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Uma investigação conduzida pela “Rede de Serviços 
Juvenis Bosco” mostra que cerca de 20% dos jovens en-
trevistados, com idades entre 13 e 21 anos, reconhecem 
que o jogo terá afectado “de forma crítica” os estudos e as 
relações familiares e sociais. Na mesma linha, um estudo 

sobre a percepção dos pais em relação à participação de 
menores no jogo aponta que as famílias têm o hábito de 
jogar com eles, tendendo mesmo a considerar que com-
pete ao Governo e ao sistema educativo alertar os mais 
jovens para as consequências nocivas do vício. Pág. 5

Impacto do jogo afecta
um quinto dos jovens
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LI YING, DOCENTE DO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO DA UM,

EM ENTREVISTA AO JTM

“Temos uma
sociedade 

sem orgulho
cívico”
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Portugal a 7 horas
de diferença

O horário de Verão foi ontem 
implementado em Portugal, 
com os relógios a adiantarem 60 
minutos, voltando a reduzir as-
sim para sete horas a diferença 
relativamente a Macau. Em Por-
tugal Continental e na Ilha da 
Madeira, a hora foi reajustada à 
passagem da uma da madruga-
da, enquanto que nos Açores a 
mudança ocorreu à meia-noite. 
Até ao regresso à hora de Inver-
no, no final de Outubro, Portu-
gal terá mais uma hora TMG, 
o que significa que está no fuso 
horário mais um do que o do 
meridiano de Greenwich, que se 
convencionou usar como marca-
dor para o tempo.

“Espaço Cidadão” 
na RAEM é uma meta 

sem calendário
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Gerente de banco 
implicado em burla
com empréstimos
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PRIMEIRA MULHER A LIDERAR RAEHK

Carrie Lam obteve
vitória folgada
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Instituto Cultural recolhe 
objectos com “valor” 
de antigos estaleiros
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UE renova compromisso 
de união antes do divórcio 
com o Reino Unido
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Gabinete de Ligação
quer FAOM com 

mente “emancipada”
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