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30
anos ao serviço
de Macau

Negócios com 
casas em Portugal
Com a flexibilização da lei 
da imigração em Portugal 
devido a investimento, 
já́ se notam mais casas 
portuguesas à venda em 
Macau. Mas algumas das 
habitações são vendidas 
na RAEM a preços muito 
mais elevados do que em 
Portugal. Pág. 3

conservação de edifícios
assusta deputados
A 3ª Comissão rejeita que os 
donos dos edifícios em zona 
de protecção patrimonial sejam 
obrigados a fazer obras.  Pág. 2

Projecto de silva Mendes
será publicado
Quem o garante é João Botas, 
que admite pagar do seu bolso 
para viabilizar uma fotobiogra-
fia de Silva Mendes. Centrais

“Ladies club” recolhe
fundos para caridade
Sophie Lei, a presidente deste 
grupo, conta bater o recorde este 
ano de recolha de apoios. Às 500 
mil patacas que já têm podem 
conseguir mais um milhão. Pág. 8

salário mínimo sobe
em quase toda a china
Em 13 províncias e cidades foi 
anunciado o aumento do valor 
do salário mínimo, como forma 
de combater as desigualdades 
sociais. Pág. 13

china detecta gripe das aves 
em cinco novos mercados
As autoridades chinesas registaram novos casos de gripe das 
aves em cinco mercados na zona leste do país, indica um relatório 
divulgado ontem pela Organização Mundial de Saúde Animal. A 
China confirmou que o vírus H7N9 foi encontrado em três mer-
cados de aves vivas na província de Jiangsu, um da província de 
Anhui e outro em Zheijiang. Nove pessoas já morreram entre os 
33 casos confirmados, todos no leste da China, segundo dados da 
Comissão Nacional para o Planeamento Familiar e Saúde. On-
tem, Primeiro-Ministro Li Keqiang apelou ao reforço da preven-
ção para travar a expansão da doença.

Luxemburgo promete acabar 
com sigilo bancário para países da UE
O Governo de Luxemburgo planeia suspender, a partir de 2015, 
as normas de sigilo bancário para os cidadãos da União Europeia 
que têm poupanças no país, disse o Primeiro-Ministro, assina-
lando uma acentuada mudança de política. A medida alinha o 
Luxemburgo com os restantes países da UE – excepto a Áustria 
- que trocam informações sobre contas bancárias de não-residen-
tes. Esta decisão ocorre após o “lobby” feito pela Alemanha e pela 
Comissão Europeia, reforçada pelo caso do ex-ministro do Orça-
mento francês Jerome Cahuzac, que está sob investigação após 
ter mentido sobre o facto de ter uma conta bancária na Suíça.

Luiz Pedruco já recolhe
assinaturas para AL Pág 5

JOSÉ ESTORNINHO É O MANDATÁRIO

Última

Interesses comerciais 
“diferentes” separam

Portugal e Macau
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DEFENDIDAS OBRAS OBRIgATÓRIAS APENAS PARA IMÓVEIS ClASSIFICADOS

deputados querem limitar conservação de edifícios
Os deputados que analisam 
na especialidade a proposta 
de Lei de Salvaguarda do 
Património Cultural opõem-se à 
obrigatoriedade dos proprietários 
conservarem os edifícios que se 
incluem na zona de protecção dos 
imóveis classificados. O presidente 
da 3ª Comissão Permanente da AL 
pediu a retirada daquela norma, 
mas não avançou alternativas 
para que os edifícios possam ser 
conservados através de outros 
recursos que não os donos

Fátima Almeida

Há apenas um argumento e poucas 
explicações. A 3ª Comissão Per-
manente da Assembleia Legisla-

tiva rejeita que os proprietários dos edifí-
cios localizados na zona de protecção do 
património classificado sejam obrigados 
a fazer obras de preservação e conser-
vação de cinco em cinco anos, conforme 
prevê a proposta de Lei de Salvaguarda 
do Património.

Ontem, depois de um encontro com o 
presidente do Instituto Cultural, o depu-
tado Cheang Chi Keong deixou patente 
que a Comissão que representa se irá em-
penhar para que esta norma seja retirada 

da proposta de lei de Salvaguarda do Pa-
trimónio Cultural. 

“É uma matéria muito relevante. A 
aplicação pode gerar muitos problemas e 
vai constituir um obstáculo para a discus-
são”, contestou.

Cheang Chi Keong não recuou na po-
sição nem mesmo quando confrontado 
com o facto da preservação dos edifícios 
adjacentes poder ser importante para a 
conservação do património classificado. 
“A comissão está empenhada em con-
vencer o Governo em não obrigar os pro-
prietários dos outros edifícios a recuperá-
los. Dêem-me um bocado de tempo para 
lhes dar uma boa nova”, disse.

Também quando questionado sobre 
as alternativas que poderiam ser apre-
sentadas ao Governo para que os pro-
prietários não assumam todos os custos 
em caso de manutenção dos edifícios, o 
presidente da 3ª Comissão voltou a repe-
tir que ainda não houve consenso sobre 
esta matéria, mas que os deputados irão 
insistir para que apenas os edifícios lista-
dos se vejam obrigados a esta regra.

“A Comissão pediu ao Governo para 
considerar e aplicar apenas a obrigatorie-
dade aos imóveis que constam na lista 
dos classificados. Receamos que um alar-
gamento possa levantar preocupações”, 
disse. “Temos de pensar os encargos que 
isso representa para os proprietários. É 
uma matéria que pode pôr em causa mi-
lhares de pessoas”, acrescentou sem es-
pecificar quem seriam os lesados. 

Zona de protecção sem consenso
Deputados e Governo iniciaram a dis-

cussão sobre a obrigatoriedade de conser-

vação dos edifícios sem terem chegado a 
um consenso sobre as zonas de protec-
ção. Apesar da questão ter sido discutida 
em reuniões anteriores continua-se sem 
saber qual será o raio de resguardo para 
o Património. 

“Ainda não sabemos qual é a zona de 
protecção, nem qual será a sua extensão. 
E quantos imóveis vão estar abrangidos. 
Temos de ponderar segundo os nossos 
recursos. Não tivemos tempo para con-
cluir esta discussão com o Governo, mas 
esperamos chegar a um consenso”, refe-
riu Cheang Chi Keong.

Esta é apenas uma das questões que 
continua em aberto na discussão da pro-

posta de Lei de Salvaguarda do Patrimó-
nio, uma vez que a Comissão e o Gover-
no também ainda não chegaram a acordo 
sobre a possibilidade dos cidadãos pro-
porem a classificação de um edifício.

A próxima reunião na especialidade 
está marcada para amanhã. É esperado 
que se encontre uma solução para a obri-
gatoriedade de conservar os edifícios que 
estão na zona de protecção do Patrimó-
nio. Se o Governo apenas aplicar esta re-
gra aos imóveis já classificados poderão 
ocorrer casos de grande contraste e dete-
rioração, mas Cheang Chi Keong acredi-
ta, ainda assim, que não haverá risco. De 
que forma é que não explicou. 

Comissão entende que encargos com recuperação de edifícios podem “pôr em causa milhares de pessoas”
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MIDlAND JÁ PROMOVE VENDA DE APARTAMENTOS EM SINTRA

casas em Portugal são negócio na raem

Os reflexos da mudança legislativa efectuada na 
lei de imigração no início deste ano em Portu-
gal já se notam nas imobiliárias de Macau, que 

começam a anunciar apartamentos e moradias. O inves-
timento imobiliário pode ser, segundo as novas regras, 
uma forma de obter residência em Portugal e, conse-
quentemente, ter livre acesso a todo o espaço Schengen. 
Mas algumas das casas vendidas estão a ser colocadas 
a um preço muito superior em Macau relativamente ao 
preço praticado em Portugal, apurou o JTM.

A agência imobiliária Midland, por exemplo, começou 
a promover a compra de casas em Portugal desde o final 
do ano passado, ou seja, logo a seguir à alteração legisla-
tiva. Segundo disse ao JTM o director-geral da empresa, 
Michael Chung, mais de 500 pessoas na RAEM já pedi-
ram informações, principalmente depois de terem sido 
publicadas várias notícias nos jornais em língua chinesa. 
Porém, “até agora, não há negócios concretizados”. 

Com a flexibilização da Lei da Imigração 
em Portugal devido a investimento, já se 
notam mais casas portuguesas à venda em 
Macau, onde o responsável por uma agência 
diz que há “uma febre pelo investimento no 
imobiliário”. O público alvo é o investidor 
chinês. Contudo, pelo menos num caso que 
o JTM verificou, notou-se que os preços em 
Macau são muito mais elevados dos que os 
praticados em Portugal

Já a directora sénior da Midland na Taipa, Win Xu, 
disse ao JTM que cerca de 150 clientes “estão mesmo in-
teressados numa casa em Portugal”. De acordo com a 
sua experiência, uma parte dos potenciais investidores é 
constituída por “imigrantes novos” em Macau, que tam-
bém obtiveram o Bilhete de Identidade de Residente por 
causa de investimentos no território.

A Midland, agora, tem estado a promover um con-
domínio com 1.800 apartamentos em Rio de Mouro, 
Sintra, construídos em 2012. Chamado “Casas do Cam-
pus”, o condomínio dispõe de apartamentos T0, T1, T2 
e T3 e T2+1.

Porém, investir em Portugal tem um custo acrescido. 
Segundo uma tabela apresentada pela agência Midland, 
um apartamento T2, de 127 metros quadrados, sem con-
tar com o espaço da garagem, custa mais de 580 mil eu-
ros, enquanto no site sapo.pt pode verificar-se que um 
apartamento T2 no mesmo condomínio, com uma área 
de 126 metros quadrados, custa apenas 175 mil euros. Já 
um apartamento T3, aos preços da Midland, custa mais 
de 650 mil euros, enquanto o preço de um T3 listado na-
quele site não é superior a 200 mil euros. 

Ontem já não foi possível questionar a Midland so-
bre se esta diferença de preços se devia à qualidade dos 
apartamentos no mesmo condomínio ou se os preços 
foram fixados tendo em conta que o valor mínimo de 
investimento para poder se imigrar para Portugal é de 
500 mil euros.

“Febre” pelo imobiliário
O advogado Carlos Duque Simões, do escritório DSL, 

que mantém uma parceria com a sociedade de advoga-
dos PLMJ, em Portugal, e uma outra no Continente, re-
feriu ao JTM que tem 15 pedidos em mãos de investido-
res chineses que querem apostar em Portugal. “Pedidos 
de informação são quatro vezes mais”, garantiu. 

Mas Carlos Simões sublinhou que em Macau o seu 

escritório não está a trabalhar com nenhuma agência 
imobiliária e “não são os advogados que estão a vender 
as casas”. Isto é, as agências têm aproveitado a nova Lei 
da Imigração portuguesa para promover a compra de 
imobiliário no país, sendo que podem ter ou não servi-
ços jurídicos que tratem das questões relacionadas com 
a residência.

Em todo o caso, não é possível contabilizar no que 
já se traduziram estas novas hipóteses de investimento, 
uma vez que “desde a altura em que alguém demons-
tra interesse numa casa em Portugal até efectivamente 
reunir os elementos necessários para apelar à residência 
ainda vai uma grande distância”.

Segundo Michael Chung, a promoção do imobiliá-
rio português foi estimulada pelo Consulado Geral de 
Portugal, quando em Janeiro deste ano realizou um se-
minário para apresentar a nova política de imigração a 
Macau, onde, segundo este responsável, existe “uma fe-
bre pelo investimento no imobiliário”.

O JTM contactou também a agência inglesa JML. “Há 
casas à venda em Portugal porque temos clientes portu-
gueses que querem vender as casas na nossa agência”, 
explicou Ada Lam, da agência.

