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RAEM RENOVA
PROMESSAS E FIXA
2018 COMO “ANO
DA GASTRONOMIA”
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BENFICA E SPORTING
PARTILHAM OPTIMISMO
NO ARRANQUE DA
LIGA DE ELITE

PEQUIM SENSIBLIZA
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
PARA AS VANTAGENS
DO FÓRUM MACAU
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Projecto sobre mandatos
“sucumbe” à polémica
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A Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça (DSAJ) 
convidou a população a 
apresentar, até ao próximo dia 
12 de Fevereiro, opiniões ou 
informações sobre a situação da 
aplicação do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos 
na RAEM, através de email, fax, 
correio ou entrega pessoal, 
bem como sugestões sobre 
outros tópicos que devam ser 
incluídos no relatório que o 
Governo terá de apresentar 
no “início do corrente ano” ao 
Comité dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas. O documento 
de consulta está disponível nos 
portais do Governo e da DSAJ, 
que destaca a intenção de tornar 
o relatório “mais abrangente”. 
Este documento solicitado pelo 
Comité dos Direitos Humanos, 
o segundo do género, abrange 
o período compreendido entre 
Janeiro de 2011 e Junho de 2017 
e deverá incluir as medidas 
adoptadas pela RAEM com vista 
ao cumprimento das diversas 
disposições constantes do Pacto 
Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos e a sua execução, 
bem como os progressos 
registados relativamente ao 
primeiro relatório.

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
EM CONSULTA PÚBLICA

O controverso projecto de resolução que visava determinar que as decisões do Plenário da Assembleia Legislativa sobre a 
suspensão ou perda de mandatos de deputados não poderiam motivar recursos judiciais caiu por terra por iniciativa dos 
subscritores. Embora Kou Hoi In e Vong Hin Fai admitam poder submeter outro projecto, eventualmente com a forma de lei, 
o seu recuo é visto com agrado na comunidade jurídica, com Neto Valente a frisar que a iniciativa era “absolutamente inútil”. Já 
Leonel Alves teme que uma eventual segunda versão possa ser uma “emenda pior do que o soneto” e exorta a AL a “não arranjar 
panchões políticos para fins que ninguém saiba quais são”.
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“Croupier”
fugiu de sala VIP
com 48 milhões
em fichas
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ALFAIATARIAS ENTRE A TRADIÇÃO E MODERNIDADE

Sangue novo
“remenda”

ofício antigo
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