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Centrais

Procuradora apoiou
prisão de Sócrates
Joana Marques Vidal deu o “ok” 
ao pedido de prisão preventiva 
do ex-primeiro-ministro José 
Sócrates. Juiz Carlos Alexandre 
confirmou-o por haver perigo 
de perturbação da investigação.
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são “problema grave”
para o Venetian
O presidente da Associação dos Pas-
sageiros de Táxis de Macau, Andrew 
Scott, reuniu recentemente com di-
rectores da Sands China para discu-
tir os problemas relacionados com o 
serviço de táxis e as práticas ilegais 
que são recorrentes numa das princi-
pais entradas do Venetian. Segundo 
Andrew Scott, responsáveis da em-
presa reconheceram que a questão 
representa um problema “significa-
tivo” e “grave” que a Sands China 
está empenhada em tentar atenuar. 
“Estão a investir tempo, dedicação, 
tecnologia e dinheiro com o objec-
tivo de tentar corrigir o problema”, 
refere o presidente da associação, 
numa nota publicada na página do 
grupo no Facebook. Uma das ini-
ciativas que será tomada, refere, é 
a remodelação profunda da entra-
da ocidental do Venetian de modo 
a complicar a vida dos táxis que es-
colhem o local para negociarem com 
clientes preços para as deslocações, 
deixando dezenas de passageiros à 
espera nas filas. Face às várias me-
didas que estão a ser programadas, 
Andrew Scott adianta que os respon-
sáveis da Sands China esperam que 
a situação possa melhorar no primei-
ro trimestre de 2015.

Não foi avançada qualquer estimativa para o custo das 
obras do futuro posto fronteiriço entre Macau e Guang-
dong, mas o Governo avisou ontem na Assembleia Le-
gislativa que o orçamento para todo o projecto será “as-

tronómico”. Os deputados mostraram-se preocupados 
com as incertezas sobre a empreitada e o impacto que 
terá na população.

Orçamento “astronómico”
apontado à nova fronteira

Saúde e creches
unem Misericórdias
A União das Misericórdias 
Portuguesas e a Santa Casa da 
Misericórdia do Porto estão no 
território para uma visita oficial 
que incluirá a assinatura de três 
protocolos de cooperação com a 
Santa Casa de Macau.
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Mulher em coma
por violência doméstica
As autoridades detiveram um 
homem por suspeitas de co-
locar a mulher em estado de 
coma, depois de a ter asfixiado. 
A disputa pela guarda do filho 
e as condições do divórcio terão 
motivado o ataque.  
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Engenheiros  lusófonos
reunidos na RAEM 
O papel da engenharia na coo-
peração e no desenvolvimento 
social e económico vai estar em 
análise no 2º Congresso de En-
genheiros de Língua Portugue-
sa, que se realiza em Macau. 
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“Falta de visão”
coloca em risco

Centro Histórico
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Jackie Chan deixa Macau 
na rota de Hollywood

FO
TO

 J
TM


