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ngsorteio “acessível” 
para portugueses
na Liga dos campeões

Decorreu ontem, no Mónaco, 
o sorteio da fase de grupos de 
Liga dos Campeões que ditou a 
sorte das equipas portuguesas 
na prova milionária. O Benfi-
ca, que foi cabeça de série, vai 
jogar com Zenit (Rússia), Bayer 
Leverkusen (Alemanha) e Mó-
naco (França), enquanto o FC 
Porto, que também estava no 
pote A, vai defrontar Shakhtar 
Donetsk (Ucrânia), Ath. Bil-
bao (Espanha) e BATE Borisov 
(Bielorrússia). O Sporting, que 
regressa à fase de grupos da 
“Champions”, irá medir for-
ças com Chelsea (Inglaterra), 
Schalke 04 (Alemanha) e Ma-
ribor (Eslovénia). Os portugue-
ses evitam assim alguns “tu-
barões” europeus, como Real 
Madrid, Barcelona, Bayern de 
Munique, Manchester City ou 
Juventus. Os encontros da fase 
de grupos realizam-se a 16 e 17 
de Setembro (primeira jornada), 
30 de Setembro e 01 de Outubro 
(segunda), 21 e 22 de Outubro 
(terceira), 04 e 05 de Novembro 
(quarta), 25 e 26 de Novembro 
(quinta) e 09 e 10 de Dezembro 
(sexta). A final realiza-se a 06 de 
Junho, no Estádio Olímpico de 
Berlim.

Nas Ruínas de s. Paulo
pelo sufrágio universal
Quatro associações agendaram 
para domingo, dia da eleição do 
próximo Chefe do Executivo, 
duas acções de protesto com o 
objectivo de chamar a atenção da 
população e incentivar o debate 
sobre a implementação do sufrá-
gio universal em Macau.   Pág. 7

Preços das casas
motivam protesto
O grupo “Protecção dos Resi-
dentes de Macau” vai organizar 
amanhã um protesto centrado 
no problema dos elevados pre-
ços das casas. Os organizadores, 
cujo núcleo integra elementos da 
“Forefront of Macau Gaming”, 
esperam atrair entre mil a dois 
mil manifestantes.  Pág. 2

A Escola Portuguesa de Macau contava até ontem com 518 
inscrições de alunos para o novo ano lectivo, que arranca 
no próximo dia 8 de Setembro. Para este ano, a instituição 
de ensino vai apostar num técnico de ensino especial a 

tempo inteiro, explicou ao JTM o presidente da direcção 
da escola. Manuel Machado destacou ainda o reforço do 
ensino da língua chinesa, com a contratação de dois pro-
fessores.

Escola Portuguesa garante 
ensino especial a tempo inteiro

Tradição do Chá Gordo revivida no COTAI
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MIF ganha adeptos
em Moçambique
Durante a passagem da delega-
ção da RAEM por Maputo fo-
ram assinados vários acordos 
para promover a cooperação 
com a China, através de Ma-
cau, com vista também a trazer 
mais empresas à MIF, que se 
realiza em Outubro. Centrais

Águias e leões 
confiantes para  “derby”
Benfica e Sporting defrontam-se 
domingo, no Estádio da Luz, na 
terceira jornada da liga portu-
guesa de futebol. O JTM ouviu 
alguns adeptos em Macau que 
se mostraram confiantes em re-
lação ao “derby” lisboeta. Pág. 14

“Lei da sombra”
gera discórdia Pág. 5
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