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Sul-coreanos brilham
e chineses decepcionam
no Open de Badminton

Ponte do Delta e expansão
do aeroporto de Hong Kong
ameaçam futuro de golfinhos

FO
TO

 J
TM

Leonel Alves alerta para 
“injustiça tributária”
As Finanças estarão a cobrar im-
posto de selo com base em valores 
dos imóveis no passado, ao invés 
dos actuais do mercado, violando 
o princípio de “justiça tributária”, 
acusou Leonel Alves. Pág. 8

Piloto acidentado
regressa ao Reino Unido
Russel Mountford, piloto que so-
freu um acidente no Grande Pré-
mio de Motos, está de volta ao Rei-
no Unido onde deverá permanecer 
hospitalizado. Antes da partida, 
elogiou a equipa médica do São 
Januário. Pág. 11

Criticada demolição 
de prédio tradicional
O arquitecto Rui Leão contesta 
a aprovação de um projecto de 
planta de condições urbanísticas 
que preconiza a demolição de um 
prédio inserido num conjunto de 
edifícios tradicionais, na zona do 
Porto Interior. Pág. 7

Agências de emprego 
sujeitas a novas regras
Até Março de 2016, o Governo vai 
apresentar na Concertação Social 
uma proposta de revisão do regi-
me das agências de emprego. O 
Secretário Lionel Leong também 
quer celeridade na revisão da lei 
do trabalho a tempo parcial. Pág. 9

Alunos desconhecem
Centro Histórico

CHAN CHI FONG, PROFESSOR DO IPM, 
EM ENTREVISTA AO JTM

Contrariamos
o mundo

na atracção
de quadros

  Págs. 2 a 4 Pág. 5

Raymond Tam prestes 
a voltar ao activo

Pág. 7

No ano em que se assinalam os 10 anos da classifica-
ção do Centro Histórico de Macau como Património 
Mundial da UNESCO, um estudo revela que 30% dos 
estudantes do ensino secundário demonstram falta de 

conhecimentos sobre essa matéria. A Associação Geral 
de Estudantes Chong Wa de Macau, responsável pelo 
inquérito, instou o Executivo a reforçar a promoção da 
riqueza patrimonial do território.
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