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Produtos de luxo
ganham clientes
Escassos meses após o lançamento 
da “Futura Clássica”, os resulta-
dos já correspondem às expectati-
vas. O projecto envolve a comer-
cialização de produtos de luxo de 
uma marca portuguesa.
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Drama das rendas
afecta reciclagem
O Governo prometeu estudar fór-
mulas de apoio ao  sector da reci-
clagem, que já acusa quebras no 
negócio devido à escassez de ter-
ras e subida das rendas. Uma as-
sociação do sector pediu terrenos 
e apoio financeiro.

Pág. 4

casa de Portugal
encara Liga de Elite
como “grande desafio”
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Air Macau “refém”
do turismo de lazer
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PAUL PUN EXORTA FAMÍLIAS A NÃO CONTAR COM O GOVERNO

Caritas critica falta de visão
no apoio aos idosos
O subsídio para idosos foi actualizado ontem mas a falta de 
uma política global e integrada para uma população que está 
a envelhecer gera alguns receios, adverte o secretário-geral da 
Caritas, exortando mesmo as famílias a pensarem na velhice 
sem esperar pelo apoio do Governo. Áreas como os cuidados 

de saúde, recursos humanos ou transportes reflectem carên-
cias evidentes nesse domínio, considera Paul Pun, convicto de 
que as várias entidades e a sociedade deveriam trabalhar em 
conjunto para disponibilizar mais medidas de apoio à Terceira 
Idade. Pág. 3

Polícia de Zhejiang
confronta cristãos
A polícia da Província de 
Zhejiang, no leste da China, 
entrou ontem em confronto 
com manifestantes cristãos 
que se reuniram em redor das 
igrejas para impedir a execu-
ção de uma ordem do Gover-
no para remover as cruzes do 
topo dos templos. De acordo 
com testemunhas e relatos 
na Internet, diversas pessoas 
ficaram feridas no confronto, 
que se prolongou por mais de 
duas horas. Dezenas de igre-
jas em Zhejiang receberam 
notificações nas últimas se-
manas exigindo a demolição 
de edificações ou a remoção 
de cruzes, numa acção que, 
segundo o Governo, pretende 
combater estruturas ilegais, 
informou o grupo cristão 
ChinaAid, que tem sede nos 
Estados Unidos. Grupos de 
defesa da comunidade cristã 
dizem que as medidas do Go-
verno são uma perseguição 
religiosa e que não respeita a 
liberdade de religião garan-
tida na Constituição da Chi-
na. Na mais recente acção, a 
polícia tentou remover uma 
cruz da igreja do condado de 
Pingyang, perto da cidade de 
Wenzhou, mas a congregação 
cercou a igreja e evitou que 
as autoridades cumprissem a 
missão, relata a Reuters.

Banco dos BRIcs 
dá força à china 
O Novo Banco de Desenvolvi-
mento, recentemente criado pe-
los BRICS, poderá ampliar a in-
fluência da China no mundo e 
transformar o yuan numa moeda 
“institucional”, consideram vários 
analistas. 
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Macau é a “grande novidade”
na conferência que reunirá
centenas de sinólogos em Lisboa

Portugal e coreia do sul
querem consolidar laços
em “todos os domínios”


