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Taxista devolveu mala
perdida mas ficou

com o dinheiro no bolso
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Gastos dos portugueses
nas férias estão na cauda

da média europeia
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Prisão perpétua para
ex-legislador por gerir

rede de prostituição
Um magnata chinês e antigo le-
gislador na Assembleia Nacional 
Popular da China foi condenado a 
prisão perpétua, por aceitar subor-
nos e gerir uma rede de prostituição 
no sul do país, noticiou a imprensa 
oficial chinesa. Liang Yaohu foi jul-
gado por um tribunal de Dongguan, 
onde uma reportagem sobre redes 
de prostituição difundida pela te-
levisão estatal CCTV, em 2014, re-
sultou numa operação policial de 
larga escala. O advogado de Liang, 
Wang Silu, disse que “todas as pro-
priedades obtidas ilegalmente por 
Liang foram confiscadas e que ele 
foi privado dos seus direitos políti-
cos para a vida”, de acordo com o 
jornal oficial China Daily,. 44 anti-
gos funcionários do hotel de Liang 
foram também condenados a penas 
de prisão de 16 meses. Liang, de 50 
anos, e antigo membro da ANP, des-
de 2008 até ser detido, era o dono do 
hotel de cinco estrelas Crown Prin-
ce, em Dongguan. O empresário foi 
investigado pela criação de 99 sau-
nas privadas e organizar uma rede 
de prostituição no hotel, segundo o 
China Daily.

Esquizofrenia, transtornos neuróticos, emocionais e relacio-
nados com o stress são as doenças mentais mais frequentes 
entre os 33 mil pacientes que recorreram ao serviço de con-
sulta externa de psiquiatria do São Januário entre Junho de 

2016 e Julho deste ano revelaram os Serviços de Saúde que 
acrescentaram que só na primeira metade deste ano foram 
atendidos 17 mil pacientes maioritariamente entre os 55 e 
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33 mil doentes mentais 
foram ao HCSJ num ano

Macau Artfusion e  Macau no Coração
actuam em Tróia para crianças especiais

Estudo alerta para
sustentabilidade do sistema 
de “educação gratuita”
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Os “anos inesquecíveis”
de Chan Meng Kam
na Assembleia Legislativa
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Centrais


