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O parque privado de 
equipamento pesado 
em “De Fonte Limpa”

Excluídos da habitação 
económica planeiam 
protesto para dia 18

A Santa Casa de Macau poderá integrar uma comitiva 
da Confederação Internacional das Misericórdias e da 
União das Misericórdias Portuguesas que irá ser recebi-
da pelo Papa, a 4 de Setembro de 2016. “Seria uma honra 
irmos ao Vaticano”, assume o Provedor, António José de 

Freitas, frisando que “é uma visita pertinente, porque as 
Santas Casas têm um cariz católico”. Já a eventual rea-
lização do próximo Congresso Internacional das Mise-
ricórdias na RAEM, em 2018, continua a aguardar uma 
decisão final.
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Transmac quer 
receber tarifas 
com “retroactivos”
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Escritório da ONU 
investiga doações 
de Ng Lap Seng
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Semana Cultural
sino-lusófona
reúne 135 artistas

Centrais

Governador de Fujian 
apanhado na campanha
anti-corrupção

O governador de Fujian, uma 
das mais prósperas províncias da 
China, engrossou ontem a lista de 
quadros dirigentes chineses sus-
peitos de corrupção, anunciou a 
Comissão Central de Disciplina 
do Partido Comunista Chinês. Su 
Shulin, que antes desempenhou 
altos cargos no sector petrolífero, 
um dos mais afectados pela cam-
panha anti-corrupção em curso 
no país, “está a ser investigado 
por suspeita de graves violações 
da disciplina e das leis”. Su foi 
presidente da Sinopec, a maior 
empresa chinesa e principal refi-
naria da Ásia, entre 2007 e 2011, 
depois de ter sido vice-presidente 
na “China National Petroleum 
Corporation”. Há cerca de duas 
semanas, Wang Tianpu, ex-chefe 
da Sinopec, foi também detido 
por corrupção. Depois do Presi-
dente Xi Jinping ter lançado uma 
vasta campanha anti-corrupção, 
dezenas de quadros dirigentes, 
alguns dos quais ministros, já 
foram atingidos, entre os quais 
Zhou Yongkang, o mais alto lí-
der chinês a ser condenado por 
aquele crime desde a fundação 
da República Popular da China, 
em 1949.

Santa Casa pode visitar
Papa Francisco em 2016
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Secretário aperta
cerco aos ilegaisPág. 7


