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21 anos de prisão
sem apelo nem agravo
FOTO JTM/ARQUIVO

Sete meses após o início do julgamento, o antigo
Procurador da RAEM foi condenado, em cúmulo
jurídico, a uma pena única de 21 anos de prisão.
Entendendo que “grande parte dos factos correspondem à verdade”, o Tribunal de Última Instância considerou Ho Chio Meng culpado de 11
tipos de crimes, absolvendo-o apenas de 10 dos 1.536 de que estava

acusado, para além de 24 já prescritos. No final da
leitura da sentença, Ho gritou que era inocente e
pretende ter direito a recurso, apesar do Tribunal
de Última Instância ser o único órgão chamado a
decidir sobre processos que envolvem titulares ou
ex-titulares de cargos públicos. A defesa promete
analisar com Ho Chio Meng “algumas ideias” sobre os próximos passos a dar.

Chan Meng Kam alerta
para “calvário”
na Função Pública
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Possível sucessor de Xi
sobe mais um degrau

ANIMA pediu reforço
de subsídio para
lidar com galgos
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Centrais

Itália surpreendeu
no Grande Prémio
de Voleibol Feminino
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A China anunciou a nomeação
de Chen Miner como chefe do
Partido Comunista (PCC) em
Chongqing, influente município habitualmente representado no Politburo, reforçando
assim a reputação de um dos
principais favoritos à sucessão
do Presidente Xi Jinping, antes
da remodelação da liderança
do partido, no Congresso de
Outono. Chen trabalhou com
Xi em Zhejiang, onde o actual
Presidente foi líder provincial, e
desde então subiu rapidamente
nas fileiras do PCC. Visto como
uma “estrela” política em franca ascensão, Chen chefiava até
agora o PCC na província de
Guizhou e ruma a Chongqing
para substituir Sun Zhengcai.
De acordo com a imprensa estatal, Chen já se reuniu com altos funcionários de Chongqing
e prometeu “proteger firmemente o estatuto principal do
secretário-geral Xi Jinping”.

Vigílias nas RAE
prestaram tributo
a Liu Xiaobo
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Desqualificados
mais quatro deputados
em Hong Kong
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Suspensas 20 obras
após sucessivos acidentes
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