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criticados contratos
para a Função Pública
A AL aprovou na generalidade a 
proposta sobre um novo regime 
de contratos na função pública. 
Porém, o diploma mereceu mui-
tos reparos dos deputados. Pág. 4

IPM forma docentes 
de Português na china
Centro de Português do Politéc-
nico de Macau vai promover um 
curso intensivo para 26 professo-
res que ensinam a Língua de Ca-
mões no Continente chinês. Pág. 9

Planos para terra e água
colhem apoios
Director do Gabinete de Ligação, 
deputados e economistas elogiam 
o pedido feito a Pequim sobre ter-
renos em Hengqin e a autoridade 
marítima da RAEM.  Pág. 2

Falta de mão-de-obra 
obriga a fechar “spa”
O “spa” Nirvana vai encerrar 
o espaço que explorava há uma 
década em Macau. A proprietá-
ria culpa o Executivo pelas restri-
ções à importação laboral. Pág. 7

Pequim “encoraja” 
Macau a estreitar 
laços com UE

“Homem aranha francês”  
escalou Galaxy em 40 minutos
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Pugilista de Macau
sonha com o título
Ng Kuok Kun vai regressar à 
Arena do COTAI, procurando a 
quarta vitória na carreira e dar 
mais um passo para alcançar o 
seu sonho: o título de campeão 
asiático.  Pág. 12

O “homem aranha sem poderes” esteve em Macau para juntar mais uma su-
bida ao seu já longo palmarés. Desta vez, o “alpinista” urbano Alain Robert 
subiu ao topo do hotel Galaxy, no COTAI. Pág. 8
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DISPONÍVEL NO IPAD E IPHONE

toda a edição diária
ao alcance dos dedos

lEoNEl AlvEs E o 25 DE ABRIl

antónio Reis e Rui Veloso 
já chegaram Última

“Marcou-me 
profundamente 

na forma de ver o mundo”
Pág. 11


