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Fonte SMG

A água das fontes
que não se pode beber
em “De Fonte Limpa” 
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Comércio electrónico
via Nansha expande
produtos lusófonos
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Líderes estudantis
de Hong Kong
condenados 

a prisão efectiva 
Três líderes estudantis, incluindo 
Joshua Wong, rosto dos protestos 
pró-democracia em Hong Kong 
em 2014, foram ontem condena-
dos a penas de até oito meses de 
prisão, após o governo ganhar o 
recurso que pedia penas de pri-
são efectivas. Joshua Wong (20 
anos) foi condenado a seis meses 
de prisão, Nathan Law (24 anos) 
a oito meses, e Alex Chow (26 
anos) a sete meses. “Podem pren-
der os nossos corpos, mas não as 
nossas mentes! Queremos de-
mocracia em Hong Kong. E não 
vamos desistir”, escreveu Joshua 
Wong na sua conta da rede social 
Twitter, ao conhecer a sentença. 
Ao serem condenados a penas 
de prisão por mais de três meses, 
os três activistas são impedidos 
por lei de concorrer ao cargo de 
deputado por um período de 
cinco anos. A Human Rights Wa-
tch (HRW) disse que “as pessoas 
estão cada vez mais a perder a 
confiança na neutralidade do sis-
tema de justiça de Hong Kong”.

Memórias dos "Três Candeeiros"
estreitam laços comunitários

Centrais

IACM questiona Canídromo:
para onde irão os galgos?
O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vai 
enviar até ao final do mês uma carta à empresa do Canídromo 
para perceber que planos tem para os galgos quando o espaço 
encerrar, em Julho do próximo ano. A informação foi avan-
çada ontem pelo Chefe da Divisão da Inspecção e Controlo 

Veterinário que assumiu que o Canil Municipal não tem capa-
cidade para receber os animais, e é difícil encontrar quem os 
adopte. O presidente da ANIMA, Albano Martins mostra-se 
satisfeito com a iniciativa
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