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Condutor da companhia
de rádio-táxis pediu gorjeta
na fase de viagens gratuitas
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Londres notificará oficialmente a
29 de Março a sua saída da União
Europeia, a primeira nos 60 anos de
história do bloco construído sobre
as cinzas da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido activará nesse
dia o Artigo 50 do Tratado Europeu
de Lisboa através de uma carta da
Primeira-Ministra Theresa May dirigida ao Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou ontem o Governo. No dia 23 de Junho
de 2016, “o povo britânico tomou
a decisão histórica de abandonar a
UE” e “na próxima quarta-feira, o
governo prosseguirá com esta decisão e iniciará formalmente o processo” de saída, disse em comunicado
o ministro a cargo do Brexit, David
Davis. Londres e Bruxelas terão dois
anos para selar um acordo de divórcio que se espera que esclareça, entre outros aspectos, se os europeus
no Reino Unido manterão os seus
direitos, a conta que Londres deverá
suportar pelos seus compromissos
orçamentários até 2020, bem como
esboçar a nova relação comercial.

Elevada taxa de participação
e ambiente de tranquilidade
nas eleições em Timor-Leste

Acordo com Camões valoriza
aposta do IPM no Português
O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e o Instituto Politécnico de Macau (IPM) vão assinar na quinta-feira
um protocolo que prevê a criação de canais de comunicação e a divulgação mútua de actividades. A vertente prática
mais importante assenta na possibilidade de acreditação

pelo Camões das acções de formação oferecidas pelo Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM a
docentes chineses no Continente. Para Carlos André, coordenador do Centro, o protocolo é o “corolário” do trabalho
do IPM em prol da Língua Portuguesa.
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Compradores locais
recebem casas em Zhuhai
dois anos depois
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TUI “antecipou”
reinício do julgamento
de Ho Chio Meng
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Ivo Ferreira conclui
rodagem do filme
“Hotel Império”
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Adeus britânico à UE
começa a 29 de Março

10 PATACAS

Edith Silva lidera Conselho
de Curadores da EPM
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