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Ameaça norte-coreana
é prioridade dos EUA

na relação com a China
O novo embaixador norte-americano 
na China afirmou num vídeo difundi-
do ontem na plataforma chinesa “Ai 
qiyi” (IQIYI), que a Coreia do Norte é 
uma prioridade nas relações bilaterais 
com Pequim. “Resolver a desigualda-
de comercial entre os dois países, deter 
a ameaça norte-coreana e reforçar os 
laços entre os nossos povos são as mi-
nhas principais prioridades”, afirmou 
Terry Branstad, na gravação, difundi-
da na IQIYI, uma espécie de Youtube 
chinês que em 2014 tinha 345 milhões 
de utilizadores. “Partilhamos [EUA e 
China] muitos dos desafios que ambos 
enfrentamos”, acrescentou, assegu-
rando que uma relação “forte” entre 
os dois países pode ajudar a encontrar 
“soluções” para questões de emprego, 
educação, saúde ou envelhecimento 
da população. O diplomata recorda 
ainda que em 1984 conheceu o agora 
Presidente chinês Xi Jinping, quando 
este fez a sua primeira viagem oficial 
ao país como secretário local do Parti-
do Comunista.

Um ano e quatro meses depois do incêndio que devastou o 
Pavilhão Budista Zhengjiao Chanlin, o Templo de A-Má, que 
integra o conjunto classificado como Património Mundial, 
continua à espera da “aprovação do pedido para dar início às 
obras, por parte dos departamentos competentes”, revelou o 
Instituto Cultural ao Jornal TRIBUNA DE MACAU. O orga-

nismo garante que tem acompanhado este processo e “apres-
sado os responsáveis” para que o restauro arranque “o mais 
brevemente possível”. Por outro lado, o Instituto Cultural já 
apoiou este ano a realização de obras em nove templos inscri-
tos na lista de protecção.
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Templo de A-Má sem obras
16 meses após incêndio

"Português Global" do IPM
vinga no Continente

Escolas deixam ressalvas
sobre exigências básicas 
para alunos do secundário
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Hong Kong impediu 
entrada do presidente 
da Associação Novo Macau
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