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Metro Ligeiro vai chegar
a Coloane num ano 
Além dos segmentos de Ma-
cau e Taipa, o Metro Ligeiro 
vai estender-se até ao ponto 
mais alto de Coloane, numa 
forte aposta no turismo reli-
gioso que será concretizada 
em apenas 12 meses. Pág. 9
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sanções comerciais 
a Pyongyang
O Governo japonês renovou on-
tem sanções comerciais contra a 
Coreia do Norte depois do regi-
me de Pyongyang não ter cum-
prido a promessa de entregar os 
resultados da investigação dos 
cidadãos japoneses que seques-
trou há décadas. As sanções, cuja 
validade expirava a 13 de Abril, 
proíbem as trocas comerciais 
entre o Japão e a Coreia do Nor-
te e impedem os barcos norte-
-coreanos de entrar em todos os 
portos do arquipélago, a não ser 
por motivos humanitários, assim 
como os voos “charter” entre os 
dois países. As penalizações es-
tão em vigor desde que o Japão 
as impôs de forma unilateral 
após o lançamento de um míssil 
intercontinental e de um teste nu-
clear levados a cabo pelo regime 
de Pyongyang em 2006. O Japão 
argumenta que entre 1977 e 1983 
pelo menos 17 japoneses foram 
sequestrados pela Coreia do Nor-
te para lhes roubar a identidade 
ou para ensinar a língua e a cul-
tura aos espiões norte-coreanos. 
Em 2002 Pyongyang reconheceu 
vários dos sequestros e devol-
veu cinco cidadãos ao Japão, mas 
afirmou que os 12 restantes ou ti-
nham falecido ou nunca pisaram 
solo norte-coreano.

A proposta do Governo que prevê a realização de exame e 
estágio obrigatórios para acesso à profissão de enfermeiro 
motivou muitas críticas na reunião de ontem do Conselho 

para os Assuntos Médicos. O responsável pelos Serviços de 
Saúde, Lei Chin Ion, já admite que a posição do Conselho 
poderá ser uma das “direcções” da proposta de lei.

Conselho “chumba” proposta
para acreditação de enfermeiros

RAEM como “base”
do ensino do Português
No documento das Linhas de 
Acção Governativas para este 
ano, Alexis Tam diz que quer 
“transformar Macau numa 
base de formação da língua 
portuguesa na região da Ásia-
Pacífico”, promovendo a for-
mação de docentes de língua 
portuguesa. Pág. 5

Constituição Chinesa 
merece mais atenção
Num seminário que se destina-
va a assinalar o aniversário da 
Lei Básica, vários responsáveis, 
incluindo Li Gang e Chui Sai 
On, salientaram a importân-
cia de se fomentar uma maior 
consciência sobre a Constitui-
ção Chinesa em Macau.  Pág. 6

Apagão afectou
milhares na Zona Norte
Uma interrupção do forneci-
mento de energia provocou 
ontem um apagão de curta 
duração na Zona Norte, afec-
tando 4.200 casas. Na origem 
da falha terá estado a avaria 
de um cabo subterrâneo. Pág. 8

Macau “desafia”
a fé das pessoas Centrais
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PADRE DOMINGOS SOARES FALA SOBRE COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA
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Lionel concorda com Leonel
na diversificação das receitas


