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Alunos da EPM celebraram
o 25 de Abril ao som de
“Grândola Vila Morena”

Benfica e Porto com 4 jogos 
para decidir campeonato
após empate no clássico

A dependência da economia da RAEM em re-
lação ao sector do turismo tenderá a agravar-se 
nos próximos anos, prevê o Conselho Mundial 

de Turismo e Viagens, num relatório recente-
mente divulgado.
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Incêndio em central
da CEM faz um ferido
Um trabalhador da CEM sofreu 
queimaduras nos braços devido a 
um incêndio registado ontem de 
manhã na Central Térmica de Co-
loane, que terá tido origem numa 
falha de um dos cilindros da in-
fraestrutura. Pág. 7

Benfica vence dérbi local
pela margem mínima
Um golo madrugador de Leonel 
Fernandes deu ontem a vitória 
ao Benfica no dérbi local fren-
te ao Sporting. O Ka I goleou o 
Chuac Lun e é o novo líder, por 
causa do “goal average”, en-
quanto o Monte Carlo segurou o 
terceiro lugar. Pág. 14

MP rejeita ilicitudes
no caso Luís Amorim
Nas alegações finais do julgamen-
to sobre a morte de Luís Amorim, 
o Ministério Público admitiu al-
guns factos apontados como fa-
lhas na investigação ao caso mas 
negou quaisquer actos ilícitos nes-
se processo. Pág. 6

Criança é a primeira
vítima da gripe B
Após ter estado internado duran-
te três dias recebendo um trata-
mento que se revelou “ineficaz”, 
um menino de três anos faleceu 
no dia 8 deste mês, vítima de gri-
pe tipo B, no primeiro caso mortal 
desta estirpe na RAEM.   Pág. 8

Dependência do Turismo
deve agravar-se até 2025
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CHRISTIANA IEONG EM ENTREVISTA AO JTM

Igualdade de género 
“vai ser um processo 

longo” em Macau
  Págs. 2 e 3
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Macau envia 
e recolhe apoios 

para o Nepal


