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Costa visita Pequim 
e Xangai antes da RAEM
O Primeiro-Ministro português 
efectuará entre 8 e 12 de Outubro 
uma visita de cinco dias à Repú-
blica Popular da China, a qual 
inclui também uma deslocação à 
RAEM. Antes de chegar ao terri-
tório, António Costa passará por 
Pequim e Xangai. Última

China começa a procurar
vida extraterrestre

O maior radiotelescópio do mundo, 
com 500 metros de diâmetro, come-
çou ontem a operar no sudoeste da 
China, num projecto que Pequim diz 
que ajudará a humanidade a procu-
rar vida extraterrestre. Centenas de 
investigadores chineses e de outros 
países assistiram ao acontecimento, 
o culminar de um projecto começa-
do em 1994. Construído numa zona 
montanhosa da província de Gui-
zhou, o FAST (“Aperture Spherical 
Radio Telescope”) custou 1,2 mil mi-
lhões de yuan e tem o dobro da sensi-
bilidade do telescópio do Observató-
rio Arecibo, em Porto Rico, que com 
305 metros era até agora o maior do 
mundo, salientou a agência Xinhua. 
O telescópio, cuja construção termi-
nou em Julho, usará o seu reflector, 
com uma área equivalente a 30 cam-
pos de futebol, para procurar sinais 
de vida inteligente e observar pul-
sares distantes - estrelas de neutrões 
muito pequenas e que giram muito 
rapidamente, que se acredita serem 
resultado de explosões de superno-
vas. O FAST poderá levar a “des-
cobertas para além da nossa ima-
ginação”, disse à Xinhua Douglas 
Vakoch, presidente do METI, grupo 
que envia mensagens para o espaço, 
em busca de vida inteligente.

A troco de uma renda mensal de 700 mil patacas, sujeita a revisão 
anual consoante a inflação, a Farmácia Popular vai instalar-se no 
espaço onde durante mais de 50 anos funcionou o Cartório Nota-
rial. Segundo o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, a relação 
com o Grupo Popular é de “confiança” e a “ampliação” da farmá-

cia vai funcionar num ambiente de cariz museológico. Por outro 
lado, António José de Freitas lamentou o estado de degradação 
do edifício da Farmácia Popular, acusando o Instituto Cultural de 
usar “padrões diferentes” na salvaguarda do património.

Farmácia Popular ocupa
espaço do 1º Cartório

Agente policial deixou 
pistola em WC
Um agente do Departamento 
de Trânsito do CPSP está sujeito 
a uma investigação disciplinar, 
após se ter esquecido da arma de 
serviço, numa casa de banho na 
Praça Flor de Lótus. O caso foi 
detectado por cidadãos que aler-
taram a polícia. Pág. 4

Rede de autocarros
perto do “limite”
A DSAT relevou que os autocar-
ros de Macau receberam em Julho 
cerca de 580 mil passageiros por 
dia, estando o sistema prestes a 
atingir o limite previsto. Porém, 
o director da DSAT garante que o 
sistema ainda consegue suportar 
“mais”.  Pág. 7

“Borlas” ligadas ao Jogo
atingem 9,8 mil milhões
Apesar das receitas globais do 
sector do jogo terem caído 34,1% 
em 2015, as empresas continua-
ram a gastar um montante eleva-
do em bens e serviços gratuitos 
para clientes. O valor rondou os 
9,81 mil milhões de patacas e ape-
nas decresceu 14%. Pág. 8
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PLANO ENVOLVE AIR MACAU

Lisboa no radar da Air China

PENNY WAN, DOCENTE DO IFT, EM ENTREVISTA AO JTM

Património deve ter
“regras mais claras”
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