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Leong Heng Teng
garante rigor
na atribuição de fundos
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Controvérsia marca
demolições junto
ao Porto Interior
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“Lobos” empatam 
com Nova Zelândia
e fazem história

O Instituto da Habitação revelou que 1.457 habitações 
económicas em Macau continuam por habitar, apesar 
de já terem sido atribuídas pelo Governo. O Edifício Koi 

Ngan no complexo de Seac Pai Van, onde foram denun-
ciados problemas de construção é a unidade de habitação 
económica com a menor taxa de ocupação.
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Revisão de leis
com apoio exterior
O deputado Leonel Alves incen-
tivou o Governo a pedir apoio a 
universidades locais e do exterior 
para efectuar trabalhos legislativos, 
sobretudo quando requerem “alta 
tecnicidade”. Pág. 9

Enfermeiros vão protestar
contra sistema de registo
Um grupo de enfermeiros locais 
está a organizar um protesto para 
12 de Maio contra o regime de re-
gisto dos profissionais do sector, 
considerando que o diploma pode 
abrir a porta a profissionais não re-
sidentes. Última

Subdirector e chefe da DSAMA
suspeitos de corrupção
O subdirector e um chefe de de-
partamento da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e 
de Água estão a ser investigados 
pelo CCAC por suspeitas de cor-
rupção passiva e foram suspen-
sos de funções. Pág. 4

Rota das Letras ambiciona
Bolsa de Tradução literária
A organização do festival literário 
“Rota das Letras” pretende criar 
uma bolsa de tradução literária 
com o objectivo de criar “quadros 
bilingues” nesse sector.  Centrais

Mais de mil habitações 
económicas por ocupar
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IEONG WAN CHONG EM ENTREVISTA AO JTM

“Há muita gente 
que aqui vive 

em más 
condições”
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Lucro da Air Macau
caiu 51 por cento


