
Administrador José Rocha Diniz • Director Sérgio Terra • Nº 5049 • Quarta-feira, 27 de Julho de 2016 10 PATACAS

260C/310C
• • • HOJE

Fonte SMG

“SUPERSTIÇÕES” NO MOSAICO DO ESTORIL Centrais

SOB OS HOLOFOTES:

Um amor 
incondicional 
pelos animais
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Responsáveis da Associação de Construtores Civis e Em-
presas de Fomento Predial de Macau lamentaram que o 
sector esteja a enfrentar diversas dificuldades, causadas 
por vários diplomas legais, incluindo a Lei do Ruído que, 
segundo dizem, está a “perturbar” diariamente as obras. 

Por isso, sugerem uma revisão ao diploma por forma a 
que seja alterada a proibição de obras durante a noite. 
O presidente da assembleia-geral da associação, Tommy 
Lau, advertiu ainda que a Lei de Terras está a abalar o 
sector e a afectar a “atmosfera de investimento”. 

Tempestade “Miriane” 
traz vento e chuva 
até sexta-feira
A tempestade tropical “Miriane” que 
está a afectar o território, obrigando 
as autoridades a içar o sinal 1, deverá 
causar nos próximos dias um cená-
rio marcado por céu muito nublado, 
aguaceiros e rajadas de vento fortes. 
Ainda assim, os Serviços Meteoroló-
gicos e Geofísicos (SMG) indicaram 
ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU 
que “a tempestade vai manter-se 
relativamente distante de Macau a 
aproximadamente 440 Km para sul 
de Macau”. Por isso, não estão pre-
vistas “alterações significativas das 
condições meteorológicas”. O bom 
tempo deverá regressar durante o 
fim-de-semana com temperaturas 
elevadas, céu pouco nublado ou lim-
po. Além disso, os SMG reiteram que 
o território deverá ser afectado por 
dois tufões de sinal oito, provavel-
mente entre “o fim de Julho e meados 
de Setembro”. 

Construtores queixam-se 
da Lei de Controlo do Ruído

Parisian completa
“elixir mágico” 

a 13 de Setembro

Angela Leong quer
apoios para pessoal 
do Canídromo
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Perderam “mesada”
por violar dever
de respeito pelos pais
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Quarta ponte vai 
afectar ambiente 
marinho e ecológico
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Massacre em centro
para deficientes
choca o Japão
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