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Cartazes eleitorais:
o bom, o mau
e o assim-assim
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Desafiados a analisar os cartazes eleitorais das listas concorrentes à Assembleia Legislativa, três especialistas em design salientam que, embora sejam
essenciais para transmitir as ideias dos candidatos,
esses materiais usados na campanha poderão não
ter sido devidamente aproveitados para influenciar
e seduzir os eleitores. Ouvidos pelo Jornal TRIBUNA DE MACAU, destacam, entre outros aspectos, o

FOTOS JTM

10 PATACAS

Administrador José Rocha Diniz • Director Sérgio Terra • Nº 5325 • Quarta-feira, 13 de Setembro de 2017

dinamismo e a juventude da lista liderada por Agnes Lam, a confusão instalada em cartazes de pelo
menos quatro grupos ou mesmo a imagem mais
formal adoptada pela candidatura encabeçada por
Au Kam San. Também não passa despercebido o
facto de haver uma grande preocupação com o tratamento digital das fotografias e de remeter para
redes sociais e códigos QR.
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Receitas brutas do jogo
registaram abrandamento
no início de Setembro

Acidentes laborais causaram
mais de 3.500 vítimas
em seis meses

PJ fortalece combate
ao tráfico de droga
na zona de Mong-Há
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Carrie Lam defende eleições
intercalares o mais breve possível

Mulan reinterpretada
no Dia da China

Centrais

A Chefe do Executivo de Hong Kong defendeu ontem que os lugares de deputados deixados vagos após desqualificação devem ser
preenchidos o mais rapidamente possível, ressalvando que a decisão cabe à comissão eleitoral. “Uma vez que os procedimentos judiciais
em quatro desses casos (...) chegaram ao fim,
é de esperar, e estou certa de que a comissão
eleitoral tem uma visão similar, que as eleições intercalares devem ser realizadas o mais
rapidamente possível”, disse Carrie Lam, segundo a Rádio e Televisão Pública de Hong
Kong (RTHK). Lam afirmou que o presidente
da comissão eleitoral terá uma reunião com os
seus colegas esta semana para discutir o assunto. A 14 de Julho, os tribunais desqualificaram
quatro deputados pró-democracia Nathan
Law, Edward Yiu, Leung Kwok-hung (“Long
Hair”), e Lau Siu-lai. Leung e Lau apresentaram recurso na segunda-feira. Noutra acção
judicial, já tinham sido afastados os deputados pró-independência Sixtus Baggio Leung e
Yau Wai-ching, por terem proferido palavras,
durante o seu juramento, consideradas anti-China. Carrie Lam disse que o Governo pode
necessitar de até seis meses para se preparar
para as eleições intercalares, uma vez que as
autoridades têm de instalar 400 assembleias de
voto e formar 14.000 funcionários.

