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Metro "nos eixos"
para circular em 2019

JOGO VIP DESACELEROU
NO SEGUNDO TRIMESTRE

As receitas brutas do bacará VIP 
em Macau atingiram 41,03 mil 
milhões de patacas no segundo 
trimestre deste ano, traduzindo 
uma subida homóloga de 
14,4%, a taxa mais baixa desde 
os últimos três meses de 2016, 
indicam dados da Direcção de 
Inspecção e Coordenação de 
Jogos (DICJ). A facturação das 
salas VIP representou assim 
55,7% do total dos casinos, após 
ter “pesado” 57% um ano antes. 
No cômputo geral do primeiro 
semestre, o jogo VIP gerou receitas 
de 83,99 mil milhões de patacas, 
mais 17,7% do que na primeira 
metade de 2017. Já o mercado 
de massas, incluindo as “slots”, 
cresceu 20,8% para 32,67 mil 
milhões de patacas entre Abril e 
Junho, face ao mesmo período do 
ano transacto. Em termos gerais, 
as receitas brutas dos casinos 
atingiram 150,2 mil milhões de 
patacas (mais 18,9%). Por outro 
lado, as receitas das apostas no 
futebol subiram de 126 milhões 
no primeiro trimestre para 244 
milhões nos três meses seguintes, 
devido ao impulso do Mundial 
da Rússia. No primeiro semestre, 
as corridas de galgos e cavalos 
apenas geraram 23 milhões e 56 
milhões, respectivamente.

ALUNOS DA EPM 
OBTIVERAM NOTAS
ACIMA DA MÉDIA NOS 
EXAMES NACIONAIS

MARREIROS OPÕE-SE
À CLASSIFICAÇÃO
DO EDIFÍCIO
DONA LEONOR

CHUI SAI ON EXIGE
MAIS EFICÁCIA
NA RESPOSTA
ÀS INUNDAÇÕES

Os testes dos comboios do Metro Ligeiro estão a decorrer de acordo com o previsto e a instalação do sistema e equipamentos 
ao longo da linha da Taipa e do Parque de Materiais e Oficina entrou na fase final, adiantou à TRIBUNA DE MACAU o Gabinete 
para as Infra-estruturas de Transportes. Mantendo 2019 como o ano da entrada em funcionamento do segmento da Taipa, 
o GIT assegura ainda que o processo de recrutamento de pessoal está em fase de preparação. Por outro lado, já foi lançada 
a construção preliminar na linha de Seac Pai Van, com a concepção do traçado a evoluir em simultâneo. 
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