Pelo contrário, da parte da Centaline não há casas à 
venda em Portugal, assegurou Erica Chan, da empresa.

Viviana Chan e Helder Almeida

Condomínio à venda em Rio de Mouro
e cujos preços dispararam em Macau
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Países lusófonos já podem 
submeter ao Banco de 
Desenvolvimento da China 
candidaturas ao fundo de 1.000 
milhões de dólares

A medida foi anunciada em No-
vembro de 2010, na 3ª conferência 
ministerial do Fórum Macau, pelo 

Primeiro-Ministro chinês de então, Wen 
Jiabao, com o objectivo de aprofundar a 
cooperação entre a China e os países lu-
sófonos.

“O fundo já foi aprovado pelo Governo 
da China e o Banco de Desenvolvimento 
já está a fazer o procedimento de inscrição 
de empresas, por isso, os países de língua 
portuguesa podem agora apresentar pro-
jectos para se candidatarem ao fundo”, 
disse o secretário-geral do Fórum Macau, 
à margem de uma reunião do Secretaria-
do Permanente do organismo. Segundo 

Chang Hexi, esta é a primeira fase para 
que o fundo entre em funcionamento, o 
que “não deverá demorar muito tempo”.

Questionado sobre a nomeação de 
um novo delegado de Portugal no Fó-
rum Macau, Chang Hexi disse apenas 
que só recebeu recentemente a “infor-
mação da embaixada portuguesa de que 

será apontado um novo delegado o mais 
rápido possível”, mas que desconhece 
as razões desta decisão. Vitório Cardoso 
será o novo representante de Portugal, 
em substituição do delegado da AICEP 
em Macau, segundo disse fonte do Go-
verno português à agência Lusa, infor-
mação que o actual assessor de imprensa 

da CPLP se escusou a comentar.
A 4ª conferência ministerial do Fórum 

terá lugar este ano, quando se assinalam 
os 10 anos sobre o estabelecimento desta 
plataforma, possivelmente em Novem-
bro, referiu o secretário-geral, ao indicar 
que as datas concretas ainda terão de ser 
definidas.

Segundo um despacho ontem publi-
cado em Boletim Oficial, a Universidade 
de Macau vai desenvolver um estudo so-
bre a “Actualidade e o Futuro do Desen-
volvimento Económico e Comercial da 
China e dos Países de Língua Portuguesa: 
o Papel de Macau como a Plataforma”. 
Ao comentar a importância deste estudo, 
Chang Hexi salientou que o “Fórum Ma-
cau já tem uma história de 10 anos e que 
é necessário fazer um balanço e ter um 
plano para o futuro”.

“Nesse processo, temos de ponderar 
sobre como se poderá explorar mais as po-
tencialidades da cooperação entre a China 
e os países de língua portuguesa, por isso 
temos de fazer esse estudo”, disse.

JTM/Lusa
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abertas candidaturas para Fundo de apoio à lusofonia

Chang Hexi acredita que o Fundo poderá ser usado em breve

as razões para se escolher Portugal segundo a midland

O folheto de publicidade da Midland listou um conjunto de benefícios de se emigrar para Portugal. O primeiro é a 
liberdade de circulação no espaço Shengen. Depois, Portugal tem uma rede de transportes avançada, o que pode 
facilitar a vida aos empresários que queiram viajar entre as diferentes cidades. Além disso, os investidores podem 
gozar de benefícios na educação: “15 anos de educação gratuita”, é referido. A liberdade nos serviços bancários entre 
Portugal e os outros países europeus também serve como uma atracção. Por outro lado, é referido que a propriedade é 
permanente, podendo passar para a nova geração, e é sublinhado que uma autorização de residência pode ser obtida 
em dois meses e após seis anos de residência consecutiva pode haver reconhecimento como residente permanente.

Complexo jesuíta vai deixar visitantes de “boca aberta”, garante Ung Vai Meng

uNg VAI MENg DIZ QuE VESTÍgIOS PERTO DAS RuÍNAS SãO ESPECIAIS

achado arqueológico irá surpreender
A data para apresentação da nova descoberta 
arqueológica do Instituto Cultural continua por definir, 
mas Ung Vai Meng garante que quando as portas se 
abrirem ao público este irá ficar surpreendido. Aquele 
responsável espera que o novo pedaço de História possa 
atrair mais pessoas e libertar da pressão algumas zonas 
classificadas

O Instituto Cultural não 
revela todos os encan-
tos das peças da histó-

ria da cidade que descobriu 
num complexo jesuíta perto 
das Ruínas de São Paulo, mas 
garante que assim que a nova 
descoberta for exposta o pú-
blico vai ficar surpreendido. 
“Há um parque atrás que é 
lindíssimo, há também uma 
parte muito engraçada mas 
não vou revelar agora, no dia 
da visita vão ficar de boca 
aberta”, garantiu Guilherme 

Ung Vai Meng.
Para já o responsável do 

IC não fala na classificação do 
espaço, notando que o mais 
importante é realizar os tra-
balhos de recuperação. “Clas-
sificar é outra fase. Deixemos 
que a Lei de Salvaguarda do 
Património seja aprovada”, 
referiu, colocando o ênfase 
nas novas descobertas. “O 
Centro Histórico faz parte 
do Património Mundial, mas 
nunca parámos também o 
nosso trabalho para descobrir 

mais património essencial da 
cultura de Macau”, disse.

Ung Vai Meng revelou 
aos jornalistas que o IC ficou 
“muito contente” por ter des-
coberto uma parede mourisca 
e escavações arqueológicas. 
“Estamos a recolher as infor-
mações, e quando for altura 

vamos convidar os meios de 
comunicação para uma visi-
ta”, referiu.

“É um prédio muito lindo 
(...) que está numa casa priva-
da e isso tem um significado 
maior”, referiu o presidente 
do IC, notando que os pro-
prietários, que são a Asso-

ciação Ho Song I Tong já se 
mostraram disponíveis para 
abrir as portas do espaço ao 
público sem exigir contrapar-
tidas ao Governo. Ung Vai 
Meng acredita que esta nova 
descoberta vai atrair mais 
turistas e libertar da pressão 
monumentos como as Ruínas 
de São Paulo, o que é também 
uma forma de protecção do 
Património Mundial.

Tal como o JTM já tinha 
avançado as fundações de 
granito remetem para um pe-
ríodo anterior ao século XVII, 
possuindo “sem dúvida uma 
relação com o complexo jesu-
íta”. Segundo dados já reco-
lhidos, o nº35 da Rua de São 
Paulo serviu de “China Club” 
e também de residência pri-
vada para o clã das famílias 
Ho. Terá sido nessa fase que a 
fachada interior de arquitec-
tura mourisca foi construída.

F.A.
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NO MÍNIMO SãO PRECISOS 300 NOMES

luiz Pedruco já começou a recolher assinaturas
No ano passado, Luiz Pedruco 
confirmou a intenção de avançar 
para a AL. Mas depois houve 
um período de silêncio em que 
não se soube se a intenção se 
mantinha ou não. Mas para 
dissipar quaisquer dúvidas a 
sua comissão de candidatura já 
começou a recolher assinaturas 
para apresentar a candidatura e 
mostra-se confiante na recolha dos 
nomes necessários. Cada eleitor 
só pode subscrever uma lista de 
candidatos

Luiz Pedruco, que já tinha anuncia-
do a sua candidatura à Assembleia 
Legislativa (AL), já está a recolher 

as necessárias assinaturas para a forma-
lização da sua intenção. José Estorninho, 
funcionário do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros no Consulado Geral de Por-
tugal na RAEM é o mandatário.

“O nome da lista é Macau Século XXI 
e em chinês é a tradução directa porque 
o nosso objectivo é a internacionalização 
de Macau, que já não é uma aldeia”, ex-
plica ao JTM Luiz Pedruco, que profissio-
nalmente é auditor de contas.

Esta candidatura não é, porém, “uma 
formação tradicional de lista macaense”, 

refere. E o objectivo é mesmo abarcar as 
diferentes comunidades. Para já, “tem 
havido uma boa recepção da comunida-
de macaense e portuguesa”, diz, sendo 
que há outras pessoas da lista a lidar com 
a comunidade chinesa, segundo refere. 
“Nesta fase é muito provável que a lista 
não seja exclusiva [da comunidade ma-
caense], mas até à apresentação da candi-
datura temos de ver a receptividade das 
pessoas”, salvaguarda.

O mesmo diz José Estorninho. “Em 
termos de representação, queremos que a 

lista abranja toda a comunidade e não só 
a macaense”.

Os lugares na lista também ainda não 
estão determinados. “Ainda está tudo em 
aberto, poderei ser o nº 1, o nº 2 ou o nº 
3, há várias pessoas a trabalhar mas mais 
para a frente é que decidiremos”. E ape-
sar de estarem garantidos vários outros 
nomes, porém, nem Luiz Pedruco, nem 
José Estorninho quiseram avançar com 
mais. “Por enquanto, ainda é prematu-
ro”, diz Pedruco. Mas José Estorninho ga-
rante que há capacidade para preencher 

os 12 lugares que podem ir a eleições por 
cada lista.

Quanto aos apoios, Estorninho lem-
bra que “não podem ser desperdiçados 
nenhuns” mas que o objectivo agora é 
recolher o número mínimo de assinatu-
ras para poderem entregar a candidatu-
ra: 300. “Estamos numa fase preliminar 
e ainda há algum tempo para trabalhar 
mais esta candidatura até Julho, mas por 
outro lado, como começámos no ano pas-
sado também já há trabalho feito”.

Tanto as associações políticas, como 
as comissões de candidatura, podem or-
ganizar e propor candidaturas. Segundo 
a lei, as comissões de candidatura são 
constituídas por um número mínimo de 
300 e máximo de 500 eleitores com ca-
pacidade eleitoral activa e não filiados 
em associações políticas que apresentem 
candidaturas. É importante notar que 
cada eleitor só pode subscrever uma lista 
de candidatos.

Cada comissão de candidatura terá de 
apresentar a candidatura e um programa 
político aos Serviços de Administração e 
Função Pública até 70 dias antes da data 
das eleições, ou seja, até Julho.

As eleições estão marcadas para 15 de 
Setembro. Este ano vão ser eleitos, pela 
primeira vez, 33 deputados, ou seja, mais 
quatro que no acto eleitoral de 2009. Do 
total de deputados, 14 são eleitos direc-
tamente pela população, 12 eleitos pelas 
associações representativas dos vários 
interesses da sociedade e sete são nomea-
dos pelo Chefe do Executivo.

Ainda segundo um despacho do Che-
fe do Executivo, cada candidatura não 
poderá gastar mais que 5,6 milhões de 
patacas.

Helder Almeida

“Macau Século XXI” é o nome da lista de Luiz Pedruco

A lei 3/2001 que estabelece o regime eleitoral da 
Assembleia Legislativa da RAEM, já define os 
conceitos e regras de campanha e propaganda 

eleitoral, mas ainda assim, foram manifestadas incer-
tezas por muitos putativos candidatos na sessão de 
esclarecimento dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública (SAFP).

No artigo 69º da lei, está definido que “a campa-
nha eleitoral implica a participação livre, directa e ac-
tiva dos residentes da RAEM e sem constrangimentos 

O QuE DIZ A lEI SOBRE OS ACTOS DOS CANDIDATOS ANTES DA CAMPANHA ElEITORAl

Proibição refere-se aos meios de publicidade
Depois das dúvidas levantadas sobre qual 
deveria ser o comportamento dos candidatos 
ou dos candidatos a candidatos às próximas 
eleições para a Assembleia Legislativa, importa 
saber o que a lei prevê, ou não, antes e durante 
o período oficial da campanha. A liberdade 
de imprensa está assegurada e a proibição 
é referente à propaganda feita sob a forma 
de publicidade comercial nos órgãos de 
comunicação social, não parecendo estar em 
causa a opinião, debate ou entrevistas 

de qualquer espécie”.
No entanto, a questão parece centrar-se no que 

pode ser admitido no comportamento dos candidatos 
e potenciais candidatos antes da campanha, ou seja, 
do presente até dia 31 de Agosto, quando se dá início 
ao período oficial definido por lei.

