
JTM nas bancas
sábado e domingo

O JORNAL TRIBUNA DE MA-
CAU também estará nas bancas 
amanhã e no domingo com edi-
ções especiais dedicadas às ce-
lebrações do 15º aniversário da 
RAEM. Por outro lado, devido às 
comemorações da quadra natalí-
cia, a próxima semana será mar-
cada pelo habitual interregno na 
publicação. No dia 29, segunda-
-feira, regressaremos ao convívio 
dos leitores. 
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Pequim enaltece RAEM
e parceria com Portugal
Macau tem desenvolvido um 
bom trabalho na ligação en-
tre a China e os países de lín-
gua portuguesa, salientou o 
porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros chi-
nês.  Última
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NGGoverno português
faz requisição civil 
para travar greve na TAP 

O Governo português aprovou 
ontem a requisição civil dos traba-
lhadores da TAP para minimizar o 
impacto da greve de quatro dias, 
entre 27 e 30 de Dezembro, convo-
cada por 12 sindicatos para con-
testar o relançamento da privati-
zação da companhia aérea. “Esta 
decisão visa assegurar serviços 
essenciais em defesa do interesse 
público nacional e de sectores vi-
tais na economia nacional”, justifi-
cou o Governo, no comunicado do 
Conselho de Ministros. O secretá-
rio de Estado Sérgio Monteiro es-
pecificou que requisição abrange 
70% dos trabalhadores da TAP, o 
suficiente para garantir todos os 
voos previsto, anulando assim os 
efeitos da greve. O ministro da 
Economia, Pires de Lima, frisou 
que o Governo decidiu avançar 
com a medida porque “uma si-
tuação excepcional exige a toma-
da de uma medida excecional”, 
argumentando que “a época de 
Natal é de reunião das famílias” 
e uma greve nesta época irá pre-
judicar os milhares de emigrantes 
da diáspora e causar prejuízos de 
milhões ao sector do turismo, que 
considerou vital para a economia.

O Jardim da Penha e o Centro Recreativo do Lago Nam 
Van foram vetados pelo IACM para as concentrações que a 

Associação Novo Macau pretendia organizar aquando da 
visita de Xi Jinping, que chega hoje ao território.

IACM troca as voltas
a manifestantes

Visto individual trouxe
70 milhões de turistas
Em 10 anos de Acordo de Es-
treitamento das Relações Eco-
nómicas e Comerciais entre 
o Interior da China e Macau, 
69,07 milhões de chineses vi-
sitaram o território com vistos 
individuais. Pág. 9

A “nossa” actriz
no cinema chinês
Com uma carreira na área de re-
presentação há seis anos, Sally 
Victoria Benson é uma actriz 
e empresária local, de origem 
australiana, que aposta na in-
dústria cinematográfica da Chi-
na Continental. Centrais

Uma carga
de trabalhos
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EPM também marca golos 
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ANÁLISE À TUTELA DAS OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES


