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A acção de despejo e recuperação do terreno da Fábrica de Panchões Iec Long, 
realizada pelas autoridades na terça-feira, envolveu apenas uma parte do lote. “O 
direito da propriedade de todo o lote ainda não está totalmente claro”, esclareceu o 
Instituto Cultural (IC) à TRIBUNA DE MACAU, ressalvando que só poderá avançar 
com o processo de classificação, prometido pelo Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura em 2017, depois da conclusão desse procedimento administrativo. Adiantando 
que não há riscos de demolição imediatos, o IC disse também não ter recebido ainda 
indicações sobre a transferência deste lote para a sua tutela, mas prometeu cooperar 
activamente com os respectivos trabalhos de classificação no futuro.

Persistem dúvidas sobre terreno da Iec Long
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LÍDER ESTUDANTIL
DE HONG KONG

BARRADA EM MACAU

Yvonne Leung, antiga presidente 
da associação de estudantes da 
Universidade de Hong Kong (UHK), 
foi impedida de entrar em Macau, 
ontem pelas 13h00. Segundo a 
rádio do campus da universidade, 
as autoridades rejeitaram a entrada 
da jovem sob o pretexto de terem 
fortes indícios de participação em 
actividades que possam colocar em 
risco a ordem pública no território. 
A jovem foi enviada de volta para 
Hong Kong. O Corpo de Polícia 
de Segurança Pública justificou 
a decisão com o Artigo da Lei de 
Bases da Segurança Interna que 
estabelece o “impedimento de 
entrada na RAEM ou expulsão de 
não residentes que, nos termos 
da lei, sejam considerados 
inadmissíveis ou constituam ameaça 
para a estabilidade da segurança 
interna ou sejam referenciados 
como suspeitos de conotações ao 
crime transnacional, incluindo 
o terrorismo internacional”. 
Yvonne Leung integrou o grupo de 
representantes dos alunos durante 
o Movimento dos Guarda-Chuvas 
em Hong Kong. Lai Samuel Dic Sum, 
secretário dos assuntos exteriores 
da UHK em 2015, também foi 
barrado em Macau pela mesma 
razão em Setembro de 2016.

Táxis vão ter aparelhos
para gravar som e imagem

MACAU JÁ CONTACTOU PEQUIM 
SOBRE LIBERALIZAÇÃO AÉREA
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GARANTIDO DIREITO DE RECURSO 
PARA C0-ARGUIDOS COM O CHEFE

MÁRIO ÉVORA APLAUDE CRIAÇÃO
DE CURSO E ACADEMIA DE MEDICINA
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