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Estudo indica que 61%  
querem Chefe do Executivo
eleito por sufrágio universal

Manuel Augusto Costa descobriu
os encantos de Macau depois 
de um “período de estranheza”
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Governo deixa cair regime 
de incompatibilidades
em fiscalização de obras
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Ng Kuok Cheong
denuncia “clientelismo”  
em concessões
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Campanha de Pequim
contra fluxos ilegais 
“não é nova”
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EUA e Cuba fazem
aproximação histórica

Os Estados Unidos vão ini-
ciar uma aproximação histó-
rica com Cuba, prevendo, o 
restabelecimento das relações 
diplomáticas, o alívio das 
sanções económicas impos-
tas desde 1962 e abertura de 
uma embaixada no país. O 
anúncio foi feito ontem por 
Barack Obama, numa comu-
nicação ao país. As informa-
ções foram divulgadas após 
o anúncio da libertação do 
norte-americano Alan Gross, 
que estava detido há cinco 
anos em Cuba por espiona-
gem. Em troca, Washington 
deverá libertar três cubanos 
presos na Florida por espio-
nagem. Os Estados Unidos 
e Cuba, que estão separados 
unicamente pelos 150 quiló-
metros do Estreito da Florida, 
não têm relações diplomáti-
cas oficiais desde 1961. O em-
bargo económico, comercial e 
financeiro contra Cuba foi im-
posto pelos Estados Unidos 
em 1962, depois do fracasso 
da invasão da Baía dos Por-
cos, que tentava derrubar o 
regime de Fidel Castro.

“Não haverá
mudanças

após 2049”
Lei Wang, professor de Direito da Universidade

de Pequim, sublinha que os 50 anos previstos
para a fórmula “Um País, Dois Sistemas” são,

afinal, “uma forma de dizer que não haverá
mudanças por um longo período”. Por isso,

depois de 2049, “os casinos continuarão
a operar”, garante em entrevista

ao JORNAL TRIBUNA DE
MACAU o académico

próximo do
Governo Central

Falta de coordenação 
na defesa do Património

Escassez de pessoal
afecta área da Saúde


