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Li Keqiang pretende
Executivo “pragmático”
Li Keqiang já assinou o decreto 
do Conselho de Estado chinês 
que formalizou a eleição de Fer-
nando Chui Sai On como quarto 
Chefe do Executivo da RAEM. 
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Avarias e sustos
em “De Fonte Limpa”
A avaria de um autocarro em fren-
te à DSAT, sustos em dia de tufão 
e a nova cara do Terminal do Por-
to Exterior são alguns dos desta-
ques apresentados em “De Fonte 
Limpa”.
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Casinos acusados 
de “batota” com fumo
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IPOR celebra
25 anos com
novos projectos
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no topo do ranking
dos ultra ricos
O número de bilionários  na 
China e em Hong Kong não 
tem parado de aumentar. A 
RAEHK e Pequim ocupam 
mesmo a terceira e a quinta 
posições no ranking das ci-
dades do mundo com maior 
número de bilionários, num 
estudo divulgado pelo jor-
nal britânico Financial Times 
e realizado pela empresa de 
consultoria Wealth-X e pelo 
banco UBS. Nova Iorque con-
tinua no entanto a liderar o 
ranking, seguido de Mosco-
vo, Hong Kong e Pequim.  
A capital russa conta com 
85 habitantes com patrimó-
nios neste patamar, perden-
do apenas para Nova Iorque 
que tem 103. Em seguida, o 
ranking aponta Hong Kong, 
Londres e Pequim, com 82, 72 
e 37 bilionários, respectiva-
mente.  De acordo com o estu-
do, o número de pessoas com 
condição financeira superior 
mil milhões de dólares  subiu 
para 2,3 mil desde o ano pas-
sado. O aumento mais signi-
ficativo foi registado na Ásia, 
onde o número de ultra ricos 
tem crescido de forma muito 
mais rápida do que noutras 
partes do mundo.

Maria Antónia Espadinha
vai reforçar USJ
A Universidade de São José anun-
ciou três novos nomes para a di-
recção, entre eles o de Maria Antó-
nia Espadinha, antiga professora 
da Universidade de Macau.
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LÍDER E DEPUTADOS DA ASSOCIAÇÃO TROCAM ACUSAÇÕES

Divisões agravam-se
no seio da Novo Macau
O gabinete dos deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam 
San vai passar a ser gerido de forma autónoma, afastan-
do-se da Associação Novo Macau. De acordo com Ng 
Kuok Cheong, a decisão resulta da falta de apoio que os 

deputados têm recebido da parte da direcção. O actual 
presidente da Novo Macau, por seu turno, critica os de-
putados por desenvolverem actividades sem informar 
a direcção. Pág. 5
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Vice-reitor Rui Martins 
representa Universidade de Macau
na presidência da AULP

Associação e gestora
de templo classificado
em rota de colisão


