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O universo literário de Sophia
abre-se aos leitores chineses
pela mão de Yao Jin Ming

Benfica de Macau e Ka I 
frente-a-frente 
na final da Taça

Policia Judiciária
detém homem suspeito 
de abusar namorada
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Crimes relacionados
com o Jogo disparam
23,32% até Maio
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Prémio em festival
da RAEM “abriu as portas”
a realizador francês
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“Junkets” admitem 
que se podem perder
cinco mil postos de trabalho
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O lago improvável
que atrapalha peões
em “De Fonte Limpa”
Nas últimas semanas, perante 
a passividade do IACM, um 
verdadeiro lago tem ocupado 
grande parte do passeio situa-
do junto à rotunda Ferreira do 
Amaral, dificultando a tarefa 
de todos os transeuntes que 
passam pelo local. Na edição 
de “De Fonte Limpa” des-
ta semana estão também em 
destaque os novos empreen-
dimentos “loucos” de Macau 
que têm andado nas bocas do 
mundo. Págs. 2 a 4
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multimédia em português 
A China lançou um portal multimédia 
em português (china.com) com “in-
formações sobre a política, economia, 
cultura e desenvolvimento social” chi-
nesas, investindo no aumento das suas 
relações com Portugal. Administrado 
pela Rádio Internacional da China (ou 
CRI, na sigla inglesa), o portal propõe-se 
“oferecer aos internautas portugueses” 
textos, fotos, áudios e vídeos que “re-
presentem a reputação e a imagem” da 
China. Na mesma altura, a secção por-
tuguesa da CRI, fundada em 1960, apre-
sentou em Portugal a sua revista Fan-
zine, publicada em português. Descrita 
pela CRI como “um passo significativo 
na estratégia de desenvolvimento” da 
estação em Portugal, as duas iniciativas 
contaram com a presença de Liu Qibao, 
membro do Politburo do Partido Comu-
nista Chinês (cargo superior ao de mi-
nistro), responsável pelo Departamento 
de Propaganda. A CRI já assegura seis 
horas de emissão diária de uma rádio 
dos arredores de Lisboa e tem um es-
túdio de produção em Lisboa. Também 
esta semana, a agência Lusa renovou 
um acordo com a Televisão Central da 
China (CCTV) que prevê troca de con-
teúdos em vídeo e a RTP assinou um 
memorando de entendimento de coo-
peração com a congénere chinesa. Du-
rante a sua estada em Lisboa, Liu Qibao 
encontrou-se com o primeiro-ministro 
português, Pedro Passos Coelho, tendo 
então afirmado que as relações sino-
-portuguesas “atravessam o melhor 
momento da sua história”, relatou a 
agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Médico passava o tempo 
a gerir empresas privadas
Um médico do Hospital Conde S. Januário viu o Tribunal 
de Segunda Instância confirmar a decisão do Secretário 
Alexis Tam que demitiu o clínico por este gerir empresas 

no sector privado. Segundo o que foi apurado no processo 
disciplinar, o clínico chegava a abandonar as consultas no 
serviço de pediatria deixando os utentes à espera. Pág. 5

Vistos de trânsito:
“torneira” reaberta 
em nome do Jogo
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