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Galaxy pede cautela
na proibição do fumo
O vice-presidente da Galaxy En-
tertainment recomenda cautela 
ao Governo quanto a um even-
tual aumento do número de li-
cenças para operadoras e ao fim 
do fumo nos casinos.  Pág. 4

Cavalos ao abandono
e ode ao passaporte
Cavalos decorativos abandona-
dos em Seac Pai Van e uma ode 
ao passaporte português feita 
por uma residente de Macau são 
alguns dos destaques em “De 
Fonte Limpa”. Págs. 2 e 3

Lisboa vai
ver este ano

lanternas
do Coelhinho
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Fundo desvaloriza
receios de artistas
O presidente do Conselho de 
Administração do Fundo das 
Indústrias Culturais diz que 
a existência de intermediários 
“não vai tirar fundos a nin-
guém”. Pág. 7

Comerciantes “arrasam”
políticas para o tabaco 
O previsto aumento da carga fiscal sobre o tabaco, de 30 para 
70%, irá provocar uma quebra “inestimável” nos negócios 
do sector e novos problemas de contrabando, adverte o vice-
-presidente da Associação do Comércio de Tabaco de Macau. 
Em declarações ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU, Andrew 

Chan recorre ao exemplo de Hong Kong para sustentar que a 
medida não levará à redução do número de fumadores. Por 
outro lado, aconselha o Governo a ponderar a relação entre o 
fumo e as receitas do jogo no processo de revisão da lei anti-
-tabagismo. Pág. 5

Novo “boom” de bebés
traz desafios acrescidos
A taxa de nascimento no Ano do 
Cavalo fixou um novo recorde e 
as creches e jardins de infância 
voltaram ao escrutínio da socie-
dade e, em particular, das depu-
tadas Wong Kit Cheng, Melinda 
Chan e Lei Cheng I. Pág. 9
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Confiança “quebrada”
nos vistos dourados
As investigações policiais em 
curso sobre os vistos doura-
dos motivaram uma “grande 
quebra de confiança” e estão 
a levar muitos cidadãos chi-
neses a procurar programas 
semelhantes noutros países 
europeus, alerta o presiden-
te da Liga dos Chineses em 
Portugal. “Portugal perdeu 
muito com este escândalo”, 
lamenta ao JTM. Y Ping Chow 
diz, por outro lado, que a co-
munidade chinesa está cada 
vez mais integrada em Portu-
gal, mas também tem sofrido 
com o impacto da crise econó-
mica e financeira.

Centrais

Mulheres 
destacam
avanços

na igualdade 
de género
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Magia de Luís de Matos
passa pela RAEM
a partir de 25 de Maio

Li Keqiang promete
tolerância zero para
corruptos e poluidores
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