No que respeita a restrições, a lei é clara ao definir, 
neste capítulo, que “é proibida a divulgação de resul-
tados de sondagens ou inquéritos relativos à atitude 
dos eleitores perante os concorrentes às eleições”.

No capítulo seguinte do diploma, já especificamen-
te sobre propaganda eleitoral, são definidas regras so-
bre liberdade de imprensa, de reunião e manifestação, 
propaganda sonora e gráfica e publicidade comercial.

No artigo 76º, pode ler-se que “durante o perí-
odo de campanha eleitoral não podem ser aplica-
dos aos jornalistas nem às empresas que explorem 
meios de comunicação social quaisquer sanções por 
actos atinentes à campanha”. Nos casos em que haja 
responsabilidades a apurar, serão efectivadas após 
o dia da eleição.

Já o artigo 80º, sob epígrafe “Publicidade comer-
cial”, diz que “a partir da publicação da ordem exe-
cutiva que marque a data das eleições, é proibida a 
propaganda eleitoral feita, directa ou indirectamente, 
através de quaisquer meios de publicidade comercial, 
em órgãos de comunicação social ou fora deles”.

Deste modo, a lei estabelece outra proibição que 
diz respeito à propaganda eleitoral feita “através de 
quaisquer meios de publicidade”, no caso, nos órgãos 
de imprensa ou fora deles, não se confundido com a 

participação em entrevistas ou debates. 
É neste particular que parecem ter surgido maio-

res incertezas, tendo para isso contribuído a decisão 
relativa ao programa “Fórum Macau”, transmitido na 
TDM chinesa. A não permissão de candidatos origi-
nou o debate e terá motivado as dúvidas dos últimos 
dias. Se muitos se manifestaram contra o fim do “Fó-
rum Macau” para que não desaparecesse um espaço 
público de discussão, pugnando pelo seu regresso, a 
boa nova do reaparecimento do programa trouxe um 
sabor amargo em ano de eleições.

A decisão de não permitir a participação de po-
tenciais candidatos às eleições de Setembro parece 
ter contribuído para a abertura de uma discussão 
sobre as regras a observar em período não oficial 
de campanha. O director dos SAFP, José Chu, ten-
tou responder a estas inquietações numa sessão de 
esclarecimento, na qual marcaram presença alguns 
candidatos já anunciados, como Jason Chao, presi-
dente da Associação Novo Macau, e outros que já 
manifestaram intenção de procurar apoios para se 
sujeitarem ao sufrágio directo.

José Chu acabou por responder a Chao conside-
rando que fora do período oficial pode ser considera-
do campanha ilegal “se uma pessoa divulgar publica-
mente que vai candidatar-se às eleições e pedir apoio”. 
Esta opinião contribuiu ainda mais para o clima de 
incerteza sobre os comportamentos que os residentes 
que queiram participar nas eleições como candidatos 
devem adoptar até ser oficialmente iniciado o período 
oficial de campanha. 

• • • Jornalistas à mesa da SJM

Seguindo uma tradição de longa data, a Sociedade de Jogos de Macau voltou ontem a organizar, no grand lisboa, um almoço de convívio com representantes  dos órgãos de 
comunicação social de língua portuguesa e inglesa. Ambrose So, director executivo da operadora de jogo, aproveitou a ocasião para frisar que a multiculturalidade de Macau 
reflecte-se nos media locais, cujo trabalho “contribui” para o progresso e harmonia da sociedade de Macau”.

NOVO MACAu CRITICA DINHEIRO ATRIBuÍDO A FORÇAS TRADICIONAIS

das associações para as campanhas eleitorais
Jason Chao, da Associação Novo 
Macau, critica a atribuição de 
quantias avultadas às forças 
tradicionais, como os Moradores, 
Operários e Mulheres. Algumas, 
observa, não separaram as 
actividades sociais da acção 
política. A Novo Macau apresentou 
ainda uma lista com as campeãs 
de subsídios no ano passado e 
pede para que o Governo, em vez 
de subsidiar, lance políticas de 
longo prazo

Recebem para organizar actividades 
sociais, mas podem usar o dinheiro 
para promover candidatos às elei-

ções legislativas. É este o receio de Jason 
Chao, perante a atribuição de subsídios 
públicos avultados a associações tradi-
cionais. O Governo deve assumir uma 
postura e intervir, defende o membro da 
Associação Novo Macau. Suspeita é tam-
bém a atribuição de apoios à Universida-
de de Ciência e Tecnologia, bem como à 
Universidade da Cidade de Macau, diz 
Jason Chao.

“Temos vindo a criticar a falta de 
transparência na atribuição de subsídios, 
em particular às associações estabeleci-
das, que frequentemente recebem mais 
subsídios. Embora tenhamos criticado 
o problema, continuamos sem ter uma 
imagem clara sobre o montante global 
dos subsídios atribuídos a essas associa-
ções”, analisou ontem em conferência de 
imprensa. A Lei 2/99/M, que regula o 
Direito de Associação, devia ser aplicada 
“o mais depressa possível”. 

Segundo o artigo 19.º, “as associa-
ções que beneficiem de subsídios ou de 
quaisquer outros contributos de nature-
za financeira de entidades públicas, em 
montante superior ao valor fixado pelo 

Governador, publicam anualmente as 
suas contas no mês seguinte àquele em 
que elas forem aprovadas”. A publicação 
tem de ser realizada num dos jornais “re-
gistados no território”.

Como tal não acontece, a Associação 
Novo Macau decidiu usar “meios pró-
prios” e criar um “ranking” com o nome 
das instituições que mais subsídios rece-
beram no ano passado. A Universidade de 
Ciência e Tecnologia de Macau (UCTM) 
lidera a lista, tendo recebido 100 milhões 
de patacas da Fundação Macau e 28,4 
milhões de outros organismos públicos. 
Por seu lado, a Universidade da Cidade 
de Macau, gerida pelo deputado Chan 
Meng Kam, arrecadou no ano passado 40 
milhões da Fundação Macau mais 1,5 mi-
lhões de outros serviços públicos. 

“Devem ter ouvido que a UCTM au-
mentou as propinas. Ao terem recebido 
128 milhões, por que é que ainda tiveram 
que aumentar as propinas?”, questiona 
Jason Chao. O activista lança também 
interrogações às carências financeiras da 
Universidade da Cidade de Macau. “Nós 
sabemos que é algo relativamente novo, 
mas como é que as propinas nessa uni-
versidade são relativamente altas se as 
compararmos com outras universidades 

da China ou de outras regiões? (...) Por-
quê 41 milhões?”.

A par do dinheiro atribuído a estas 
duas instituições de ensino superior, Ja-
son Chao estranha os montantes que vão 
parar às mãos das forças tradicionais: 
Operários, Moradores e Mulheres. A As-
sociação Geral dos Operários de Macau 
recebeu no total 81,6 milhões (30,2 fo-
ram atribuídos pela Fundação Macau). 
A União Geral das Associações dos Mo-
radores de Macau conseguiu 91 milhões 
(23,5 provenientes da Associação Ma-
cau), enquanto que a Associação Geral 
das Mulheres encaixou 55,6 milhões (15,2 
da Fundação Macau) no ano passado, se-
gundo as contas da Novo Macau. 

“Eles gostam de esconder [as contas] 
dos olhos do escrutínio público. Em par-
ticular este ano, que vão acontecer elei-
ções. Questionei José Chu [director dos 
Serviços de Administração e Função Pú-
blica] sobre a maneira de prevenir que di-
nheiro público seja usado para financiar 
actividades eleitorais. Uma das minhas 
preocupações é essa”. Jason Chao fala em 
promiscuidade entre os serviços sociais, 
que essas associações prestam, e activida-
des de campanha eleitoral. No entanto, o 
Governo tem sido demasiado “relutante” 

a lidar com este assunto.
A Santa Casa da Misericórdia (SCM) 

e a Escola Portuguesa de Macau (EPM) 
também fazem parte da lista das dez ins-
tituições que mais subsídios receberam 
em 2012. A primeira contabilizou 21,7 mi-
lhões, sendo que 9,4 milhões chegaram 
através da Fundação Macau. A segunda 
obteve 22,8 milhões, com nove milhões a 
serem atribuídos por aquele organismo. 
No entanto, Jason Chao não considera 
suspeitos os valores referidos.

Do ranking elaborado pela Novo Ma-
cau surgem ainda os nomes da “Macau 
Association of Exchange of Religious 
Cultures” (24 milhões), da Associação 
de Estudantes Chong Wa de Macau (9,4 
milhões) e da Caritas de Macau (38,7 mi-
lhões). “Não encontro um problema tão 
grande com a EPM. (...) Não estou sur-
preendido com esta. Está bem. (...) Não 
sei muito da SCM e também da Caritas, 
porque ouvi dizer que publicam as con-
tas. Mas o director Paul Pun declarou que 
consideraria concorrer e aí há a questão 
do uso do dinheiro público para activida-
des eleitorais”.

Na opinião de Jason Chao, a Funda-
ção Macau continua a ser o organismo 
“que tem critérios menos transparentes”. 
E, mesmo depois do relatório do Comis-
sariado de Auditoria, publicado no ano 
passado, o activista não identifica melho-
rias. Para além de transparência na hora 
de distribuir dinheiro, faltam planos fun-
damentados, aponta. “Apelamos para 
que o Governo invista mais em políticas 
de longo prazo, ao invés de injectar di-
nheiro nas associações à medida que as 
receitas crescem”. 

Ao mesmo tempo, o Executivo devia 
estar aberto para lançar uma consulta 
pública que avalie os critérios usados 
pelos organismos público para aprovar 
e determinar os montantes dos subsí-
dios, sugere Jason Chan.

Quanto à lista elaborada pela Novo 
Macau, o activista afirma que há abertura 
para actualizá-la. “Se alguma associação 
concluir que os nossos dados estão erra-
dos, por favor publiquem as contas e nós 
ficaremos felizes em actualizar o nosso 
ranking”.

Raquel Carvaho e Viviana Chan Para Jason Chao, a Fundação Macau continua a ser o organismo com critérios “menos transparentes”
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SuSPENSãO DE PlANOS uRBANÍSTICOS DEVIDO A CAlAMIDADES NãO PREOCuPA DEPuTADOS

confiança nos motivos de “força maior”
A voz da população não vai ser ouvida quando o Governo 
suspender um plano urbanístico alegando interesse 
público e urgência devido a calamidade. Apesar do 
diploma não elencar todos os casos de adversidade, a 2ª 
Comissão Permanente da AL, que analisa o diploma na 
especialidade, acredita que o Executivo não vai fazer uso 
desta margem de manobra para enganar a sociedade

Na sétima reunião fi-
caram esclarecidos 
os procedimentos em 

caso de interesse público. De-
pois de um encontro com um 

representante do Governo, a 
2ª Comissão Permanente da 
Assembleia Legislativa parece 
não ter dúvidas da honestida-
de do Executivo quando for 

invocada uma calamidade e os 
planos urbanísticos forem sus-
pensos através de regulamento 
administrativo.

Segundo o diploma, os pla-
nos urbanísticos podem ser 
interrompidos em casos ex-
cepcionais e quando esteja em 
causa a prossecução de inte-
resse público de relevante im-
portância, nomeadamente em 
situações de guerra, ataques 
terroristas, calamidades natu-
rais, grandes epidemias ou ou-
tros casos de força maior. 

“Acreditamos que o Go-
verno age depois de ter tudo 

muito bem pensado e não vai 
enganar a população”, disse 
Chan Chak Mo, quando ques-
tionado sobre se a expressão 
“força maior” não daria mar-
gem ao Executivo para utilizar 
vários argumentos que pudes-
sem suspender determinados 
projectos discricionariamente.

O presidente da 2ª Comis-
são disse que o Governo ex-
plicou não poder elencar no 
diploma todos os casos em 
que se deve recorrer “a um re-
gime simplificado”, por isso, 
deixaram-se em aberto outras 
situações. Apesar da lei não 

deixar claras todas as situações 
em que se deve decretar inte-
resse público, Chan Chak Mo 
acredita que a utilização de 
um procedimento simplificado 
não iliba o Governo de prestar 
contas à sociedade e recorda 
que depois o projecto poderá 
ser retomado. 

 “Não se realiza uma aus-
cultação pública dada à urgên-
cia, mas são publicadas as in-
formações, o processo omitido 
será o da recolha de opiniões”, 
referiu o presidente do núcleo 
que analisa o diploma na espe-
cialidade.  F.A.

DEPuTADOS CONTINuAM COM DÚVIDAS SOBRE PODER DISCRICIONÁRIO NAS TROCAS 

Prazos para acabar com terrenos “abandonados”
O objectivo é acabar com 
a acumulação de terrenos 
desaproveitados, um problema 
cada vez mais latente desde a 
criação da RAEM. A proposta 
de revisão da Lei de Terras inclui 
prazos para a execução dos 
projectos nas parcelas e que, caso 
não sejam cumpridos, dão lugar 
a sanção e à perda do terreno. A 
Comissão que analisa o diploma 
na especialidade continua, porém, 
com dúvidas sobre o poder 
discricionário do Governo nas 
trocas de solos

Há melhorias para evitar que os 
escassos terrenos do território 
fiquem ao abandono e para a 

troca de parcelas entre Governo e pri-
vado, mas será que “são suficientes?”. 
A 1ª Comissão Permanente da Assem-
bleia Legislativa voltou ontem a reu-
nir-se para debater a Lei de Terras e 
questionou novamente se as alterações 
contempladas na proposta de revisão 
conseguirão vencer os obstáculos.

Para já, o diploma parece detalhar 
as fases de aproveitamento do terreno 
para combater a acumulação, sem limi-
tes, de parcelas ao abandono. “Discuti-
mos a fiscalização dos terrenos e como 
garantir o desenvolvimento desse terre-
no nos prazos fixados, porque desde a 
criação da RAEM têm surgido proble-
mas”, deu conta a presidente da 1ª Co-
missão, especificando. “A lei vai fixar 
prazos para o promotor desenvolver o 
terreno e apresentar os respectivos pro-
jectos. Se o promotor não os cumprir 
é emitida uma advertência e pode ser 
aplicada uma multa de 0,1 por cento do 

Comissão liderada por Kwan Tsui Hang voltou a analisar a proposta de revisão da Lei de Terras

valor do prémio por cada dia de atraso 
até 150 dias e, se assim continuar, o Go-
verno pode declarar a caducidade da 
concessão”.

Segundo o diploma, o promotor vai 
dispor, por exemplo, de 90 dias para 
apresentar o projecto de arquitectura 
após a publicação em Boletim Oficial 
do despacho que titula a concessão, 180 
dias para apresentar outros projectos de 
especialidade assim que houver aprova-
ção e 15 dias para iniciar a obra depois 
de lhe ser concedida a licença. Estes são 
dados novos do diploma cuja inobser-

vância implica a aplicação de uma san-
ção e posterior perda de terreno.

Ainda assim, explicou Kwan Tsui 
Hang, o promotor tem direito a ex-
plicar-se. “Todos os casos devem ter 
tempo para uma justificação. Se for 
um construtor não vai ceder o terreno 
facilmente e poderá criar um litígio em 
Tribunal”, reconheceu, dando conta 
dos procedimentos imediatos para re-
cuperação do terreno. “O Governo vai 
primeiro notificar a pessoa. Decorridos 
todos os procedimentos, se houver um 
litígio o Governo pode ganhar [na Justi-

ça] porque já seguiu todos os trâmites”, 
explicou a presidente do núcleo que 
analisa o diploma na especialidade. 

Trocas com e sem interesse
Em debate estiveram também as 

modalidades de troca de terrenos entre 
privados e Governo, com os deputados 
a apontarem insuficiências ao articu-
lado. O diploma prevê dois tipos de 
trocas: por iniciativa do Governo, em 
nome do interesse público para a cons-
trução por exemplo de um hospital, ou 
a pedido do promotor quando este se 
vir lesado pelos cortes provocados por 
vias públicas. 

No primeiro caso, “o promotor tem 
o direito de não aceitar a troca. Neste 
tipo de situação tem de haver um con-
sentimento do proprietário e uma fle-
xibilidade maior”, referiu Kwan Tsui 
Hang. Assim, em nome do interesse 
público, o Governo pode conceder um 
terreno maior ao que recebe desde que 
esse não seja inferior a metade do seu 
e o concessionário a título de prémio 
pague a importância correspondente à 
diferença dos valores dos dois terrenos 
em troca.

Já quando o proprietário privado re-
quer a troca de um terreno ao Governo, 
por a sua parcela estar cortada, por exem-
plo, por vias públicas, o diploma obriga a 
que seja concedido um espaço na mesma 
zona e com preço semelhante. 

A 1ª Comissão considera que o que 
foi aditado na proposta de lei “já de-
monstra um avanço”, mas questiona se 
será suficiente. “Houve deputados que 
consideraram que estes requisitos não 
satisfazem os interesses da população. 
Será que a troca por um terreno maior é 
viável? E como é que a população tem 
conhecimento e se poderá parar o po-
der discricionário do Governo?”, disse 
Kwan Tsui Hang, dando conta de al-
gumas questões levantadas em sede da 
especialidade. 

O grupo volta a reunir-se para conti-
nuar a análise na especialidade na pró-
xima quarta-feira prevendo discutir as 
concessões de uso privativo e a ocupa-
ção precária. 
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Fátima Almeida

1ª Vez

Proc. Execução Ordinária n°. CV3-12-0086-CEO   
3° Juízo Cível

Exequente: BANCO DELTA ÁSIA S.A., com sede em Macau, na Avenida 
Conselheiro Ferreira de Almeida, n° 79.   
Executado: LEONG CHEOK UT, com última residência conhecida em 
Macau, na Istmo de Ferreira do Amaral, Edf. Lei Tat San Chun, Bloco 2, 
23° andar CA, ou Istmo de Ferreira do Amaral, Edf. Lei Tat San Chun, 
Bloco 2, 23° andar DA, ora ausente em parte incerta.  

FAZ SABER que, pelo Tribunal, Juízo e processo acima referidos, correm 
ÉDITOS DE TRINTA (30) DIAS, a contar da data da segunda e última 
publicação dos respectivos anúncios, citando, o executado acima identificado, 
para no prazo de VINTE (20) DIAS, decorridos que sejam os dos éditos, pagar 
ao exequente a quantia de MOP$9.067,50 (Nove Mil, Sessenta e Sete Patacas 
e Cinquenta Avos), e demais acréscimos legais, ou no mesmo prazo, deduzir 
oposição por embargos ou nomear bens à penhora, sob pena de não o fazerem 
ser devolvido ao exequente o direito de nomeação de bens à penhora - artºs 199 
n°. 1 al. b),  695°. 696°. e 720° C.P.C.M., seguindo o processo os ulteriores 
termos até final à sua revelia, nos termos dos art°. 49°. nº. 1 do C.P.C.M., com 
a advertência de que é obrigatória a constituição de advogado, art°. 74°. do 
citado diploma, caso sejam opostos embargos ou tenha lugar a qualquer outro 
procedimento que siga os termos do processo declarativo

Tudo conforme melhor consta do duplicado da petição inicial que neste 
3° Juízo Cível se encontra à sua disposição e que poderá ser levantado nesta 
Secretaria Judicial nas horas normais de expediente. 

Macau, 20 de Março de 2013

O Juiz de Direito,
Rui Pereira Ribeiro

A Escrivã Judicial Adjunta,
a) Chan Pui Man

“JTM” - 11 de Abril de 2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUíZO CíVEL 

ANÚNCIO Direcção dos Serviços de Finanças

AVISO 

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 

1. Faço saber que, o prazo de concessão por arrendamento do terreno 
da RAEM abaixo indicado, encontra-se terminado, e, que de acordo 
com o artigo 3.° da Lei nº. 8/91/M de 29 de Julho, conjugado com o 
artigo 2.° e o artigo 4.° da Portaria n.º 219/93/M, de 2 de Agosto, foi 
o mesmo automaticamente renovado por um período de dez anos a 
contar da data do seu termo, pelo que, deverão os interessados 
proceder ao pagamento da contribuição especial liquidada pela 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

Localização do terrenos:
-   Avenida de Venceslau de Morais, nº 190 a 216 e 

Rua do Padre Eugénio Taverna, nºs 161 a 327, em Macau, 
(Edifício Pak Tat Sun Chuen).

2. Agradecemos aos contribuintes que, no prazo de 30 dias subsequentes 
à data da notificação, se dirijam ao Núcleo da Contribuição Predial 
e Renda, situado no rés-do-chão do Edifício “Finanças”, ao Centro 
de Serviços da RAEM, ou, ao Centro de Atendimento da Taipa, para 
levantamento da guia de pagamento M/B, destinada ao respectivo 
pagamento nas Recebedorias dos referidos locais.

3. Na falta de pagamento da contribuição no prazo estipulado, proceder
-se-á à cobrança coerciva da dívida, de acordo com o disposto no 
artigo 6.° da Portaria acima mencionada.

Aos, 22 de Março de 2013. 

A Directora dos Serviços de Finanças,
Vitória da Conceição

1ª Vez

Execução de Sentença sub a forma Sumária 
n°. CV1-09-0025-CAO-A                  1° Juízo Cível

“JTM” - 11 de Abril de 2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUíZO CíVEL 

ANÚNCIO 

Exequente: Companhia de Investimento e Desenvolvimento Predial Choi Long, Limitada, com sede em 
Macau, na Rua de Malaca, s/n, Edifício Centro Internacional de Macau CC, r/c, H.I.J.   
Executados: (1) Liu Pin, solteiro; (2) Yeung Fung Mei, solteira; e (3) Lau Ka Yee, casado, todos com última 
residência em “澳門新口岸國際中心第4座11樓Ｂ室” ora ausente em parte incerta.  

FAZ-SE SABER, que no dia 03 de Maio de 2013, pelas 12:00, no local de Arrematação deste Tribunal e no 
processo acima indicado, a venda por meio de propostas em carta fechada, dos seguintes bens penhorados:

Direito Penhorados 
Verba nº 1

Natureza: Direito de compra resultante do contrato-
promessa de compra e venda.
Promitente-vendedora: Centro Internacional de 
Macau-Centro Comercial, S.A.R.L.
Promitentes-compradores: Liu Ping e Yeung Fung 
Mei.
Denominação: lugar de estacionamento nº 149, da 
cave 2 do parque de estacionamento do bloco 1 e 2 do 
Centro Internacional de Macau, sito junto aos edifício 
da Pelota Basca do Porto Exterior.
Situação: Rua do Terminal Martimo, nº 55 a 121-F, 
na Travessa da Amizade, nº 16 a 90, na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, nº 1142-K a 1142-X, e na Rua de 
Malaca, nº 46 a 186.
Fim: Para estacionamento
Número de matriz: 071954.
Número de descrição na Conservatória do Registo 
Predial: 21502-I, a fls. 124V do Livro B50.
Número de inscrição da propriedade horizontal: 
4535 a fls 123 do Livro F21K.
O Valor base da venda: MOP$486, 160.00 (Quatrocen-
tas e oitenta e seis mil e centro e sessenta patacas).

Verba Nº 2
Natureza: Direito de compra resultante do contrato-
promessa de compra e venda.
Promitente-vendedora: Centro Internacional de 
Macau-Centro COmercial, S.A.R.L.
Promitentes-compradores: Lau Ka Yee.
Denominação: lugar de estacionamento nº 221, da 
cave 2 do parque de estacionamento do bloco 1 e 2 do 
Centro Internacional de Macau, sito junto aos edifício 
da Pelota Basca do Porto Exterior.
Situação: Rua do Terminal Martimo, nº 55 a 121-F, 
na Travessa da Amizade, nº 16 a 90, na Avenida do Dr. 

Rodrigo Rodrigues, nº 1142-K a 1142-X, e na Rua de 
Malaca, nº 46 a 186.
Fim: Para estacionamento.
Número de matriz: 071954.
Número de descrição na Conservatória do Registo 
Predial: 21502-I, a fls. 124V do Livro B50.
Número de inscrição da propriedade horizontal: 
4535 a fls 123 do Livro F21K.
O Valor base da venda: MOP$486,160.00 (Quatrocen-
tas e oitenta e seis mil e centro e sessenta patacas).

São convidados todos os interessados na compra 
daqueles bens a entregar na Secção Central deste Tribu-
nal, as suas propostas, até ao dia 02 de Maio de 2013, 
pelas 17:45 horas, e o preço das propostas devem ser 
superior ao valor acima indicado devendo o envelope 
da propostas, conter, a indicação de “PROPOSTA 
EM CARTA FECHADA” bem como o “NÚMERO 
DO PROCESSO CV1-09-0025-CAO-A” (Deve-se 
apresentar uma proposta individual por cada objecto 
posto á venda).

No dia da abertura das propostas, podendo os pro-
ponentes assistir ao acto.

Para proteger os seu interesses, antes da proposta, 
pode dirigir ao depositário para examinar o bem.

É fiel depositário o Sr. Sio Mau Chai, com 
domicílio profissional em Macau, na Rua de Malaca, 
s/n, Edifício Centro Internacional de Macau CC, r/c, 
H,I,J, que está obrigado, durante o prazo dos Editais e 
Anúncio, a mostrar o bem a quem pretenda examiná-lo, 
podendo fixar as horas em que, durante o dia, facultará 
a inspecção.

Quaisquer titulares da direito de preferência na 
alienação dos bens supra referidos, podem, querendo, 
exercerem o seu direito no próprio acto da abertura das 
propostas, se alguma for aceite, nos termos do art. 787º 
do C.P.C. de 1999.

Tribunal Judicial de Base de R.A.E.M., aos 20 de Março de 2013
 

A Juiz,
Kan Cheng Ha

O Escrivão Judicial Principal,
Cheong Tou Fan

CASO SuSPEITO DE BuRlA ENVOlVE 600 MIl HKD

Prometeu vender a casa 
para alimentar vício do jogo
A PJ deteve um homem por ter passado um cheque sem 
cobertura e falsificado a assinatura da esposa, num 
contrato de promessa de venda de um apartamento que 
estava em nome dos dois. Acabou por dizer que todo este 
esquema foi montado para poder sustentar o vício do 
jogo

Um residente foi detido 
pela Polícia Judiciária 
(PJ) por suspeita de fal-

sificação de assinatura e emissão 
de cheque sem provisão.

O caso teve início em Outu-
bro do ano passado, quando o 
suspeito, dono de uma agência 
imobiliária, assinou um contra-
to de promessa de venda de um 
apartamento que dividia com a 
esposa.

O comprador entregou 600 
mil dólares de Hong Kong ao 
suspeito, como sinal, logo no dia 
da assinatura do contrato.

Em Janeiro deste ano, a vítima 
disse ter recebido um telefone-
ma do suspeito, que manifestou 
a intenção de desfazer o negó-
cio. Combinaram um encontro 
na agência e o detido passou um 

cheque no valor do sinal e entre-
gou-o à vítima pedindo-lhe que 
depositasse o mesmo apenas no 
dia 30 desse mês.

Contudo, quando o compra-
dor tentou depositar o cheque 
no dia acordado foi-lhe dito que 
o mesmo não tinha cobertura, o 
que gerou a queixa.

A PJ apurou na altura que o 
suspeito tinha saído do território 
no dia 15 desse mês.

Na terça-feira, o dono da 
agência voltou a entrar em Ma-
cau, mas foi imediatamente de-
tido.

Segundo as autoridades, o in-
divíduo acabou por contar que 
decidiu tentar aquele esquema 
para poder sustentar o vício do 
jogo.

S.D.

RICHARD SuEN DEPÔS EM PROCESSO CONTRA lAS VEgAS SANDS

tudo começou com peixe congelado
Richard Suen depôs num tribunal do 
Nevada, no âmbito do processo que 
moveu contra a Las Vegas Sands. O 
empresário de Hong Kong reafirmou 
ter tido influência na atribuição de 
uma licença de Jogo à Sands em 
Macau e descreve como iniciou a 
relação com Sheldon Adelson

Foi através de um negócio de peixe con-
gelado que Richard Suen, empresário 
de Hong Kong, se tornou amigo de 

Lenny Adelson, irmão de Sheldon Adelson. 
A relação de negócios com o CEO das Las 
Vegas Sands viria a seguir, mas acabou mal. 
Suen insiste que teve uma grande influência 
na licença de Jogo atribuída à empresa norte-
americana em Macau e quer receber 2,6 mil 
milhões de patacas por isso.

De acordo com Suen, hoje com 60 anos, o 
primeiro contacto com a família Adelson foi 
através de Lenny, que em meados da década 
de 90 estava a tentar vender peixe congelado 
na China. Na altura, Richard Suen alertou-o 
para um potencial parceiro de negócios que 
não seria muito correcto.

Ouvido num Tribunal do Nevada, Suen 
afirmou ter estado envolvido em vários negó-
cios, nomeadamente na área da informática e 
do imobiliário, o que fez com que tenha cons-
truído relações e contactos com membros do 
Governo Central chinês. Aquando da transfe-
rência de soberania, Richard Suen afirma ter 
percebido que Macau acabaria por optar pela 
liberalização do Jogo. “O Jogo não ia a lado 
nenhum”, declarou. “Era pequeno e estava 
revestido de actividade criminosa”.

Em 2000, Suen diz ter telefonado a Lenny 
Adelson para transmitir ao irmão que se ti-
vesse interesse numa licença de Jogo em Ma-
cau poderia ajudá-lo. Richard Suen e Sheldon 
Adelson acabariam por se encontrar em Hong 
Kong poucos dias depois. “Ele estava muito 

interessado”, recorda. “Ele disse, ‘wow’, pos-
so transformar Macau na Las Vegas do Orien-
te”, relata Suen.

O empresário testemunhou que ele e a sua 
equipa, que incluía o filho de um alto dirigen-
te do Partido Comunista chinês, tinham uma 
“guanxi” (rede de contactos) que permitiria 
apresentar Adelson a pessoas poderosas no 
Continente, ajudando-o a garantir uma li-
cença de Jogo no território. O grupo chegou 
mesmo a ir a Las Vegas para perceber e es-
tudar o Jogo na cidade do Nevada, apoiando 
a empresa de Adelson numa tentativa de en-
trar no mercado de Macau. Em troca, o CEO 
das Las Vegas Sands terá prometido pagar 
328 milhões de dólares americanos (2,6 mil 
milhões de patacas), dinheiro que Suen nun-
ca recebeu.

No últimos dias, Sheldon Adelson garan-
tiu em tribunal, que Suen não teve qualquer 
influência na conquista da licença de Jogo no 
território em 2002. Do mesmo modo, Pequim 
nega ter influenciado o processo. 

William Weidner, então director de opera-
ções da Las Vegas Sands, é o próximo a pres-
tar declarações.

R.C.

Empresário de Hong Kong insiste que influenciou 
atribuição de licença à Sands
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jovens trancados no quarto levam mãe a apresentar queixa

uma mulher apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública por 
desconfiar que a filha, uma estudante com menos de 16 anos, terá 
mantido relações sexuais com o namorado, que tem a mesma idade. A 
mãe da jovem garante que o casal passa horas a fio trancado no quarto 
após as aulas. A rapariga terá confirmado as suspeitas da mãe, mas o 
namorado negou tudo. A PSP encaminhou os jovens para o hospital 
para fazerem análises que permitam desvendar o caso.



08 JTM | lOCAl Quinta-feira, 11 de Abril de 2013 Quinta-feira, 11 de Abril de 2013 JTM | lOCAl 09

fo
to

 a
rq

ui
vo

FERNANDO gOMES ESPERA QuE A PETIÇãO TENHA SuCESSO

“abriu a página do macau moderno”
Fernando Gomes defende que o nome de 
Manuel Vicente deve ser dado a uma rua de 
forma condigna e de acordo com as traços da 
sua obra

Manuel Vicente acabou por obrigar os outros ar-
quitectos a acompanhar a qualidade dos seus 
projectos”, sublinha Fernando Gomes que 

destaca o trabalho do arquitecto como “marcante”, até 
porque “os edifícios eram inéditos em Macau”, devido à 
“concepção mais europeia” que tinham. 

O presidente do Conselho das Comunidades Portu-
guesas destaca os projectos das habitações para funcio-
nários públicos - o edifício na Avenida Sidónio Pais, o já 
demolido Edifício dos Correias e as três torres na Barra 
- cujas “cozinhas eram espaçosas, algo que não era habi-
tual em Macau”. 

O também médico considera que os trabalhos de Ma-
nuel Vicente tinham sempre o “factor de modernidade e 
qualidade para quem habita”. “Uma outra obra moder-
na, simples, funcional e muito conseguida foi o edifício 
do World Trade Center”, acrescenta, em declarações ao 
JTM. 

Como um “marco de Macau”, Fernando Gomes 
aponta o Fecho da Baía da Praia Grande, que, na sua 

opinião, apesar da contestação que pode ter sido gerada 
no início, foi “uma concepção muito conseguida, que co-
briu aquilo que a Praia Grande tinha de mau”. 

Na sua perspectiva, as obras de Manuel Vicente não 
se perderam com o tempo e valorizaram em grande es-
cala a história arquitectónica de Macau.

Quanto à petição lançada pelo JTM para que o Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) con-
ceda o nome de Manuel Vicente a uma rua do território, 
Fernando Gomes espera que seja concretizada e acha 
interessante a ideia. No entanto, diz, “o problema não é 
só dar o nome à rua, mas sim dá-lo de uma forma con-
digna”. Considera, por isso, que a rua deverá estar de 
acordo com a arquitectura moderna e com “visão para o 
futuro, coisa que Manuel Vicente sempre teve e poderá 
situar-se na zona dos novos aterros, por exemplo”.

Manuel Vicente chegou a Macau nos anos 60 e ao 
longo de três décadas de trabalho no território - de forma 
descontínua - projectou diversas obras entre elas o Plano 
de Fecho da Baía da Praia Grande, o complexo habita-
cional do Fai Chi Kei, o Orfanato Helen Liang, do Edifí-
cio dos Bombeiros da Areia Preta e da CEM em Coloane 
ou o World Trade Center, na Avenida da Amizade.

Até ao fecho desta edição, a petição contava com 675 
assinaturas. A iniciativa é apoiada por outros órgãos de 
comunicação social, como a revista Macau Business, os 
jornais Business Daily, o Macau Daily Times, Ponto Final, 
Hoje Macau e o programa da Rádio Macau Rua das Ma-
riazinhas. O documento pode ser assinado em http://
www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=JTM.

