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Portugueses viajam mais 
mas dentro do País
Em 2015, os portugueses fize-
ram 19 milhões de viagens, um 
aumento de 7% em relação ao 
ano anterior. Mas apesar de es-
tarem a viajar mais, o valor gas-
to nestas deslocações continua 
a ser baixo. Destas viagens 90% 
das deslocações foram feitas 
dentro do país. Pág. 11

Quase 88 milhões
de jovens comunistas
A Liga da Juventude Comu-
nista da China, um “viveiro” 
de líderes chineses, incluindo o 
primeiro-ministro Li Keqiang, 
tinha cerca de 87,46 milhões 
de membros no final de 2015, 
informou ontem a agência 
oficial chinesa Xinhua. Trata-
-se de uma ligeira queda face 
aos 88,2 milhões de membros 
que se encontravam regista-
dos no ano anterior. Segundo a 
Xinhua, a Liga, que tem como 
missão promover a ideologia 
comunista entre os adolescen-
tes e jovens adultos chineses, 
conta com 3,87 milhões de or-
ganizações em todo o país. Os 
dados foram anunciados na 
véspera do “Dia da Juventude 
Chinesa”, uma celebração fun-
dada no “movimento do 04 de 
maio”, em 1919, considerado 
o primeiro protesto de mas-
sas da China, contra o Acordo 
de Versalhes, que depois da I 
Guerra Mundial cedeu ao Ja-
pão as concessões alemãs em 
território chinês. Para aquele 
movimento, o Acordo de Ver-
salhes era “uma humilhação” 
e confirmava o estatuto “semi-
colonial” da China.

Ouvidos pelo JORNAL TRIBUNA DE MACAU responsáveis dos 
media locais que se publicam em Português e Inglês assumem que 
existe liberdade de Imprensa na RAEM, embora não deixem de 
salientar como limitações algum atraso nas respostas oficiais e “a 
falta de recursos humanos”. Já nos media locais de língua chinesa 

a situação é descrita de forma mais grave. Pang Oi Chi, presidente 
da Associação de Jornalistas de Macau, revelou ter conhecimento 
de “alguns directores dos serviços públicos (...) a pressionar ou a 
reclamar porque os jornalistas fizeram perguntas difíceis ou incó-
modas”.

Media anglo-portugueses locais
reconhecem autonomia do sector

É preciso credenciar 
os assistentes sociais
A USJ vai organizar uma confe-
rência para celebrar o Dia Mun-
dial do Serviço Social e, sobre-
tudo, reforçar a importância do 
regime de credenciação e inscri-
ção para o exercício de funções 
de assistente social. O secretário-
-geral da Caritas concorda. Pág. 2

Mais português 
nas escolas privadas
O deputado Si Ka Lon não está 
satisfeito com a forma como o 
português está integrado tanto 
no ensino superior como não-
-superior. Além de querer ver a 
língua portuguesa ter mais peso 
nas Universidades e nas escolas 
particulares. Pág. 5

Canídromo “condenado”
dentro de seis meses
A ANIMA vai apostar em travar 
o envio de galgos para Macau a 
partir do exterior, evitando a sua 
exportação no país de origem. 
Para isso a associação vai parti-
cipar numa acção que decorre na 
Irlanda, o único país a exportar 
cães para Macau. Pág. 7
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“Brasil parou” mas é “fiável”

Quando Macau 
foi a “casa” dos

refugiados vietnamitas
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EMPRESÁRIOS DE MACAU RECEBEM GARANTIAS

DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMEMOROU-SE ONTEM


