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Gabinete do Procurador
nega favorecimento 
a empreiteiro 
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Criado subsídio especial
para ajudar funcionários
a combater inflação
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Denunciada degradação
da qualidade dos serviços
de restaurantes
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O Conselho de Curadores da Fundação da Es-
cola Portuguesa vai integrar destacadas perso-
nalidades locais, como Anabela Ritchie, António 
José de Freitas, Jorge Rangel, Maria Edith Silva, 

Amélia António, Jorge Neto Valente e Leonel Al-
ves, apurou o JORNAL TRIBUNA DE MACAU. 
O órgão, que substituiu o Conselho de Patronos 
no âmbito da revisão dos estatutos da Fundação, 

incluirá ainda, como curadores honorários, Ro-
cha Vieira, Marçal Grilo e Ambrose So, que irão 
marcar presença numa reunião agendada para 
20 de Março, na RAEM.

Taxistas querem tarifa extra
no Novo Ano Lunar Pág. 7

Donald Tsang colocado
sob custódia policial
Um tribunal de Hong Kong co-
locou ontem sob custódia poli-
cial o antigo Chefe do Executi-
vo da RAEHK, Donald Tsang, 
enquanto decide a sentença 
que deverá proferir amanhã. 
Tsang, que até agora se encon-
trava em liberdade sob fiança e 
reagiu com lágrimas à decisão, 
já foi declarado culpado por 
conduta indevida e poderá ser 
condenado a um máximo de 
sete anos de prisão. Donald 
Tsang, de 72 anos, é o mais alto 
ex-dirigente a enfrentar uma 
acusação penal na história de 
Hong Kong, devido ao uso de 
uma luxuosa habitação de três 
andares em Shenzhen. Na sex-
ta-feira, o Tribunal declarou-
-o culpado de uma das duas 
acusações de conduta indevi-
da, mas absteve-se de decidir 
sobre a alegação de suborno 
perante a falta de acordo no 
júri, por isso o antigo Chefe do 
Executivo poderá voltar a ser 
julgado. Tsang terá negociado 
a aprovação de várias licenças 
de emissão digital com um 
destacado accionista da “Digi-
tal Broadcasting Corporation”, 
que arrendara ao então Chefe 
do Executivo o luxuoso apar-
tamento a baixo preço.

Residente de Macau 
pegou na mochila e deu 
volta ao Mundo em 800 dias
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Governo suspendeu plano
para desenvolvimento 
da reciclagem de água

Rocha Vieira, Marçal Grilo e Ambrose So
serão curadores da Fundação da EPM


