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Crimes de sequestro disparam 
mas Wong Sio Chak rejeita 
ligação com a queda do Jogo

Do mundo jurássico aos 
guerreiros de terracota de Xian
no Museu 3D da Ponte 16

Malásia inicia
resgate de imigrantes
e EUA prometem ajuda
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Casa cheia para ver 
talentos do patúa
no Centro Cultural
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Coutinho diz que 
Consulado se “marimbou”
para o recenseamento
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Galaxy pode “ajustar”
mesas de jogo, admite
Lionel Leong

Pág. 5

Defeitos não afectam
estruturas das habitações
de Seac Pai Van
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JTM regressa 
na terça-feira

Devido às comemorações do 
Dia do Buda, o JTM não se pu-
blica na segunda-feira, regres-
sando ao convívio dos leitores 
no dia seguinte, 26 de Maio. O 
JTM aproveita a ocasião para 
desejar um bom feriado a to-
dos os seus leitores, colabora-
dores e anunciantes.
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Incidente aéreo
entre China e EUA
no Mar do Sul

O Governo Chinês reafirmou 
ontem o direito de controlar o 
espaço aéreo sobre as ilhas dis-
putadas nas águas do Mar do 
Sul da China, após um suposto 
incidente com um avião de vigi-
lância dos Estados Unidos. “A 
China tem direito de supervi-
sionar o espaço aéreo sobre es-
sas águas”, afirmou o porta-voz 
do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros chinês, Hong Lei, 
questionado sobre a informação 
divulgada ontem pela  CNN. O 
canal informou que um avião 
americano de patrulha maríti-
ma que voava na quarta-feira 
pela região recebeu oito avisos 
por parte da Marinha chinesa 
para que abandonasse a área. 
Uma equipa da CNN que via-
java no avião militar dos EUA 
teve acesso às comunicações 
durante o voo no qual os avisos 
chineses se fizeram ouvir. “Esta 
é a Marinha chinesa... Esta é a 
Marinha chinesa... Por favor, 
saiam para evitar mal-entendi-
dos”, ouvia-se na reportagem. 
O porta-voz dos Negócios Es-
trangeiros chinês disse ontem, 
em conferência de imprensa, 
que desconhecia os detalhes do 
voo, mas insistiu em pedir con-
tenção a todas as partes para 
manter a paz e a estabilidade 
da região.

Proibição de fumo avança 
sem consulta pública
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura não irá 
promover uma consulta pública no âmbito das altera-
ções à lei anti-tabagismo nos casinos, que promete apre-
sentar “muito em breve” na Assembleia Legislativa. Em 

declarações ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU, Alexis 
Tam voltou a afirmar que “não se justifica” a existência 
de salas de fumo nos espaços de jogo.
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600 milhões não chegam
para nivelar estádio da UCTMPágs. 2 e 3


