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Pais definem requisitos 
para “seleccionar”
esposas dos filhos

DE FONTE LIMPA • Págs. 2 e 3

Proibição de cartazes caiu 
por terra mas não impediu
longo debate na AL
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Poluição na China 
piorou no 1º semestre

Os níveis de poluição nas cida-
des chinesas aumentaram nos 
primeiros seis meses deste ano 
face ao mesmo período de 2016, 
devido sobretudo à grave pre-
sença de nevoeiro em Janeiro 
e Fevereiro, indicam dados do 
Ministério de Protecção Am-
biental da China. Em média, 
25,9% dos dias do primeiro se-
mestre não tiveram uma boa 
qualidade de ar nas 338 prin-
cipais cidades do país, o que 
traduz uma subida anual de 2,6 
pontos percentuais. Segundo 
o porta-voz do Ministério, as 
temperaturas frias em Janeiro e 
Fevereiro, que impulsionaram 
o uso de carvão para calefacção, 
constituíram o principal mo-
tivo da subida, que não pôde 
ser atenuado com a melhoria 
da qualidade de ar entre Abril 
e Junho, quando aumentaram 
as inspecções contra empresas 
poluidoras. Em Pequim, ape-
nas 55,3% dos dias da primeira 
metade do ano tiveram “boa” 
qualidade de ar, ficando aquém 
dos 61,1% do primeiro semestre 
de 2016. 

Quatro estreias 
no Fogo de Artifício

Centrais

Comissão Eleitoral ataca
propaganda ilegal
A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa vai 
emitir, na próxima semana, uma segunda instrução para regula-
rizar a propaganda da campanha, exigindo a remoção de ima-
gens, vídeos e outras informações, incluindo da Internet. Por ou-
tro lado, rejeitou uma reclamação apresentada pela lista “Nova 

Ideais”, cujo mandatário não deverá seguir para a via judicial. Já 
a “Linha da Frente dos Trabalhadores de Casinos” sofreu mais 
uma baixa: a número três da lista decidiu desistir por temer que 
o novo patrão não aprecie a sua participação nas eleições. 
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Companhia do Canídromo
perde recurso sobre plano 

para Seac Pai Van
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Deputados aprovam 
revisão do Regime 
do Ensino Superior 
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Mercado de massas
fomenta crescimento

da Sands China  
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