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Raimundo do Rosário
assume “pressão” 
na área da habitação
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Nada será como dantes
após as eleições gerais
em Angola

Centrais

O Tribunal Judicial de Base absolveu o ex-chefe de Gabinete 
de Ho Chio Meng, e mais dois funcionários, decretando a pena 
mais pesada ao empresário Wong Kuok Wai com 14 anos de 
prisão efectiva, seguindo-se o irmão de Ho Chio Meng com 13 

anos de prisão - mais um ano do que o empresário Mak Im Tai. 
Já a esposa de Ho foi considerada culpada pela prática de três 
crimes que lhe valeram dois anos de prisão suspensa por três 
anos e seis meses Pág. 3

Ex-chefe de Gabinete
absolvido no caso conexo

Aumentou
o fumo em casa
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Mísseis norte-coreanos 
servem de promoção
para a ilha de Guam

Banhada pelas cristalinas águas do 
Pacífico Ocidental, Guam passava 
muitas vezes despercebida entre vá-
rias ilhas turísticas da Micronésia, 
mas a ameaça da Coreia do Norte 
de atacá-la está a ajudar a atrair vi-
sitantes. Cerca de 1 milhão de pes-
soas visitaram neste ano o território 
que pertence aos EUA desde o final 
do século XIX, procedentes em sua 
maioria dos vizinhos Japão, Coreia 
do Sul, Taiwan e China, segundo da-
dos oficiais. “Guam é o paraíso, te-
mos 95% de ocupação, mas, depois 
que tudo isto terminar, vamos alcan-
çar 110%”, previu o governador da 
ilha, Eddie Calvo. As autoridades e 
agentes turísticos reconhecem que, 
até agora, a ameaça norte-coreana 
não afectou as chegadas à ilha, ape-
sar de existir uma certa preocupa-
ção. “Não houve desistências nas 
últimas semanas, pelo contrário, 
muita gente procura-nos para con-
sultar os pacotes de viagem dispo-
níveis e actividades na ilha”, disse 
à Agência Efe um representante da 
agência Tortuga. 

Autocarros exclusivos 
e novas residências 

para portadores de deficiência 
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Grupo de Wechat 
veio substituir a Uber

com carros particulares
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Casa de Portugal 
organiza festa de Verão

nas Casas Museu
Última

Leonel Alves
emocionado

na despedida da AL
Pág. 4
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