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Origens da literatura em Macau
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Habitação, pensões e salários 
dominam apelos da ATFPM 
e APOMAC para as LAG
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Governo recupera
mais dois terrenos
A Administração da RAEM recupe-
rou ontem dois terrenos entre a Ave-
nida do Dr. Rodrigo Rodrigues e a 
Estrada de Cacilhas, com uma área 
total de 10.195 metros quadrados. 
Segundo a DSSOPT, um dos lotes 
irá albergar um edifício do Minis-
tério Público e o outro instalações 
públicas. No total, o Governo já 
recuperou 62 terrenos ilegalmente 
ocupados, com uma área superior 
a 333.000m2. De acordo com a DS-
SOPT, num dos terrenos foram de-
positados materiais de construção 
e erguidas várias estruturas com 
cobertura de zinco e vedações. O 
outro lote tinha andaimes de bam-
bu, veículos abatidos e contentores, 
tendo sido aberto um processo de 
acompanhamento em Julho de 2015, 
seguido da publicação de um edital 
em Outubro do mesmo ano, exigin-
do a saída dos ocupantes dos dois 
terrenos. Um dos ocupantes saiu, no 
entanto, o outro apresentou um pro-
cedimento cautelar, que acabou por 
ser negado pelo Tribunal de Última 
Instância. Esse ocupante acabou por 
desistir por iniciativa própria do re-
curso contencioso, mas pediu a pror-
rogação do prazo de desocupação 
que também foi indeferido. Como 
o terreno não tinha sido desocupa-
do, as autoridades iniciaram ontem 
uma acção de despejo do ocupante. 
A desocupação e limpeza deve du-
rar cerca de um mês. 

Indústrias criativas enfrentam
“bastantes dificuldades”
Apesar de algumas áreas terem evoluído, as indústrias 
culturais e criativas atravessam uma fase de “bastantes 
dificuldades” em Macau, tanto em termos da limitada di-
mensão do mercado como ao nível dos recursos humanos, 
fazendo hesitar potenciais investidores, reconhece o Insti-

tuto Cultural. A falta de espaços e as rendas elevadas são 
outros factores marcantes no actual panorama, que está a 
dificultar a expansão de um sector no qual o Governo de-
positou grandes esperanças no quadro da sua estratégia 
de diversificação económica. Pág. 5
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Ambiente com tons
mais cinzentos

Artistas de rua
só poderão actuar 
entre sexta e domingo
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Detido suspeito
de agredir esposa
durante 10 anos
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Jogo melhorou
depois da visita
de Li Keqiang
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