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da sociedade de Direito
de Hong Kong  
O líder da Sociedade de Direito de 
Hong Kong demitiu-se ontem, após 
ter apoiado o Livro Branco, que 
muitos advogados viram como uma 
ameaça à independência judicial na 
cidade. Em Junho, a China publi-
couo seu primeiro Livro Branco sobre 
Hong Kong no qual estipula como 
a RAEHK deve ser governada e que 
foi entendido como um aviso à cida-
de para não ultrapassar os limites da 
sua autonomia. O documento incluía 
uma asserção de que os juízes devem 
garantir a segurança nacional e sobe-
rania, o que foi criticado por profis-
sionais do Direito como uma afronta 
à independência judicial. A Socieda-
de de Direito de Hong Kong [Hong 
Kong’s Law Society, na designação 
em inglês] enviou uma forte adver-
tência a Pequim, com a aprovação, 
na quinta-feira, de um voto de não-
-confiança a Ambrose Lam, com 2.393 
dos seus 8.000 membros a apoiarem a 
moção e 1.748 a votarem contra. “Para 
preservar a unidade da Sociedade de 
Direito, vou entregar a minha carta 
de demissão ao conselho, com efeitos 
imediatos”, disse ontem Lam aos jor-
nalistas salientando reservar-se “o di-
reito de ter a minha própria opinião 
sobre o assunto”, adiantou.

Cerca de um milhar de manifestantes, de acordo com a or-
ganização, saiu ontem à rua para reclamar à SJM aumen-
tos salariais de 10% e um sistema de progressões mais jus-
to. Por não terem obtido qualquer resposta por parte da 
Administração da SJM, a “Forefront of Macau Gaming” 

está já a planear uma greve nos casinos da companhia. Em 
comunicado, a SJM diz não reconhecer o grupo como le-
gítimo representante dos trabalhadores e garante que vai 
tomar medidas para evitar actividades que visem prejudi-
car a “paz social”. Pág. 5

Planeada greve 
nos casinos da SJM

Imigrante ilegal
tentou subornar
agentes da PsP
Uma mulher, que estava no 
território em situação ilegal, foi 
interceptada pelas autoridades 
numa operação STOP quando 
seguia num táxi. Como forma 
de evitar a detenção, terá ofe-
recido 67 mil dólares de Hong 
Kong em notas aos agentes da 
Polícia de Segurança Pública.
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Visitantes gastaram
mais de 16.000 milhões
no segundo semestre
Sem contar com o dinheiro gas-
to nas mesas de jogo dos casi-
nos, a despesa total dos visitan-
tes fixou-se em 16,3 mil milhões 
de patacas no segundo trimestre 
deste ano, representando uma 
subida de 17% quando compa-
rado com o período homólogo 
de 2013. 
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Galaxy regista 
lucros recorde
no 1º trimestre
A Galaxy registou lucros líqui-
dos de 6.000 milhões de dólares 
de Hong Kong no primeiro se-
mestre deste ano, o que corres-
ponde a um aumento superior 
a 29% do que no período homó-
logo de 2013. Só o casino Galaxy 
obteve um crescimento de 35% 
nas receitas ao facturar 25.000 
milhões de dólares.
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Miúdos e graúdos 
apaixonados pela pescaCentrais

Secretário disponível
para continuar

“a servir Macau”Pág. 3


