
10 patacas QUARTA-FEIRA Maio 23, 2018

Administrador José Rocha Diniz Director Sérgio Terra • Nº 5486

PU
B

Air Macau regista 
recordes operacionais
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O director executivo da “Suncity”, 
Andrew Lo, confirmou que 
Alvin Chau Cheok Wa é o novo 
proprietário do “Hotel Palácio 
Imperial Beijing” (antigo “New 
Century”). Segundo disse, o imóvel 
está, inclusive, registado em nome 
pessoal de Alvin Chau, dono da 
“Suncity”, maior empresa de 
promotores de jogo do território. 
Alvin Chau está a tratar do processo 
legal já que a propriedade da 
unidade hoteleira mudou devido 
às alegadas dívidas do antigo 
proprietário, Ng Wai. Andrew Lo 
explicou que o projecto avançou 
sem ser exposto na imprensa 
porque o processo estava a 
decorrer em tribunal. O design do 
hotel já foi concluído, tendo sido 
submetido um pedido ao Governo 
para retomar o funcionamento do 
complexo. De acordo com o novo 
projecto, o número de quartos 
diminuirá de cerca de 500 para 300 
e os excursionistas deixarão de ser 
os clientes-alvo. As operações do 
antigo hotel “New Century” foram 
suspensas em 2016 e as mesas de 
jogo do casino “Mitologia Grega” 
transferidas para outros espaços 
operados pela Sociedade de Jogos 
de Macau.
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INTERCEPTADAS
TONELADAS DE 
LIXO ILEGAL COM 
DESTINO À CHINA
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“LEÕEZINHOS” 
DE ALVALADE
"RUGIRAM” ALTO
NO ESTÁDIO DA TAIPA
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MACAU INTEGRADO
EM CONFERÊNCIA
SOBRE PORTUGUÊS
NO PORTO

ANTIGO “NEW CENTURY” 
PASSA PARA AS MÃOS 

DO DONO DA “SUNCITY”

Após ter enfrentado altos e baixos em 2017, a Air Macau registou nos primeiros três meses deste ano o melhor período da sua 
história ao nível operacional. Entre Janeiro e Março, a transportadora cresceu em todos os parâmetros, desde a oferta à procura, e 
estabeleceu recordes no volume de passageiros e na taxa de ocupação dos voos. Inclusive, neste domínio, superou pela primeira 
vez a fasquia dos 80%, bem como as médias dos mercados mundial e da Ásia-Pacífico.
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António Arnaut 

deixou uma 
"lição de vida"
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Liga das Nações 
"coloriu" Fórum 


