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Discórdia sobre referendo 
chega ao tribunal 
de Última Instância

cinco candidatas 
a 75 vagas para amas
O Governo queria iniciar o pro-
grama em Agosto com 75 amas co-
munitárias, mas até agora apenas 
cinco candidatas responderam ao 
apelo. A fraca adesão poderá ditar 
atrasos. Pág. 9

aL deve rejeitar
Lei dos animais
A proposta de lei da protecção 
dos animais poderá mesmo ser 
rejeitada pela Assembleia Legis-
lativa, tendo em conta as conclu-
sões da Comissão de Regimento e 
Mandatos. Pág. 6

Centrais

À espera do IAS
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Metro a 30 à hora
e com barulho mínimo
na península
O Gabinete para as Infra-estruturas e Transportes garante que 
serão aplicadas normas seguidas em Hong Kong para que o 
ruído provocado pelo Metro Ligeiro seja quase idêntico ao som 

ambiente das zonas por onde passar em Macau. Na península, 
o Metro deverá circular a uma velocidade média de 30 quilóme-
tros por hora, inferior à prevista para a Taipa. Pág. 3

Beijing Guoan na RaEM 
no próximo ano
Um jogo e um espectáculo cultural 
em Macau poderão ser uma reali-
dade em Outubro de 2015 para a 
equipa do Beijing Guoan. A inicia-
tiva é de um empresário “amigo” 
do Monte Carlo.  Pág. 12

tDM denuncia
ameaças e insultos
A Teledifusão de Macau quei-
xou-se ao Ministério Público de 
ameaças e insultos contra jorna-
listas da estação, durante o pro-
testo de trabalhadores do jogo 
junto ao Venetian.
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Obras de expansão 
do aeroporto arrancam
depois do Verão
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china abre a porta
a empresas portuguesas
de lacticínios
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Empresa de chan chak Mo 
paga 260 milhões
por terreno na Montanha

Apesar de já ter arrendado um espaço novo, 
após obter um subsídio da Fundação Macau, 

a Associação para o Desenvolvimento Infantil 
ainda se debate com a falta de fundos e aguar-
da licença para retomar os serviços a 100% por 

forma a satisfazer quase 600 famílias em lista de 
espera. O IAS adiou para Agosto uma reunião 
que visa solicitar uma mudança de estatuto de 

espaço residencial para unidade social.


