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Formado Júri do
Prémio de Jornalismo 

da Lusofonia
Última

Problemas de visão 
e mobilidade “minam”
qualidade de vida de idosos 
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Projecto para melhorar 
Terminal das Portas do Cerco
estende-se até 2019
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Gabinete de Ligação
deverá ter novo director 

Wang Zhimin estará prestes a 
abandonar o cargo de director do 
Gabinete de Ligação do Governo 
Central na RAEM para passar a 
exercer as mesmas funções em 
Hong Kong, sendo o seu lugar 
ocupado por Zheng Xiaosong. O 
substituto de Wang é actualmen-
te subdirector do Comité Central 
do Departamento Internacional e 
estudou norueguês em Oslo. De 
acordo com a imprensa de Hong 
Kong, haverá mais mudanças: 
além de Wang Zhimin passar a 
dirigir o Gabinete de Ligação na 
RAEHK, o actual director deste 
organismo, Zhang Xiaoming, foi 
nomeado para liderar o Gabinete 
para os Assuntos de Hong Kong 
e Macau do Conselho do Estado. 
Zhang Xiaoming é promovido 
na sequência da aposentação do 
actual director desse Gabinete, 
Wang Guangya. 

Educação absorve 51%
dos apoios da Fundação Macau
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AL poderá ser mais activa
sem mudar relação de forças
A eleição de três deputados estreantes pelo sufrágio di-
recto, sobretudo de Sulu Sou e Agnes Lam, poderá fomen-
tar um debate mais activo e interventivo na Assembleia 
Legislativa, antecipam analistas ouvidos pelo Jornal TRI-
BUNA DE MACAU. No entanto, ressalvam que essas al-

terações não serão necessariamente suficientes para moti-
var mudanças substanciais nos próximos quatro anos, até 
porque, na sua essência, manteve-se a relação de forças no 
órgão legislativo.
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