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Rui Moreira garante
que Porto quer aproveitar
oportunidades na RAEM

Antigo agente da PSP
explica paixão pela fotografia
em “Perfis da Nossa Gente” 

Queda das receitas pode
ser “chuva ou tempestade”
Steve Wynn garante que continua 
muito optimista sobre Macau mas 
questiona-se  sobre se a quebra de 
receitas do jogo em Outubro, que 
ocorre pelo quinto mês consecuti-
vo, é apenas chuva ou já uma tem-
pestade.
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Agrediu criança e dona
de centro de explicações
Uma criança de quatro anos e a 
directora de um centro de expli-
cações na Rua do Almirante Costa 
Cabral terão sido alvo de agres-
sões por parte de um pai de outro 
aluno do estabelecimento.
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Melco Crown alvo 
de advertência

por violação
da lei do fumo
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Crescimento à revelia
do interesse público
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 J
TM Terceiro caso de 

febre de dengue 
detectado no Jardim 
Luís de Camões

Os Serviços de Saúde 
confirmaram ontem o 
terceiro caso local de fe-
bre dengue, contraído 
por uma residente de 23 
anos. A jovem, moradora 
na zona do Jardim Luís 
de Camões, começou a 
apresentar febre e do-
res musculares a 22 de 
Outubro, data em que 
se deslocou ao Hospital 
Kiang Wu. Como a febre 
persistiu, acabou por ser 
internada. Após o apare-
cimento de uma erupção 
cutânea no corpo foram 
realizadas análises que, 
depois de enviadas para 
o Laboratório de Saúde 
Pública, confirmaram 
reacção positiva à febre 
dengue tipo I. Segundo 
os Serviços de Saúde, a 
doente melhorou e já não 
apresenta sinais de febre. 
À semelhança da primei-
ra residente a contrair a 
doença este ano, a jovem 
frequentava o Jardim 
Luís de Camões, onde 
fazia exercício à noite. 
Este é o 16.º caso de febre 
dengue em Macau - 13 
são importados e três são 
locais.

Líder do Partido Liberal
expulso da CCPPC
O líder do Partido Liberal da 
RAEHK, James Tien, foi afasta-
do da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês na se-
quência de críticas ao Chefe do 
Executivo, CY Leung.
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Licenças “triple play”
para renovar 
mercado televisivo Pág. 2

ESTUDO DA UNIVERSIDADE DE MACAU PROPÕE MUDANÇAS NO SECTOR
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ESPECIALISTAS PREOCUPADOS COM DESENVOLVIMENTO URBANO


