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Elogiada em Lisboa obra
de Beatriz Basto da Silva
A “Cronologia da História de Ma-
cau”, de Beatriz Basto da Silva, é 
uma obra “fundamental para o 
grande público, para o ensino e 
para a investigação sobre Macau”, 
considerou o professor Luís Filipe 
Barreto. Pág. 11

Coreia do Sul pede 
medidas à ONU 
após Pyongyang 
ter lançado míssil 
O Governo da Coreia do 
Sul solicitou à ONU que 
tome medidas em relação 
ao que terá sido o primeiro 
lançamento de um míssil 
balístico a partir de um sub-
marino por parte da Coreia 
do Norte, considerando 
que se tratou de uma ini-
ciativa que viola resoluções 
do Conselho de Segurança. 
Seul enviou uma carta ao 
Comité de Sanções da Co-
reia do Norte do Conselho 
de Segurança para solicitar 
que aborde o assunto, refe-
riu um porta-voz do Minis-
tério dos Negócios Estran-
geiros. O Governo acredita 
que após enviar a carta à 
ONU, serão “realizadas 
consultas no seio do comi-
té de sanções do Conselho 
de Segurança” orientadas 
a decidir possíveis medidas 
de resposta à recente acção 
norte-coreana. O regime de 
Kim Jong-un anunciou no 
dia 9 nos meios de comu-
nicação estatais que conse-
guiu lançar “com sucesso” 
à superfície o seu primeiro 
míssil balístico a partir de 
um submarino. Vários es-
pecialistas questionaram 
a veracidade das imagens 
divulgadas alertando que 
terão sido seriamente alte-
radas. 

A Autoridade de Aviação de Civil está a estudar, 
em conjunto com o Aeroporto e a Air Macau, a 
introdução de “novas tecnologias de navegação” 

para melhorar as condições de segurança na pista 
16 do aeroporto local, que não conta com instru-
mentos de precisão para aterragem. 

Aeroporto pondera
novas tecnologias
para reforçar segurança

Dois anos para remodelar
mercado na Taipa
A remodelação do Mercado Muni-
cipal da Taipa deve estar concluída 
no prazo de dois anos. O IACM 
afastou a hipótese da “reconstru-
ção” devido à falta de recursos e 
para “dar uma resposta rápida” à 
população. Pág. 4

Operários do “Parisian”
“entenderam mal” a lei
A maioria dos operários despe-
didos do estaleiro do “Parisian” 
ainda não aceitou a indemnização 
oferecida pela construtora. Porém, 
a DSAL diz que os queixosos terão 
interpretado mal a lei. Pág. 5

Médicos do Kiang Wu
condenados por negligência
O Tribunal de Segunda Instância 
condenou dois médicos do Kiang 
Wu ao pagamento de mais de 200 
mil patacas aos pais e à criança, que 
foi vítima de negligência no diag-
nóstico de uma doença.  Pág. 7
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Investigador destaca RAEM como
“porto seguro” nas relações China-Brasil
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SÉRGIO GODINHO EM ENTREVISTA AO JTM

“Energias e emoções”
no “reencontro”

com Macau