R.C.C

Fernando Gomes destaca a “modernidade e qualidade”
das obras de Manuel Vicente

http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=JTM

EXPOSIÇãO INÉDITA NA uNIVERSIDADE DE SãO JOSÉ

o mundo fotografado por invisuais
Utentes do Centro de Reabilitação 
de Cegos e da Escola S. João 
de Brito aceitaram o desafio 
de capturar em fotografia 
momentos sinalizados por trocas 
de “sensações”. O resultado estará 
patente na Universidade de São 
José

A Universidade de São José (USJ) 
inaugura amanhã “Touch Me”, 
uma exposição de fotografias ti-

radas por invisuais, no âmbito de uma 
experiência inédita em Macau, com a 
mensagem de que “o essencial é invisível 
aos olhos”.

A iniciativa resulta de um “workshop”, 
realizado em Março, sob orientação da 
fotógrafa francesa Jenny Feray, professo-
ra da Universidade Católica Portuguesa, 
cujo percurso se cruzou cedo com o mun-
do de quem “não tem vista, mas tem vi-
são”.

Com idades entre 20 e 50 anos, os “alu-
nos”, do Centro de Reabilitação de Cegos 
e da Escola S. João de Brito, enveredaram 
na aventura de capturar momentos sina-
lizados pelo som e toque e demais sensa-
ções, numa “experiência humana acima 
de tudo”, a qual “nada tem a ver com 

uma coisa social”, mas com uma “troca 
de sensações”, disse Jenny Feray à agên-
cia Lusa.

Fotógrafa profissional desde 1998, 
teve o primeiro contacto com invisuais 
em 2004 e a reflexão sobre a importância 
do toque nas imagens levou-a a dissertar 
sobre o tema em tese.

“As pessoas não têm vista, mas têm 
uma visão, é diferente. Não têm uma vis-
ta poluída pelas coisas visuais (…) e há 
uma espécie de pureza que tinha vontade 
de descobrir”, afirmou Feray, que come-
çou a demorar-se mais antes de pressio-
nar o botão, “a tentar perceber as coisas 
de outra maneira”.

Apesar de experiente nestas andanças, 
enfrentou um “desafio”: participantes 
com vontade de conhecer os mecanismos 
da máquina: “Nunca tive esse tipo de pe-
dido”, confessou a docente, convidada a 
leccionar, durante um mês, na USJ.

Mas a “solução” viria a ser encontra-
da: “Os cegos têm uma consciência do 
corpo que nós não temos, pelo que recorri 
aos corpos deles para ensinar uma gran-
de angular, usei os braços (…) para criar 
uma correspondência com os ângulos de 
vista da máquina”.

Já o funcionamento do obturador foi 
ensinado através do som: “Quando o ob-
turador fica aberto mais ou menos tempo 
podemos ouvir e eles perceberam que 
durante esse tempo a imagem está a nas-
cer. Quando fica aberto durante muito 

tempo, na imagem vamos ter a sensação 
de movimento, pelo que (…) associaram 
a abertura do obturador com as coisas em 
movimento mais ou menos rápido”.

Os objectos constituem parte da mos-
tra, a qual integra retratos que os partici-
pantes tiram uns dos outros num “quarto 
escuro” que funcionou como “metáfora 
de uma máquina fotográfica”.

“Havia uma porta para o exterior e 
perceberam que quando abrimos a porta 
e a luz entra pode-se formar uma ima-
gem. Essa sensação da luz era dada pelo 
vento, pela sensação do ar”, indicou a fo-
tógrafa, que capturou uma série de retra-
tos, de 12 pessoas de costas voltadas para 
a “Touch Me”.

Feray tem ainda uma exposição paten-
te em Nantes (França), fruto de um traba-
lho com cinco invisuais sobre a questão 
do território, a qual é acompanhada pela 
“confrontação do som da experiência vi-
vida”.

“Foi uma boa experiência e a primei-
ra em Macau, embora tenha ouvido falar, 
muitas vezes, de fotografias tiradas por 
cegos em Hong Kong e na China”, con-
tou Eric Leong, um dos participantes e o 
primeiro aluno invisual do antigo Insti-
tuto Inter-Universitário de Macau (actu-
al USJ), hoje em dia a tirar Mestrado em 
Aconselhamento e Psicoterapia.

“Podemos usar os conhecimentos 
adquiridos para promover a arte de fo-
tografar em Macau e partilhar com ou-

tros invisuais que eles também podem 
desenvolver a sua arte e que nada é im-
possível”, contou. “O que gostei mais 
foi do facto de realmente podermos ter a 
máquina na mão, de ir para o parque e 
descobrir aquilo que queremos foto-
grafar”, acrescentou Eric, salien-
tando que talvez se possa vir a 
fomentar junto da sociedade 
e das autoridades locais o 
interesse por ajudar os in-
visuais a obterem a “má-
quina especial”.

Organizada pela USJ 
e Associação Cultural 
Yun Yi, a mostra estará 
patente ao público até ao 
próximo dia 21.

As receitas das ven-
das das fotografias re-
vertem a favor do Cen-
tro de Reabilitação de 
Cegos.

JTM/Lusa

“lADIES CluB” ORgANIZA BAIlE DE CARIDADE PARA RECOlHA DE FuNDOS

1,5 milhões para ajudar carenciados
“True Colors” foi o nome escolhido para o baile de caridade 
organizado pelo “International Ladies Club of Macau”. O evento 
está agendado para 27 de Abril, no hotel Sheraton, e poderá bater 
o recorde de doações se atingir um milhão de patacas. A esse valor 
juntar-se-ão as cerca de 500 mil patacas já angariadas com outros 
eventos ao longo do ano, tudo destinado a instituições de caridade

Beneficiaram com o crescimento 
económico de Macau mas não 
se esquecem de ajudar a comu-

nidade. O “International Ladies Club 
of Macau” conta já com quase 31 anos 
de existência e cerca de 300 membros, 
embora apenas 30 por cento sejam re-
sidentes de Macau.

Organizam vários eventos ao lon-
go do ano para recolher fundos para 
os carenciados, mas é no baile de ca-
ridade que, anualmente, absorvem as 
suas maiores receitas. E vai tudo para 
os que mais precisam, garante Sophie 
Lei.

“O baile é muito importante para 
nós. Os outros eventos são para com-
plementar. E todo o dinheiro que an-
gariamos é para a caridade. Não te-
mos empregados remunerados, nem 
escritório. Nunca pagamos a ninguém 
para fazer nada dentro do clube”, dis-
se ao JTM.

A presidente do “International La-
dies Club of Macau” espera bater um 
recorde este ano, chegando a um mi-
lhão de patacas apenas com o baile. 
Para tal, a associação conta com apoios 
de patrocinadores, com o principal 
destaque deste ano a ir para a Sands 
China, seguindo-se a MGM, Galaxy, 
Wynn e Marco Leung. Estes têm sido 

os principais patrocinadores mas há 
muitos outros, alguns dos quais pre-
ferem ficar no anonimato. No total, 
os valores rondam as 700 mil patacas, 
restando assim cerca de 300 mil para 
atingir o objectivo desejado.

Adoptando o tema “True Colors”, 
o baile de caridade terá este ano como 
palco o Sheraton, no dia 26, e vai con-
tar com algumas novidades, desde 
logo com a quantidade de artigos de 
luxo que serão sorteados e licitados 
entre os presentes. Malas de senhora, 
relógios, pulseiras, quadros e “vou-
chers” para hotéis são apenas alguns 
exemplos do que os participantes po-
derão levar para casa em troca de uma 
“pequena” ajuda para quem mais pre-
cisa.

“Recentemente tivemos conheci-
mento de um bebé que tinha um pro-
blema no ouvido e precisava de uma 
operação em Hong Kong que custava 
52 mil patacas, e nós ajudámos. Se es-
tivesse à espera do apoio do Governo 
o período podia ser ultrapassado, já 
que ele tinha de ser operado antes de 
completar dois anos de idade”, exem-
plificou Sophie Lei.

Nos últimos dois anos, o “Ladies 
Club” conseguiu arrecadar cerca de 
1,4 milhões de patacas, valor que foi 
distribuído pelas mais diversas orga-
nizações, com principal destaque para 
o “Berço da Esperança”, uma institui-
ção dedicada a crianças sem lar. No 

entanto, os valores recolhidos têm 
também ajudado centros para idosos, 
reabilitação, deficientes e até bolsas 
de estudo.

A edição deste ano do baile conta 
já com 170 reservas, embora o valor 
deva chegar aos 250, porque “a maio-
ria das pessoas apenas se inscreve nos 

últimos dez dias”.
Os bilhetes para o jantar custam 

1.500 patacas, garantindo jantar, be-
bidas, senhas para sorteio e entreteni-
mento, já que o evento irá contar tam-
bém com a presença de uma banda de 
Hong Kong entre outras surpresas, 
garante Sophie Lei.

Pedro André Santos

Associação presidida por Sophie Lei quer angariar um milhão com baile de caridade

fo
to

 J
tM

PARTIDO SOCIALISTA

JANTAR–CONVíVIO DIA 23

A secção de Macau do Partido Socialista 
realiza no dia 23 de Abril um jantar-convívio 
em que será orador o Dr Paulo Godinho obre 
o tema: “O processo de globalização e as suas 
consequências”.

Como habitualmente, o jantar ocorre no Clube 
Militar pelas 20 horas, e é aberto a militantes e 
simpatizantes.

Os interessados poderão inscrever-se até às 
20 horas de dia 22 de Abril pelos telefones:

66517534 (António Mota)
66813877 (Manuel Geraldes)
66809498 (Rocha Dinis)Rm. 1907, 19/F, AIA Tower, Nºs. 251A-301, 

Avenida Commercial de Macau 
(opposite to New Yaohan and Grand Emperor Hotel)

ICQ dental team is a group of dental specialists with 
internationally recognized qualifications.

We provide all range of dental services:
− Oral examination and radiology investigation
− Restorative and Cosmetic Dentistry
− Children Dentistry
− Orthodontic Treatment
− Oral and Dental implant Surgery
–      Endodontic Treatment
− Periodontal Treatment
− Emergency Treatment

We are committed to deliver high quality dental services 
with personalized care. We ensure the highest level of 
infection control.

Website:     www.icqoral.com           
E-mail:       info@icqoral.com
Facebook:  www.facebook.com/icqoral
Consultation by Appointment Office hour:  

10:00 - 19:00
Close on Sun, Tue and Public Holiday

Tel: (853)28373266      Fax:  (853)28356483

Canadian
Health Clinic

Services                
General Practice, Chiropractic, 

Physical & Rehabilitation Therapy,  
Custom Orthotics, Aromatherapy  

For Appointment

Av. Almeida Ribeiro, Nº 99,  
Edifício Comercial Nam Wah,  6º andar, Sala 608, Macau 

Monday to Friday:    9:30 am - 1:00 pm / 2:30 pm - 6:30 pm
                Saturday:    9:30 am - 2:00 pm

Tel:  28335035    Fax: 28335036

CHIROPAK School bag- Anatomically Designed

[ O ]  SHAPE

[ X ]  SHAPE

Exposição resulta de um “workshop” 
orientado pela fotógrafa Jenny Feray 
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JOãO BOTAS APOSTA NO PROJECTO SOBRE MANuEl DA SIlVA MENDES

“Fotobiografia sai com apoio ou sem ele”
O mais recente projecto de João Botas 
está bem encaminhado e o autor 
garante que a fotobiografia de Manuel 
da Silva Mendes vai mesmo sair, nem 
que seja do seu bolso. O também 
jornalista e autor do blog “Macau 
Antigo” esteve ontem no Clube C&C 
onde conduziu a palestra “Manuel Silva 
Mendes: O Homem e a Obra” 

A passagem de João Botas por Macau já ser-
viu para satisfazer curiosidades, mas tam-
bém para acrescentar conteúdo e ideias 

ao que já trazia na bagagem. A fotobiografia de 
Manuel da Silva Mendes é o projecto que tem 
em curso e que esta estada veio cimentar. “Vim 
mostrar pesquisas que já efectuei e o trabalho 
vai a um bocadinho mais que meio”. 

