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Através de uma petição com 670 assinaturas, o Grupo 
de Salvaguarda de Lai Chi Vun solicitou formalmente 
ao Instituto Cultural a classificação dos antigos estalei-
ros em Coloane, recorrendo assim a uma via contem-
plada na Lei de Salvaguarda do Património Cultural, 

que permite aos residentes apresentar propostas para 
proteger bens imóveis. O Instituto Cultural promete 
agora levar a cabo um rigoroso processo de avaliação 
bem como prosseguir com o mapeamento ambiental na 
área dos estaleiros. Pág. 3

Instituto Cultural avalia petição 
para classificar estaleiros
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Postura negativa de pais
dificulta acompanhamento
de crianças autistas
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Congresso internacional
aborda a lusofonia 
como utopia criadora

Centrais

Ataque em Londres
deixa um morto 
e vários feridos 

perto do Parlamento
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Secretário vai definir 
requisitos das salas 

de fumo nos casinos
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Associação promove
visitas de jovens

a templos e igrejas
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Obstetra aponta 
para reacção lenta 
em parto polémico

Pág. 4

Pyongyang vai “acelerar”
programa nuclear
A Coreia do Norte não teme 
qualquer acção norte-ameri-
cana para ampliar as sanções 
internacionais ao país e irá 
procurar “acelerar” os seus 
programas nucleares e de mís-
seis, disse Choe Myong Nam, 
vice-embaixador da missão 
norte-coreana na ONU, em 
Genebra, à agência Reuters. 
Essa estratégia inclui o desen-
volvimento de “capacidades 
preventivas de primeiro ata-
que” e um míssil balístico in-
tercontinental, acrescentou o 
diplomata. Entretanto, a Chi-
na manifestou-se ontem “mui-
to preocupada” com a crise na 
península coreana e apelou a 
que se evitem “provocações 
mútuas e acções arriscadas”, 
após Pyongyang ter voltado 
a ensaiar o lançamento de um 
míssil. O míssil terá explodido 
numa área próxima ao aero-
porto de Kalma, na cidade 
de Wonsan, segundo avan-
çou o Ministério de Defesa 
sul-coreano. Hua Chunying, 
porta-voz do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Chi-
na, considerou ainda que a cri-
se “tem base nas diferenças e 
falta de confiança mútua entre 
a Coreia do Norte e os EUA”.

Carne pode encarecer 
após escândalo no Brasil
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