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Bombeiros reforçam 
pessoal e expandem 
postos de operações
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AL ultima relatório 
sobre intenção original

da Lei de Terras
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Antigos Alunos da Escola 
Pedro Nolasco ponderam 
pedir integração no CCM
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Coutinho faz pausa
de 30 dias no Conselho 

das Comunidades
José Pereira Coutinho suspendeu tem-
porariamente as suas funções no Con-
selho das Comunidades Portuguesas 
(CCP). “Não vou abandonar o CCP. 
É uma suspensão por 30 dias”, subli-
nhou o conselheiro ao Jornal TRIBU-
NA DE MACAU. Como justificação 
apontou o facto de ter outros afazeres: 
“Agora não tenho tempo, estou muito 
ocupado. Depois dos 30 dias, retomo 
outra vez”. Coutinho não referiu uma 
data exacta para o final deste interreg-
no que começou “há três ou quatro 
dias”, antes da partida para Taiwan, 
altura em que foi submetido o re-
querimento da suspensão. Coutinho 
esteve em Taipé com uma delegação 
de mais de 30 pessoas no âmbito de 
uma exposição de produtos e serviços 
de países lusófonos e que incluiu um 
encontro com o presidente da câmara 
da capital de Taiwan. “A viagem foi 
muito frutífera e deu para estabelecer 
contactos futuros no sentido de po-
dermos continuar a estabelecer laços 
com Taiwan”, destacou. 

Dificuldades nos estudos, problemas de comportamen-
to ou no seio da família constam entre as situações mais 
frequentes que têm levado um crescente número de 
alunos aos serviços de aconselhamento individual das 
escolas da RAEM, com o número de casos a aumentar 

16% para 5.335 no ano lectivo anterior. Segundo a Direc-
ção dos Serviços de Educação e Juventude, para fazer 
face a estas necessidades acrescidas, a equipa de agen-
tes de aconselhamento também tem crescido e envolve 
actualmente 231 profissionais. Pág. 3

Aconselhamento a alunos
já supera 5.300 casos

Talento de Macau 
na moda londrina Centrais

IPIM lança plataforma online 
para fomentar negócios 
“verdes” à escala mundial
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Casa Garden recebe exposição 
de 70 marionetas asiáticas 
da colecção de Elisa Vilaça
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