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Manifestantes pediram
sufrágio universal em 2019
A eleição do Chefe do Executivo por sufrágio uni-
versal e o aumento do número de deputados elei-
tos de forma directa foram as principais reivindi-
cações dos cerca de 270 manifestantes, segundo 
números da PSP, que saíram ontem à rua, convo-
cados pela Associação Novo Macau.  
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JTM regressa no dia 29
Depois de duas edições especiais sobre 
as comemorações do 15º aniversário da 
RAEM, o JORNAL TRIBUNA DE MACAU 
não se publica nos próximos dias, devido à 
quadra natalícia, regressando ao convívio 
dos leitores no dia 29, segunda-feira. Apro-
veitamos para desejar Feliz Natal a todos 
os nossos anunciantes, colaboradores e lei-
tores, em Macau ou na Diáspora, onde têm 
acesso à nossa edição pela internet.

Portugal destaca “excelente”
relacionamento com a RAEM
O Governo português felicitou ontem o novo 
Governo de Macau e destacou “o excelente rela-
cionamento” que Portugal e a região “souberam 
construir” nos últimos 15 anos, desde o fim da 
administração portuguesa. Numa mensagem 
enviada ao Chefe do Executivo de Macau, o 
ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 
português, Rui Machete, felicita Fernando Chui 
Sai On pelo início do seu segundo e último man-
dato, reiterando o convite que já lhe tinha dirigi-
do para que visite Portugal em breve, adiantou 
à Lusa fonte oficial do ministério dos Negócios 
Estrangeiros. “A nossa proximidade com Macau 
e a forma construtiva como decorreu a retroces-
são deste território para a China têm contribuído 
para dinamizar a relação bilateral entre Portugal 
e a China, uma parceria estratégica global que 
tem vindo a aprofundar-se nos últimos anos”, 
destacou a mesma fonte. Segundo a fonte do 
Palácio das Necessidades, exemplo desse rela-
cionamento é o facto de a comissão mista, criada 
pelo acordo de 2001, ter passado de reuniões de 
dois em dois anos para reuniões anuais.

Xi Jinping deixa
“novas exigências 
e orientações”