À margem de uma palestra que deu ontem 
no Clube C&C, precisamente sobre Silva Men-
des, João Botas confessou ao JTM que quando 
chegou a Macau “tinha mais perguntas do que 
tenho hoje, mas continuo a ter”.

Na palestra, João Botas começou por contar 
que “há pessoas que acham que eu moro em 
Macau e tenho 80 anos”. Como novidade, trouxe 
algum material inédito sobre Silva Mendes, um 
dos intelectuais mais representativos da histó-
ria de Macau da primeira metade do século XX, 
professor e reitor do Liceu, advogado e juiz da 
comarca.

“Pela primeira vez as pessoas vão ver docu-
mentos e fotografias inéditas e essa é uma parte 
daquilo que, felizmente, consegui encontrar”.

Na ocasião, mostrou um pouco de um ma-

nuscrito de Silva Mendes que conseguiu obter. 
“Tenho uma postura diferente de muitas pesso-
as face à pesquisa e investigação da história de 
Macau. O manuscrito muita gente já o tem, não 
foi achado algures debaixo de uma pedra da cal-
çada”, disse. 

Foi por isso que chegado ao território e to-
mando conhecimento “que muita gente o tem, 
eu mal o encontrei tornei-o público e posso dis-
ponibilizar”.

Explicou que Silva Mendes “basicamente pu-
blicava crónicas na imprensa”, e o manuscrito 
não foi escrito por ele, mas sim pelo seu genro. 
“Ele sofria de reumatismo e tinha as mãos defor-
madas, por isso ditava o que lhe ia na alma”.

“Uma parte dos conteúdos era sobre a Igreja e 
os padres salesianos quando leram não gostaram 
e acabaram por censurar uma parte do texto”. 
Sobraram dois parágrafos relativos ao assunto 
Igreja, “de um total de 70 páginas aproveitam-se 
50 e tal dos mais variados assuntos”, contou. 

Quanto à fotobiografia, o também autor do 
blog “Macau Antigo” garantiu que vai sair “com 
apoio ou sem ele”. Ainda não reuniu com Carlos 
Marreiros, mas considera que o interesse mani-
festado pelo Albergue SCM deve manter-se, mas 
disso não depende a concretização do projecto. 
“Está garantido nem que saia do meu bolso”.

A ideia é “fazer uma homenagem transver-
sal”, e entre as iniciativas, o jornalista gostava 
que os CTT de Macau fizessem um selo alusivo 
a Manuel da Silva Mendes. “Já fiz as démarches 
necessárias e ficaram de analisar”. 

Também gostaria de “colocar uma placa alu-
siva na casa de Silva Mendes, hoje a sede do 
Instituto de Software das Nações Unidas, na en-
costa da Guia, o que ficou logo garantido numa 
conversa com o director”, revelou. 

Já em Macau, surgiu a ideia ainda de “uti-
lizar uma cerâmica típica do sul da China que 
foi Silva Mendes que deu a conhecer ao mundo, 
para criar um busto com recurso a essa técnica. 
Ainda há dois artesãos em Macau que o podem 
fazer”.

Quanto ao projecto que o levou a pedir uma 

reunião nos Serviços de Turismo, João Botas 
adiantou que o encontro teve de ser adiado e 
está à espera de ser contactado.

Levantando um pouco do véu, disse que, à se-
melhança da fotobiografia, trata-se de “uma coisa 
simples e directa, trilingue e dirigida para o públi-

co em geral”. A ideia incluiu um roteiro na cidade 
com ligação a estas figuras da História de Macau, 
classificando como um “projecto de abertura”. 

Sandra Lobo Pimentel

João Botas esteve ontem no Clube C&C para uma palestra sobre Manuel Silva Mendes

Até ao final de Junho, o palco do “Hard Rock Café” vai ser ocupado por uma banda portuguesa. O espaço 
integrado no “City of Dreams” irá também começar a vender cerveja de Portugal

banda portuguesa “cumpre sonho” no cotai

A banda portuguesa de “covers” 80&tal, com membros do 
Tributo aos Beatles e Bianca Adrião, finalista do progra-
ma de televisão “A Voz de Portugal”, foi escolhida para 

actuar durante três meses no “Hard Rock Café” de Macau.
Os cinco músicos - Bianca Adrião, 23 anos, Luís Bento, 38 

anos, Felipe Fontenelle, 36 anos, Miguel Noronha de Andrade, 
34 anos, e Tomás Ramos de Deus, 30 anos - chegaram esta sema-
na a Macau, na sequência de um convite do “Hard Rock Café” 
para serem a banda residente do espaço até ao final de Junho.

A actuação frequente no “Hard Rock Café Lisboa” abriu-
lhes as portas do espaço homólogo de Macau, inserido no ho-
tel “Hard Rock”, que faz parte do complexo turístico e de jogo 
“City of Dreams”, onde os músicos vão ter a sua primeira expe-
riência internacional.

Depois de percorrerem o circuito dos bares e festas priva-
das de Portugal ao longo dos últimos cinco anos, os 80&tal 
chegaram à capital mundial do jogo para “cumprir o sonho 
de qualquer músico, que é viajar, conhecer o mundo” e actuar 
além-fronteiras, disse Luís Bento à agência Lusa, durante uma 
entrevista com a banda.

Felipe Fontenelle (voz e baixo) e Miguel Noronha de Andra-
de (voz e guitarra) tocam juntos há cerca de 20 anos, Luís Bento 

(bateria) juntou-se a estes há cerca de 14 anos e Tomás Ramos 
de Deus (voz e guitarra) completou o quarteto há cerca de seis 
anos.

“Os 80&tal surgiram porque gostamos de tocar e por neces-
sidade financeira”, explicou Luís Bento, ao salientar que as ac-
tuações com base em versões de temas de outros músicos, a par 
das aulas de música privadas que dão, garantem um rendimen-
to para viabilizar projectos de originais.

Luís Bento e Felipe Fontenelle eram membros da banda do 
programa da RTP1 “Voz de Portugal”, onde conheceram Bian-
ca Adrião, que convidaram depois para juntar a sua voz aos 
80&tal.

“Depois do programa não tive nenhum convite de trabalho, 
por incrível que pareça, porque, se calhar, nos outros países, 
um concorrente na semifinal já recebe convites para gravar, mas 
acho que isto também é reflexo da crise que se vive em Portu-
gal”, disse aquela que foi a única mulher finalista de “A Voz de 
Portugal”.

Com o programa de televisão, Bianca ganhou “algum reco-
nhecimento e a oportunidade para se mostrar a alguns músi-
cos” e no último ano actuou em bares e festas privadas.

“Depois aceitei este convite [para se juntar aos 80&tal], por-
Grupo 80&tal actuará no “Hard Rock Café” de Macau durante três meses

que acho que, acima de tudo, um músico, prin-
cipalmente jovem como eu, tem que ter esta 
sede de aprender, viver, e o palco é o melhor 
sítio para aprender”, constatou.

A festa de lançamento dos 80&tal no “Hard 
Rock Café” de Macau, com entrada gratuita, está 
agendada para sábado e vai dar oportunidade a 
uma estudante de 12 anos da Escola Portuguesa 
de Macau de se juntar à banda no palco.

O espaço aproveitará a presença musical 
lusa para começar a vender cerveja de Portugal 
com a promoção “duas por uma”, uma forma de 
atrair mais clientes da comunidade portuguesa 
local.

A banda vai actuar todas as noites no “Hard 
Rock Café”, à excepção de quarta-feira, até ao 
final de Junho, prometendo êxitos de rock dos 
anos 60 até à actualidade.

Durante a estada na RAEM, os músicos por-
tugueses pretendem também realizar espectácu-
los de Tributo aos Beatles, que já levaram duas 
vezes ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e du-
rante os quais surgem em palco vestidos como 
o quarteto de Liverpool e com réplicas dos seus 
instrumentos. 

JTM/Lusa
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CHINA

13 províncias e cidades sobem salários mínimos
As novas directrizes do Governo 
Central chinês para combater as 
desigualdades salariais já tiveram 
aplicação prática em grande parte 
do país 

Pelo menos 13 províncias e municí-
pios do Continente chinês anuncia-
ram planos ou avançaram já para a 

revisão em alta dos valores dos salários 
mínimos, com as taxas dos aumentos a 
situarem-se acima dos 17%. 

De acordo com dados divulgados pe-
los media chineses, após a última ronda 
de ajustamentos, Xangai passou a ser 
a cidade com o salário mínimo mensal 
mais elevado (1.620 yuans) do país. O an-
terior recorde tinha sido estabelecido no 
início de Março em Shenzhen, com 1.600 
yuans. 

A subida mais expressiva no corrente 
ano verificou-se, no entanto, na província 
de Jiangxi, onde a remuneração mínima 
cresceu 41%.

Seguindo o exemplo do município 
de Pequim e das províncias de Zhejiang, 
Henan, Shanxi e Guizhou, que foram os 
primeiros a implementar aumentos sala-
riais a 1 de Janeiro, outras regiões da Chi-
na Continental instituíram faseadamente 
a mesma medida até 1 de Abril. Em mé-
dia, e em termos práticos, a revisão das 
remunerações acrescentou mais de 1.000 
yuans aos salários mínimos dessas zonas 
do país no primeiro trimestre de 2013.

Para o próximo mês, estão programa-
dos mais revisões salariais na província 
de Guangdong, mas as autoridades de 
Fujian, Anhui e Liaoning também mani-
festaram o mesmo desejo, embora a sua 
concretização apenas deva ocorrer em 
meses posteriores deste ano. 

Esta “vaga” de aumentos salariais 
integra-se no âmbito dos esforços desen-

volvidos pelo Governo Central para di-
minuir as lacunas existentes ao nível da 
distribuição de riqueza. No início deste 
ano, o Conselho de Estado anunciou um 
conjunto de novas directivas no sentido 
de garantir acréscimos até 40% no valor 
dos salários mínimos dos trabalhadores 
na maior parte do país. A meta foi apon-
tada para 2015.

O Ministério dos Recursos Humanos 
e da Segurança Social e outros órgãos 
governamentais também revelaram em 
conjunto um plano semelhante para atin-
gir aquele objectivo, apontando para um 
aumento anual de 13% entre 2011 e 2015. 

A intenção de diminuir o fosso entre 
ricos e pobres levou ainda o Governo 
chinês a anunciar o lançamento de am-
biciosas reformas, incluindo a obrigação 
das empresas estatais de reservarem uma 
percentagem mais elevada dos seus lu-
cros (5%) para o desenvolvimento de 
programas de índole social. O plano pre-
coniza ainda a revisão das taxas de juros, 
para garantir maior retorno e mais segu-
rança ao nível da poupança. 

No fundo, Pequim promete “melho-
rar o mecanismo de partilha das receitas 
de indústrias estatais” e controlar os salá-
rios dos principais executivos.

As últimas estatísticas oficiais indi-
cam que o rendimento “per capita” da 
população urbana cresceu 9,2% para 
24.565 yuans no ano passado, enquanto 
que nas zonas rurais subiu 10,7% para 
7.917 yuans.

Porém, as desigualdades continuam a 
ser muito acentuadas e representam uma 
das principais fontes de descontentamen-
to popular, a par da corrupção.

