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Receitas de bacará
afundam-se 36% 
na strip de Las Vegas
Os casinos da Strip de Las 
Vegas registaram uma que-
da de 36% nas receitas de 
bacará em Outubro. O nú-
mero levou alguns analistas 
a estabelecer paralelismos 
com Macau e a falar numa 
tendência mundial de crise 
no mercado dos jogadores 
VIP chineses. No mês pas-
sado, as receitas totais dos 
casinos da Strip de Las Ve-
gas caíram 5,6% para os 520 
milhões de dólares, mas foi 
sobretudo a queda do baca-
rá que impulsionou o registo 
negativo. Em declarações à 
Bloomberg, o analista Brent 
Pirosch, da CBRE, conside-
rou tratar-se de um proble-
ma do mercado VIP a nível 
mundial, acrescentando que, 
apesar de o número de joga-
dores chineses de bacará em 
Las Vegas não ser muito ele-
vado, o impacto nas receitas 
é sentido devido ao valor das 
apostas que habitualmente 
são feitas. “Basta que alguns 
jogadores não joguem. Es-
tamos a falar talvez de uma 
centena de jogadores que 
alimentam este segmento de 
topo”, declarou. 
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Dirigente de Pequim
alerta RAEM para 
interferências externas

Mais de um terço
dos sites do Governo
são vulneráveis

Os bailarinos 
que trouxeram 
os ritmos latinos

Misericórdias promovem
“reencontro” com a História

FO
TO

 S
AN

TA
 C

AS
A

UE pressiona Macau
a reforçar transparência 
O Chefe do Gabinete da União Europeia em Hong Kong 
e Macau defendeu que as relações entre a UM e a RAEM 
podem ir mais longe, voltando a insistir na necessidade 
de se avançar em matérias como a lei da concorrência, 
o acordo de compras públicas da Organização Mundial 
do Comércio e a propriedade intelectual. A agilização 

das licenças de trabalho e de residência para profissio-
nais de empresas europeias que vêm para Macau é ou-
tro dos pontos que o responsável pretende tratar com as 
autoridades da RAEM, invocando que há companhias 
que têm sentido dificuldades em tratar destas questões.

Pág. 5Empresas de engenharia 
procuram bilingues
A forte presença chinesa nos paí-
ses africanos de língua portu-
guesa está a suscitar uma grande 
procura de quadros bilingues, em 
português e chinês, formados na 
área do direito e da engenharia. 
No Congresso de Engenheiros de 
Língua Portuguesa há empresas 
que estão activamente à procura 
de quadros.
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Natal e ranking da diversão
em “De Fonte Limpa”
Baseados na opinião de turistas, 
os sites de viagens “GetYour-
Guide” e “GoEuro” organizaram 
um ranking das cidades mais di-
vertidas no qual Macau merece 
referência. A quadra natalícia é 
outro dos assuntos em destaque 
na edição desta semana “De Fon-
te Limpa”.
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José Sócrates refuta 
acusações “absurdas”
José Sócrates classificou de “absur-
das, injustas e infundamentadas” 
as acusações que lhe são dirigidas 
no âmbito do processo de fraude 
fiscal, branqueamento de capitais 
e corrupção, afirmando que o caso 
“tem também contornos políticos”.
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Taxista cobrou 1500 HKD
a turista japonesa
Ir da Torre de Macau ao COTAI 
pode custar entre 60 a 70 patacas, 
mas um taxista decidiu cobrar 1.500 
dólares de Hong Kong, passando 
depois uma factura de 157 patacas à 
queixosa, uma turista do Japão.
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