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sem roteiro para 
sufrágio universal
A introdução do sufrágio univer-
sal no território só poderá acon-
tecer com a revisão da Lei Básica 
e o Governo não tem qualquer 
calendário para o efeito, disseram 
ontem responsáveis governamen-
tais na AL. Pág. 5

Porto e Benfica decidem
ida à final da taça
O Benfica recebe esta quarta-feira 
o FC Porto na segunda mão das 
meias-finais da Taça de Portugal, 
tentando virar a eliminatória que 
favorece o conjunto azul-e-bran-
co. Para ver no Canal Macau a 
partir das 3 e 45 da próxima ma-
drugada. Pág. 17

Prova de acesso ao superior 
unificada em 2017
O exame unificado de portu-
guês, chinês, matemática e inglês 
para ingresso no ensino superior 
entrará em vigor em 2017. As qua-
tro maiores instituições de ensino 
superior do território adoptaram 
este exame. Pág. 10

antónio Reis
no 25 de abril
O Professor Doutor António Reis, 
militar de Abril e ex-deputado e 
secretário de Estado da Cultura 
do II Governo Constitucional, 
abrilhanta as comemorações do 
25 de Abril em Macau. Pág. 11
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Centros de explicações:
número de ilegais pode
já ultrapassar os legais
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SJM FOI A ÚNICA OPERADORA QUE NÃO CRESCEU DOIS DÍGITOS NAS RECEITAS

Sands e casino Galaxy 
lideraram trimestre
A Sands China subiu ao lugar mais alto do “ranking” rela-
tivo às receitas brutas geradas nos três primeiros meses do 
corrente ano, superando por escassa margem a Sociedade 
de Jogos de Macau, até há poucos meses líder incontestável 
do mercado. Nos meses de Janeiro e Março ainda conseguiu 

manter a liderança, mas as operações de Fevereiro - marca-
das pelo recorde absoluto do sector, no montante total de 38 
mil milhões de patacas - desequilibraram as contas finais a 
favor da Sands China e colocaram, pela primeira vez, a SJM 
em posição secundária num exercício trimestral. PáG. 3

Centrais

Instituto cultural planeia
mais três bibliotecas
na cidade e ilhas
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61º Grande Prémio 
com menos ruído
entre 13-16 de  Novembro

Lisboa poupa
salários e pensões
a novos cortes 
O Governo de Lisboa afirmou 
ontem, através do ministro da 
Presidência e da ministra de 
Estado e das Finanças, que em 
2015 não haverá aumento de 
impostos nem cortes adicio-
nais sobre os salários e as pen-
sões. “Não haverá aumento 
de impostos para 2015 e não 
haverá adicional esforço sobre 
salários ou sobre pensões”, 
declarou Luís Marques Gue-
des, no final de uma reunião 
extraordinária do Conselho 
de Ministros realizada para 
decidir as medidas destinadas 
à redução do défice público 
para 2,5% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) em 2015. “No 
que respeita às medidas sobre 
pensões e salários do sector 
público, conforme já foi dito 
e afirmado ainda agora pelo 
senhor ministro da Presidên-
cia, as medidas duradouras 
em preparação não se tradu-
zem em qualquer contributo 
adicional para a consolidação 
orçamental, ou seja, não im-
plicam sacrifícios adicionais”, 
acrescentou a ministra de Es-
tado e das Finanças.
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