
O porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) 
indicou que foi a “experiência” da polícia que a levou a 
interceptar pessoas na zona do Senado na segunda-feira à noite. 
Em conferência de imprensa, indicou que “não é conveniente 
revelar os pormenores do trabalho da polícia, porque as pessoas 
podem fugir à fiscalização das autoridades”, salientando 
que “ninguém foi detido, foi apenas uma investigação de 
identidade das pessoas suspeitas” que demorou até seis horas 

na esquadra. Nem todos concordam com esta visão. Analistas 
políticos ouvidos pelo JTM acharam que houve medidas 
“inapropriadas”. Um deles considerou que “poder haver quem 
entenda a verificação de identidade sem ter por base uma 
boa fundamentação como um abuso de autoridade por parte 
da polícia”. Outro achou mesmo que “o Governo de Macau 
procurou “castrar politicamente a juventude” do território por 
intermédio do CPSP” 

PU
B

10 patacas QUARTA-FEIRA 21 Agosto, 2019

Administrador José Rocha Diniz Director Sérgio Terra • Nº 5788

CITES acaba com elefantes 
em cativeiro

pág3

"Experiência" levou polícia a 
interceptar dezenas no Senado 

pág 15

págs8 e 9

CHINA ADVERTE 
EUA POR CORRIDA 

ÀS ARMAS 

A instalação de mísseis de médio 
alcance na Ásia por Washington 
impulsionará uma corrida às 
armas, avisou ontem a China, 
advertindo ainda para „uma 
escalada de conflitos militares“, 
após os Estados Unidos testarem 
um míssil na Califórnia. Militares 
norte-americanos testaram no 
domingo um míssil de médio 
alcance na costa da Califórnia - 
um lançamento que seria ilegal 
há apenas três semanas, antes 
de Washington se ter retirado 
do Tratado de Armas Nucleares 
de Médio Alcance com a Rússia, 
que existia desde 1987. O teste 
„terá consequências graves 
para a segurança regional e 
internacional“ e „prova que 
o verdadeiro objectivo da 
retirada americana era (...) 
avançar sem restrições para o 
desenvolvimento de mísseis“ 
e „para a superioridade 
militar unilateral „, afirmou 
Geng Shuang, porta-voz do 
ministério chinês dos Negócios 
Estrangeiros, alertando que 
a medida de Washington 
„revitalizaria a corrida às 
armas e levaria à escalada de 
confrontos militares“.
Após a retirado do tratado, o 
secretário de Defesa dos Estados 
Unidos disse que quer instalar 
mísseis convencionais de médio 
alcance na região Ásia-Pacífico, 
„dentro de alguns meses“. O 
Governo chinês disse então 
que „não vai ficar de braços 
cruzados“ e que vai tomar 
contra-medidas, sem avançar 
mais detalhes.

Passado das 
comunicações revisitado
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