindo a componente dentária devem deixar o espaço. A decisão foi tomada um 
dia depois de um encontro entre responsáveis da operadora e os Serviços de Saúde, soube a TRIBUNA. A Sands China sublinhou 
que “tomou todas as medidas necessárias para proteger os interesses dos clientes e defender o seu compromisso com os mais 
altos padrões de qualidade depois de ser conhecida a suspensão da licença” do Hospital de Dia.
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Festival de Cinema
começa hoje
a atribuir prémios
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Duplo recorde
na Marcha de Caridade
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