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FONG RECORRE
DE PUNIÇÃO QUE
NETO VALENTE VÊ
COMO MUITO INJUSTA
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BAILE DO MICAREME
GANHA FORÇA COMO
MARCO DA IDENTIDADE
DE MACAENSES
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BENFICA GOLEOU
SPORTING E DILATOU
VANTAGEM NO TOPO
DA LIGA DE ELITE
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Segurança nacional terá

diplomas complementares
Maria Antónia Jardim
mostra “casa onírica”
de Camilo Pessanha
pág

9

O Governo da RAEM está a estudar a elaboração de regulamentos complementares à Lei relativa à defesa da segurança do Estado,
em vigor desde 2009, adiantou ontem o Secretário para a Segurança, acrescentando que a sociedade será auscultada sobre a
matéria. Segundo Wong Sio Chak, o diploma vigente funciona apenas como um enquadramento, não estipulando quem investiga
e aplica a lei, sendo que o ambiente social mudou muito e aumentaram os desafios ligados à segurança nacional. Porém, os 15
artigos consagrados na Lei relativa à defesa da segurança do Estado não serão revistos, assegurou.
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PEQUIM APOIA CORRIDAS
DE CAVALOS EM HAINÃO

EDDY LEONG, DIRECTOR-GERAL DA EMPRESA,
EM ENTREVISTA AO JTM

Hovione é

“bom exemplo”
para
“vender a ideia”
da
diversificação
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O Conselho de Estado da
China anunciou que irá apoiar
a realização de corridas de
cavalos e a expansão das lotarias
desportivas em Hainão, no
âmbito de um programa de
reformas que também prevê a
criação de uma zona de comércio
livre na ilha, para que grandes
empresas multinacionais
possam estabelecer as suas
sedes regionais ou nacionais.
Em reacção, o Secretário para
a Economia e Finanças da
RAEM assegurou que o Governo
local vai acompanhar de perto
as alterações nas políticas e
desenvolvimento das indústrias
das regiões vizinhas, para
avaliar o impacto na economia
do território, incluindo no
sector do jogo. Segundo
Lionel Leong, para além de
ser necessário acompanhar a
concorrência mundial no sector
do jogo, o Governo também deve
analisar formas de aumentar a
competitividade do turismo e
tornar o consumo mais atractivo.
No que diz respeito ao Jockey
Club, o Secretário reiterou que o
contrato exige o investimento em
elementos não-jogo, sendo que
estes serão uma das vias para
suportar o desenvolvimento dos
negócios da empresa.

