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Não residentes 
limpam praia
de Hac Sá 

Págs. 2 e 3

Santa Casa apoia
acções sociais dos
Jovens Macaenses
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Comissão da AL
defende fumo
nas salas VIP
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Projecto “Coppia”
no palco do
Teatro Sands

Centrais

Vedados 
estaleiros em 
Coloane devido
a risco de queda
Com o intuito de garan-
tir a segurança públi-
ca, e tendo em conta a 
aproximação da época 
de tufões, o Governo da 
RAEM começou ontem 
a vedar estaleiros situa-
dos nos lotes de Lai Chi 
Vun, em Coloane, por se 
encontrarem em “mui-
to mau estado” devido 
à falta de manutenção 
permanente, anunciou a 
Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de 
Água (DSAMA). Após 
inspecções “in loco”, a 
DSAMA e a Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes 
confirmaram que alguns 
estaleiros apresentam 
“risco de queda da sua 
estrutura, constituindo 
risco grave à seguran-
ça pública”. Recorde-se 
que o Governo preten-
de revitalizar esta zona, 
com a modernização das 
infra-estruturas.

G7 e China em desacordo
sobre disputas territoriais
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Tribunais já têm 13 mil
processos pendentes
O número de processos pendentes nos tribunais 
de Macau já ultrapassava os 13.000 no final de 
Abril, representando um aumento de 422 em ape-
nas quatro meses. Advogados ouvidos pelo JOR-
NAL TRIBUNA DE MACAU consideram que a 

tendência tem motivos claros: o abrandamento da 
economia, que origina um maior volume de pro-
cessos e a falta de recursos humanos. Para obviar 
o agravamento da situação, defende-se a contrata-
ção de juízes de Portugal Pág. 5

Mourinho no United
com Ibrahimovic
durante o dia de hoje
O acordo entre o treinador por-
tuguês José Mourinho e o Man-
chester United vai ser oficializa-
do “até sexta-feira”, informou 
ontem a Sky TV, citando fontes 
do clube inglês de futebol. Se-
gundo o mesmo canal, o ‘ar-
rastar’ das negociações deve-se 
aos contratos de patrocínio e di-
reitos de imagem, propriedade 
do Chelsea, que José Mourinho 
treinou até Dezembro. Segundo 
o jornal Guardian, o Chelsea ad-
quiriu em 2005, na primeira pas-
sagem do português pelo clube 
londrino, os direitos de imagem 
de José Mourinho e registou 
como marca o nome do técnico 
na agência europeia de proprie-
dade intelectual até 2025. Entre-
tanto o avançado sueco Zlatan 
Ibrahimovic, que deixou o Paris 
Saint-Germain garantiu que já 
tomou uma decisão “há mui-
to tempo” sobre o seu próximo 
destino, que o futuro “está escri-
to”. E acrescentou sobre Mouri-
nho:  “É uma grande transferên-
cia. Se querem acção, contratem 
Mourinho. Se querem ganhar, 
contratem Mourinho”, afirmou.


