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 J
TM “Pressões” afastaram 

Cloee Chao da “Forefront”
Após ter dado a cara em vários 
protestos em prol dos interesses 
dos trabalhadores do sector do 
Jogo, Cloee Chao diz que dei-
xou a associação “Foreront of 
Macau Gaming” por ter “sofri-
do pressões externas”.  
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Deputados questionam
sistemas de crédito
A assessoria da Assembleia Le-
gislativa vai realizar estudos 
comparativos sobre a proposta 
de lei do Ensino Superior para 
verificar quais as inovações que 
o diploma prevê e avaliar se o 
sistema de créditos se aplica à 
realidade de Macau.
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Cervejaria Portugália
inaugurada na sexta-feira
A Portugália vai ter na sexta-
-feira a sua inauguração formal, 
na Rua dos Mercadores, na Tai-
pa. À mesa estará disponível a 
“genuína gastronomia portu-
guesa”, incluindo o tradicional 
bife à Portugália.
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JTM integra associação
de “media” portugueses
A Plataforma - Associação 
dos Órgãos de Comunicação 
Social Portugueses no Estran-
geiro, da qual faz parte o JOR-
NAL TRIBUNA DE MACAU, 
será oficializada e apresenta-
da ao público na quinta-feira, 
em Lisboa, disse um dos co-
-fundadores, Carlos Pereira. 
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Casas e autocarros dominam
expectativas para as LAG
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Pedida “via verde” fiscal
para importar
produtos lusófonos
Centrais
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Pereira Coutinho diz que
morte de bebé deve 
servir de alerta

Praça da Amizade recebe
tecnologia portuguesa
no “Pavilhão do Futuro”

Um estudo da Associação Nova Visão indica que 72,41% 
dos residentes esperam que o Governo privilegie as ques-
tões sociais na apresentação das Linhas de Acção Governati-
va. A habitação pública e o controlo do mercado imobiliário 

figuram no topo dos desejos, em conjunto com a supervisão 
do serviço de autocarros, que vindo a tornar-se numa cres-
cente “dor de cabeça” para a população.

André Jegundo
Enviado especial 

a Lisboa


