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China espera
organizar Mundial 
de Futebol em 2030

O vice-presidente da Fede-
ração Chinesa de Futebol, 
Zhang Jian, manifestou a 
esperança de que o Mundial 
de 2030 se possa realizar na 
China. “Todos os amantes 
chineses do futebol têm um 
sonho: receber o Campeona-
to do Mundo na China. Espe-
ro que se realize o mais cedo 
possível, mas a FIFA tem as 
suas regras e nós respeitamos 
isso”, disse à agência France-
-Presse (AFP) o candidato a 
representante da Confedera-
ção Asiática de Futebol (AFC) 
no conselho da FIFA, durante 
um congresso realizado em 
Goa, Índia. O Mundial2018 
será realizado na Rússia e o 
de 2022 no Qatar, país mem-
bro da AFC, o que, em teoria, 
impede a China de organizar 
o de 2026, já que a FIFA não 
permite que o campeonato 
seja organizado duas vezes 
seguidas no mesmo conti-
nente. O Presidente chinês 
Xi Jinping já expressou o de-
sejo de que o país acolha a 
maior competição de futebol 
mundial, apesar, do ponto de 
vista desportivo, a selecção 
da China continuar longe do 
topo, ocupando o 78º lugar 
no “ranking” da FIFA.
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Um relatório dos Serviços de Assuntos de Justiça indica 
que os funcionários da sua tutela têm sido, ao longo de 
cinco anos, o maior motivo de apresentação de queixas e 
sugestões, com destaque para as Conservatórias de Re-
gistos. Segundo aquela Direcção de Serviços, o facto dos 

números se manterem ao mesmo nível em 2014 e 2015, e 
este ano até crescerem, mostra que ainda há “melhorias 
pendentes” e que todos os departamentos devem refor-
çar a supervisão do desempenho e atitude do pessoal, se-
guindo “o espírito de serviço ao cidadão”.

“Melhorias pendentes”
nos registos e notariado

Estação Postal do Carmo
alia antigo e moderno

Obras atrasadas 
no posto fronteiriço 
da ponte do Delta
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Biblioteca Central 
gera dúvidas no
Conselho da Cultura
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História de Drácula 
é atracção no fecho
do Fogo de Artifício
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Grupos e partidos
marcaram aniversário
do “Occupy” na RAEHK

Última

Docentes
queixam-se 

de falta de tempo
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Compradores
querem

“congelar” Polytec

Pág. 5


