
O secretário-geral do Conselho da Universidade da Cida-
de de Macau (UCM) considera injustas as críticas sobre a 
distribuição definida pelo Governo para o antigo campus 
da Universidade de Macau na Taipa. Em entrevista ao 
JORNAL TRIBUNA DE MACAU, Robert Chan sublinha 

que, entre as instituições privadas de ensino superior, a 
UCM é a que tem mais “urgência” e “necessidade” de 
novas instalações e apela a uma maior “objectividade” 
na análise da situação.
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Comissário contra a Corrupção 
sublinha que “os bons 
exemplos vêm de cima”

Sanções mais duras 
para taxistas com apoio 
esmagador em consulta pública

Contagem decrescente 
para combate de milhões
O “Clash in Cotai II” leva as emo-
ções do boxe bem cedo à Arena do 
Venetian, com o primeiro combate 
agendado para as 8:00 de domin-
go. Só por combater, Pacquiao 
deve receber cerca de 20 milhões 
de dólares livres de impostos.
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O novo recorde de visitantes
em “De Fonte Limpa”
Graças ao número de visitantes do 
território, um novo recorde foi ba-
tido no último fim-de-semana. Em 
“De Fonte Limpa” conheça também 
a exposição de um macaense radi-
cado nos Estados Unidos com uma 
paixão pelos “Tigres Voadores”.
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Mio Pang Fei 
escolhido para 

Bienal de Veneza
Centrais

Fronteira do COTAI 
vai funcionar 24 horas
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querem fim 
do “Occupy” 

Cerca de 82,9% dos ci-
dadãos de Hong Kong 
pedem o fim do Movi-
mento Occupy, revela 
um inquérito ontem 
divulgado pela Uni-
versidade de Hong 
Kong.  De acordo com 
o mesmo estudo, qua-
se 70% das pessoas de-
fendem que o Gover-
no da antiga colónia 
britânica deve desobs-
truir as áreas públicas 
que têm sido ocupa-
das pelos manifestan-
tes. A Universidade de 
Hong Kong realizou a 
pesquisa entre 17 e 18 
de Novembro e um to-
tal de 513 cidadãos foi 
alvo de entrevista tele-
fónica. A pesquisa teve 
uma taxa de resposta 
de 65,9%, com uma 
margem de erro de 4,4 
pontos percentuais e 
um nível de confiança 
de 95%. Questionados 
se apoiavam ou não o 
movimento de desobe-
diência civil, 55% dos 
513 cidadãos disseram 
que estavam contra o 
movimento, enquan-
to 28% manifestaram 
apoio.  

Luciano Oliveira desmente 
ligação a rede dos vistos Gold
Em entrevista ao jornal “i”, o asses-
sor jurídico da RAEM, José Lucia-
no de Oliveira, desmente qualquer 
colaboracão com a rede de vistos 
Gold que está a ser investigada.
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Mudança para a Taipa era
“urgente” e “necessária”
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ESTUDO DA UNIVERSIDADE DE MACAU PROPÕE MUDANÇAS NO SECTOR
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PORTAS DO CERCO COM HORÁRIO ALARGADO


