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Centrais Última

DSEJ paga 100 patacas
aos jardins-de-infância
por cada entrevista 

Jorge Sales Marques assume 
liderança da Associação dos 
Médicos de Língua Portuguesa

Até ao final de 2015, o Corpo de Polícia de Segurança Públi-
ca (CPSP) recebeu 6.468 queixas por alegadas infracções à Lei 
de Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental, que entrou em 
vigor a 22 de Fevereiro do ano passado. Apesar do número 
traduzir uma média de cerca de 630 queixas por mês, apenas 

40 motivaram acusações formais, indicou a CPSP ao JORNAL 
TRIBUNA DE MACAU, assumindo que continua a enfrentar 
vários problemas na aplicação da lei. As freguesias da Senhora 
do Carmo, Nossa Senhora de Fátima, Santo António e da Sé 
destacam-se entre os “pontos negros” com mais ruído.

China confirma vontade 
de reaproximação 
com Vaticano
“A China é sincera na vontade de me-
lhorar as relações com o Vaticano”, 
assegurou o porta-voz do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros chinês, 
Lu Kang. A garantia foi dada após 
a histórica entrevista do Papa Fran-
cisco ao jornal “Asia Times”, quando 
comentou que “o mundo não pode 
temer o crescimento chinês” e que 
admira muito a história, cultura e a 
sabedoria do país. Ainda de acordo 
com Lu Kang, para fomentar a apro-
ximação é preciso continuar com 
diálogos construtivos e “encontrar 
um meio termo” neste processo. 
“Esperamos que o Vaticano adopte 
uma aproximação flexível e prática, 
criando condições” para a retoma 
de relações bilaterais. Questionado 
sobre um possível convite ao Papa 
para uma visita à China, o porta-voz 
indicou que “não tem informações 
sobre o assunto”. O porta-voz do 
Vaticano, padre Federico Lombardi, 
confirmou que estão a ser realizados 
encontros entre delegações da Santa 
Sé e Pequim. “Estão a ser realizados 
contactos e houve avanços, como era 
previsto”, disse. A entrevista aconte-
ceu após a nomeação de novos bis-
pos pela primeira vez em cerca de 
três anos.   O Vaticano tenta norma-
lizar as relações diplomáticas com a 
China, interrompidas em 1951 por 
causa do reconhecimento da Santa 
Sé à independência de Taiwan. 

6.500 queixas por ruído
resultam em 40 acusações

MP quer rever
factos da acusação
no “caso Lisboa”
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Testes a vendedores 
não acusaram vírus 
da gripe aviária
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David Chow lança
resort em Cabo Verde
na segunda-feira
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Parque eólico 
é nova ameaça para
golfinhos brancos
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Benfica conquista
comando isolado
na Liga de Elite
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JTM regressa
na quinta-feira

Devido aos feriados do Ano Novo 
Lunar, o JORNAL TRIBUNA DE 
MACAU não se publica nos próxi-
mos dias, regressando ao convívio 
dos leitores na quinta-feira, dia 11 
de Fevereiro. A todos os nossos 
anunciantes, colaboradores e lei-
tores, em Macau ou na Diáspora, 
onde têm acesso à edição do JTM 
pela internet e através do Face-
book, aproveitamos para desejar 
um Feliz e Próspero Ano do Ma-
caco. Kung Hei Fat Choi!

CRENÇAS E PREVISÕES PARA O ANO DO MACACO
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