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30
anos ao serviço
de Macau

comboio rápido a cada 15 minutos
entre Zhuhai e cantão
O grupo “Guangzhou Railway” anunciou que vai disponibilizar 
mais comboios rápidos entre Zhuhai e Cantão, prevendo que a capa-
cidade de transporte aumente em 20 por cento no geral. O objectivo 
é que a frequência dos comboios passe a ser de 15 minutos. A mesma 
companhia explica que o Verão é sempre uma estação durante a qual 
mais passageiros viajam e que por isso esta medida vai ser aplicada já 
a partir de Julho. A rota entre Zhuhai Norte e Cantão entrou em fun-
cionamento em Janeiro de 2011, enquanto a parte entre Zhuhai Norte 
e Gongbei só entrou em funcionamento no final do ano passado.

Banco Popular da china quer 
maior controlo dos riscos de liquidez
O banco central da China advertiu ontem que os bancos 
comerciais devem fortalecer a gestão de liquidez tendo em 
vista as mudanças no sistema financeiro. O comunicado do 
Banco Popular surge após se terem registado nas duas úl-
timas semanas aumentos expressivos nas taxas interbancá-
rias de curto prazo. Apesar dessa subida, a instituição tem 
evitado injectar dinheiro no sistema financeiro. Na mesma 
nota, a autoridade monetária frisa que manterá um cresci-
mento estável e moderado na oferta de crédito.

Impacto ambiental deve
ser informação pública Pág 5

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS PEDE MAIS TRANSPARÊNCIA AO GOVERNO
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Macau é o território que
mais precisa do Fórum
“A região que precisa mais” des-
ta estrutura “é Macau”, observa 
Carmen Amado Mendes, que 
está no território a participar na 
ICAS. Pág 7

cItIc assume ctM
e aposta na qualidade
Durante os próximos três anos, a 
CTM irá investir 1,2 mil milhões 
de patacas, o que já se sabia, e 
que vão servir para melhorar os 
serviços. Pág 6

Um português 
à descoberta da Ásia
Percorreu várias regiões da China 
carregando apenas uma mochi-
la. Quirino Tomás partiu de Rio 
Maior para a Ásia à descoberta de 
culturas diferentes. CENTRAIS

Visitantes da china
são 63% do total
Os visitantes aumentaram 3% em 
Macau nos primeiros cinco me-
ses deste ano, mas o crescimento 
é cada vez mais fomentado pelos 
turistas do Interior da China. Pág 8

Negócios “em família”
expostos pela defesa
de steven Lo 
A defesa de Steven Lo 
quis demonstrar que as 
empresas sócias na CAM e 
as sociedades que geriam 
os lotes eram as mesmas, 
portanto, os negócios foram 
feitos “em família”.  Pág.3

Inundações voltam
com chuvas intensas
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