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Cartas viciadas
em burla superior
a 24 milhões 
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Alunos de Macau
campeões de Excel
e PowerPoint
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Actualizar
parquímetros

demora dois anos
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Coronel Mesquita 
já não terá torre 
até 50 metros  
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Entidade ligada à 7ª arte 
vai gerir Cinemateca
A Cinemateca Paixão vai passar a ser gerida por “uma 
entidade cinematográfica qualificada”, avançou o Ins-
tituto Cultural ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU, 
ressalvando, porém, que continuará a supervisionar a 
actividade do espaço. A decisão é bem vista pelo sector, 

mesmo por quem optou por não participar no concur-
so. As instalações da Cinemateca estão agora a ser alvo 
de reparações, com conclusão prevista para o próximo 
mês, devido a infiltrações no telhado.

Jogo “enfraqueceu”
na semana passada
As receitas brutas do jogo em Ma-
cau foram “mais fracas” do que o 
esperado entre os dias 19 e 25, re-
flectindo um “enfraquecimento” 
derivado sobretudo do mercado 
VIP, adiantou ontem a consultora 
Sanford C. Bernstein, revelando 
que a facturação média diária 
atingiu 557 milhões de patacas, 
contra 571 na semana preceden-
te e 663 milhões nos primeiros 11 
dias de Setembro. Até ao dia 25, 
a receita acumulada ascendeu a 
cerca de 15,2 mil milhões de pa-
tacas, fruto de uma média diária 
de 608 milhões, montante idênti-
co ao da globalidade de Agosto. 
Assumindo que, nos restantes 
dias do mês, a média diária possa 
oscilar entre 510 e 560 milhões de 
patacas, a consultora prevê que 
as receitas totais cresçam entre 
4% e 5% em Setembro, face aos 
17.133 milhões contabilizados no 
mesmo mês de 2015.  

Os riscos e as estratégias
de Trump e Hillary

no primeiro frente-a-frente
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