
Administrador José Rocha Diniz • Director Sérgio Terra • Nº 5142  •  Sexta-feira, 09 de Dezembro de 2016 10 PATACAS

150C/230C
• • • HOJE

Fonte SMG

PU
B

DE FONTE LIMPA • Págs. 2 e 3 Pág. 9

“Espírito vermelho” 
contagia funcionários
das operadoras de jogo

Macau e Lisboa discutem
benefícios para produtos 
portugueses na China

O projecto de expansão da Escola Portuguesa contem-
pla a construção de uma torre com até 12 andares e uma 
cantina para 200 alunos, avançou ao JORNAL TRIBU-
NA DE MACAU o presidente da Fundação do estabele-
cimento de ensino. Roberto Carneiro referiu ainda que 

a transformação da instituição numa “Escola Europeia” 
poderá demorar cinco anos a concretizar-se, em parce-
ria com Alicante. Por outro lado, foi criado um grupo de 
trabalho para melhorar a comunicação entre a direcção 
da EPM e os pais dos alunos. Pág. 5

SUPLEMENTO

Expansão da EPM prevê
bloco com mais de 10 pisos

Trump nomeia político 
“amigo” de Pequim para 
embaixador na China
Donald Trump nomeou o go-
vernador de Iowa, Terry Brans-
tad, para o importante posto 
de embaixador americano em 
Pequim, confirmou a equipa de 
transição do presidente eleito. 
Ainda antes da confirmação 
oficial, o porta-voz da diploma-
cia chinesa classificou Branstad 
de “velho amigo” de Pequim e 
manifestou o desejo de que isso 
contribua “para o desenvolvi-
mento das relações bilaterais”. 
Branstad, de 70 anos, assumirá 
uma delicada tarefa depois de 
Trump ter feito da China um 
alvo privilegiado de críticas, 
ao acusar o país de concorrên-
cia desleal. Branstad conhece o 
Presidente chinês desde 1985, 
quando Xi Jinping visitou 
Iowa. Desde então, Branstad 
visitou a China várias vezes e 
ofereceu um jantar a Xi em Des 
Moines, em 2012, nove meses 
antes do seu hóspede ser eleito 
presidente. 

Macau abraça
o glamour do cinema
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