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Diminuiu a satisfação
com o ambiente
Um estudo realizado pela Direc-
ção dos Serviços de Protecção 
Ambiental revela que o nível de 
satisfação ambiental entre os resi-
dentes de Macau diminuiu cinco 
por cento em 2013.  Pág. 7

tV cabo queixa-se
da televisão gratuita
A TV Cabo publicou um anúncio 
queixando-se que a existência de 
televisão gratuita dificulta muito 
o funcionamento da companhia, 
manifestando disponibilidade de 
participar no futuro serviço tele-
visivo no território, que possa en-
globar telefone e internet. Pág. 11

Fundação Rui cunha
excedeu a ideia original
Os primeiros dois anos da Fun-
dação Rui Cunha tiveram uma 
adesão acima do esperado. Rui 
Cunha deixa um repto para que 
outras instituições também pro-
movam a divulgação de trabalhos 
sobre o Direito de Macau. Pág. 9

Condutores querem exclusivo
dos novos alvarás de táxis
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CHEFE DO EXECUTIVO FOI À AL RESPONDER AOS DEPUTADOS

Chui Sai On abre a porta 
a mudanças no Governo
O Chefe do Executivo admitiu ontem a possibilidade de 
uma remodelação da equipa de Secretários mas também de 
alterações no organigrama da Administração, mudanças que 
classificou como “naturais” num Governo “com 15 anos”. 

Sobre o tema da habitação, Chui Sai On prometeu mais ter-
renos para casas públicas, mas defendeu que a questão já é 
quase “psicológica” para muitos jovens do território.

Destacável Pág. 12

Maio florido entre
Portugal e china 
Uma ronda de contactos no 
próximo mês de Maio pro-
mete impulsionar as relações 
económicas entre Portugal 
e a China, em plena vaga de 
investimento chinês em Por-
tugal, refere o “Macauhub” 
revelando que a visita do Pre-
sidente da República Portu-
guesa à China, entre 13 e 19 
de Maio, vai ser acompanha-
da por uma missão empresa-
rial, em que estão inscritas até 
agora perto de 60 empresas 
dos mais diversos sectores. A 
missão terá início em Xangai, 
onde no dia 14 terá lugar, de 
acordo com o programa pro-
visório, o seminário “China 
– Portugal: Doing business 
together”, organizado pela 
AICEP e do investimento 
com o apoio do CCPIT Xan-
gai (The China Council for 
the Promotion of Internatio-
nal Trade). No dia 16, já em 
Pequim, realizar-se-á outro 
seminário, além de encontros 
bilaterais entre empresas por-
tuguesas e chinesas. Outras 
iniciativas estão a mobilizar 
os agentes económicos dos 
dois países, caso do “1º Fó-
rum Sino-Português para a 
Inovação em Materiais Avan-
çados”, marcado para 30 e 31 
de Maio em Hangzhou.

BENFICA CAMPEÃO DE PORTUGAL

O JtM oferece um “Poster”
para mais tarde recordar...

DISPONÍVEL NO IPAD E IPHONE A PARTIR DE HOJE

toda a edição diária
ao alcance dos dedos
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assistir “ao nascer 
de uma nova época”
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ANABELA RITCHIE E O 25 DE ABRIL
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