No início de Março, no discurso que 
assinalou a abertura da 12ª sessão da As-
sembleia Nacional Popular e a sua despe-
dida do cargo de Primeiro-Ministro, Wen 
Jiabao sublinhou mesmo que a “melhoria 
do bem-estar” da população deve ser o 
“ponto de partida e a meta de todo o tra-
balho do Governo”.

Só na província de Jiangxi, o salário mínimo cresceu 41%

O antigo ministro chinês dos Ca-
minhos de Ferro, Liu Zhijun, 
vai ser julgado em Pequim 

por corrupção e abuso de poder, 
anunciou ontem a agência noticiosa 
oficial chinesa Xinhua. 

Liu Zhijun, que já foi formalmen-
te acusado de ter aceitado subornos e 
abusado do poder, será julgado pelo 
Tribunal de 1ª Instância nº2 de Pe-
quim, indicou a Xinhua, sem precisar 
datas.

“O tribunal aceitou o caso e irá 
marcar uma data para o julgamento”, 
referiu a agência chinesa.

Ex-membro do Comité Central do 
Partido Comunista Chinês, nascido 
em 1953, Liu Zhijun foi afastado há 
cerca de dois anos, num dos maio-
res casos de corrupção revelados no 
país.

Na altura, um jornal oficial disse 
que Liu Zhijin “embolsou” 822 mi-
lhões de yuan de companhias desejo-
sas de ganhar contratos no trepidante 
sector ferroviário, incluindo de “mui-
tas empresas estatais”.

O antigo ministro, descrito ante-
riormente como um dos principais 
impulsionadores da rede chinesa de 
alta velocidade, foi também associa-
do a “um estilo de vida decadente”, 
com “pelo menos dez amantes, entre 
as quais algumas actrizes”.

Em Março passado, o poderoso 
ministério chinês dos Caminhos-de-
ferro foi extinto e integrado no minis-
tério dos Transportes.
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ex-ministro julgado
por corrupção
Liu Zhijin terá recebido mais de 800 milhões de yuan de 
companhias interessadas no sector ferroviário

A empresa de componentes para au-
tomóveis Sodecia vai inaugurar 
uma fábrica no nordeste da China 

em Maio, num dos maiores investimentos 
portugueses naquele país, estimado em cer-
ca de 20 milhões de euros.

É uma fábrica com duzentos trabalhado-
res, situada na cidade portuária de Dalian, e 
espera facturar já este ano quase 30 milhões 
de euros, indicou à agência Lusa o director 
de marketing da empresa, Orlando Pinhei-
ro.

Instalada num terreno de 3,6 hectares, a 
fábrica foi “toda construída de raiz”, com 
equipamento importado, e começou a labo-
rar já no ano passado, precisou o responsá-
vel.

Trata-se também do maior investimen-
to feito na Ásia pela Sodecia, empresa com 
sede no Porto, fundada em 1980 e entretanto 
implantada em nove países de quatro conti-
nentes (África do Sul, Alemanha, Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Ín-
dia e Portugal).

A Sodecia Dalian produz componentes 

para as transmissões de veículos automóveis 
(“shift forks” e “part break systems”), neste 
caso para a unidade do grupo Volkswagen 
estabelecida na mesma cidade, disse Orlan-
do Pinheiro.

Conhecida até há cerca de duas décadas 
como “Reino das Bicicletas”, a China tornou-
se em 2010 o maior mercado automóvel do 
mundo, ultrapassando os Estados Unidos.

As vendas de automóveis na China au-
mentaram 6,8% em 2012, para 14,68 milhões 
de unidades, e subiram ainda mais (19,2%) 
no primeiro trimestre de 2013.

Segundo o website da Sodecia, a em-
presa emprega cerca de 5.500 pessoas (mais 
de o dobro de há apenas quatro anos) e em 
2012 as suas vendas somaram 611 milhões 
de euros.

A inauguração da Sodecia Dalian, mar-
cada para 15 de Maio, ocorre num bom 
momento das relações comerciais luso-chi-
nesas. Em 2012, as exportações portuguesas 
para a China aumentaram 30%, atingindo o 
valor recorde de 1.128 milhões de euros.

JTM/Lusa

empresa portuguesa abre 
fábrica em dalian
A Sodecia espera facturar quase 30 milhões de euros este ano com a 
exploração de uma fábrica em Dalian. Este é o maior investimento da 
empresa na Ásia

Liu Zhijun foi afastado há cerca de dois anos do PCC

Volta ao
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cHina
A China registou um raro défice comer-
cial em Março, com as suas importações 
a subirem 14,1%, mais 4,1 pontos do que 
as exportações, anunciou a Administra-
ção geral das Alfândegas Chinesas. Ao 
contrário do que costuma acontecer, no 
mês passado, as importações chinesas 
somaram mais 880 milhões de dólares 
do que as exportações.

Vietname
uma criança de quatro anos é a primeira 
vítima da estirpe H5N1 da gripe das aves 
a morrer em mais de um ano no Vietna-
me, revelou um funcionário do sector 
da saúde citado pela AFP. A morte acon-
tece quando a China luta para conter a 
nova estirpe H7N9 cuja transmissão das 
aves para os humanos não era conhe-
cida, mas já matou sete pessoas desde 
Fevereiro.

malÁSia
A Malásia vai realizar eleições gerais a 
05 de Maio, anunciou ontem a Comis-
são Eleitoral. A campanha arranca ofi-
cialmente no próximo dia 20, revelou o 
presidente da Comissão Eleitoral, uma 
semana depois do primeiro-ministro, 
Najib Razak, ter dissolvido o parlamen-
to.

Índia
Pelo menos duas pessoas morreram e 
um número indeterminado ficou ferido 
quando um comboio descarrilou ontem 
no sul da Índia, confirmou um porta-voz 
da companhia de caminhos-de-ferro in-
diana. O comboio fazia a ligação entre 
Muzaffarpur, na zona leste do país, e os 
arredores de Yeshwantpur, na zona tec-
nológica de Bandolore.

PaQuiStão
As Forças Armadas paquistanesas in-
formaram ontem que testaram “com 
sucesso” uma versão melhorada do mís-
sil balístico Hatf IV, com alcance de 900 
quilómetros e capacidade para levar 
ogivas nucleares. De acordo com um 
comunicado oficial, o míssil atingiu as 
águas do Mar Arábico.

irão
Pelo menos 37 pessoas morreram e 850 
ficaram feridas na sequência do sismo 
de 6,1 na escala de Richter que sacudiu 
na terça-feira a província de Busher, no 
sul do Irão. O sismo ocorreu a cerca de 
100 quilómetros da central nuclear de 
Busher, onde não há registo de danos.

FranÇa
O Presidente francês defendeu ontem 
a “erradicação” dos paraísos fiscais “na 
Europa e no mundo” e o aumento do 
combate à corrupção. François Hollan-
de disse ainda que os bancos franceses 
devem declarar as identidades de todas 
as subsidiárias a nível mundial e publi-
car as actividades dos detentores das 
contas.

cuba
Jornalistas cubanos e estrangeiros visi-
taram hoje várias prisões nos arredores 
de Havana, numa visita organizada pelo 
governo para explicar o seu sistema pe-
nitenciário, o que acontece pela primei-
ra vez em nove anos. A visita incluiu a 
prisão do Combinado do Este, um dos 
cinco estabelecimentos de segurança 
máxima da ilha.

SINgAPuRA

elevadores usados como Wc
Nas habitações públicas de Singapura, os elevadores estão a ser usados como casas de banho, lançando 
um mau cheiro sobre a cidade. O Governo promete mão pesada

O conselho municipal de Tampi-
nes, a maior área residencial 
da cidade, divulgou imagens 

de uma mulher aparentemente a uri-
nar num elevador e de um homem 
a fumar noutro elevador. Segundo o 
jornal “Sunday Times”, as imagens 
incriminatórias foram capturadas 
por câmaras de vídeo em circuito fe-
chado e publicadas como aviso, com 
recurso a sombras para preservar a 
identidade das pessoas. No entanto, 
o conselho municipal já avisou que 

“se estes actos anti-sociais continua-
rem”, publicará fotografias “claras” 
e irá apresentá-las como prova para 
acusação contra a lei de saúde públi-
ca ambiental.

Conhecida por ser uma cidade 
muito atenta às questões de saúde 
pública e limpeza urbana, Singapura 
promove regularmente campanhas 
para incentivar a responsabilidade 
social como a proibição das vendas 
de pastilhas elásticas.

Até à construção em massa das ha-

bitações públicas na década de 1960, 
muitas pessoas viviam em bairros da 
lata, sem água potável e possuíam há-
bitos pouco higiénicos, que levaram 
para as novas habitações.

De acordo com o Sunday Times, 
o cheiro de urina e o fumo de cigar-
ro “são os problemas mais persis-
tentes nos elevadores”, e a situação 
“pode ficar pior”. “Por vezes, há 
também fezes”, conta Jo Neo, de 40 
anos, proprietária de uma casa, cita-
da pelo jornal.

JAPãO/COREIAS 

tóquio em “alerta total”
A Coreia do Norte ameaçou ontem transformar o Japão num “campo de batalha”, com possíveis ataques 
às principais cidades do país. Os EUA garantem que têm capacidade para interceptar mísseis norte-
coreanos

O Japão está em “alerta total” devido às novas ameaças 
de Pyongyang, afirmou ontem o ministro da Defesa 
nipónico, Itsunori Onodera, durante uma inspecção 

ao sistema antimísseis posicionado em Tóquio. Onodera ex-
plicou que o país irá manter o nível máximo de vigilância 
face à crescente tensão na península coreana. Por sua vez, o 
Primeiro-ministro, Shinzo Abe, deixou uma firme garantia: 
“Estamos a fazer os maiores esforços para proteger a vida do 
nosso povo e garantir a sua segurança”.

As Forças Armadas japonesas foram autorizadas a derru-
bar qualquer míssil norte-coreano direccionado ao seu territó-
rio. Para isso, foi posicionado em Tóquio um sistema antimís-
sil, com unidades do Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). 
Navios de guerra com capacidade de interceptar mísseis tam-
bém estão prontos a reagir a qualquer momento.

A Coreia do Norte ameaçou ontem transformar o Japão 
num “campo de batalha”, com possíveis ataques às suas 
principais cidades, incluindo Tóquio, Osaka e Kyoto, caso os 
japoneses façam “movimentos hostis”.

Num editorial publicado ontem pelo jornal oficial Ro-
dong Sinmundo, Pyongyang também ameaça causar a “des-
truição” do Japão se Tóquio agir politicamente contra a Co-
reia do Norte.

“O Japão está perto do nosso território, portanto, não po-
derá fugir aos nossos ataques”, refere o editorial, que cita cin-
co cidades, as quais abarcam um terço da população do Japão, 
que ronda os 127 milhões, como potencial alvo militar.

Pyongyang renovou ainda a sua ameaça contra as bases 
militares dos EUA situadas no Japão: “O exército da Coreia 
do Norte é absolutamente capaz de fazer ‘ir pelos ares’ as 
bases militares, não apenas no Japão, mas também noutras 
áreas da região Ásia-Pacífico”.

“O actual regime japonês tem vindo a optar pelo risco 
militar, intensificando a política hostil contra a Coreia do 
Norte em linha com a política dura dos EUA de reprimir a 
força das armas”, assinala o editorial.

O comandante das forças norte-americanas no Pacífico já 
garantiu entretanto que os mísseis balísticos que a Coreia do 
Norte venha eventualmente a disparar serão interceptados. 
Numa audiência no Senado, o almirante Samuel Locklear 
frisou que os EUA têm “capacidade” para defender o seu 
território, “defender o Havai, defender Guam, defender as 
tropas destacadas” e os países aliados. 

Apesar desta confiança, o comando conjunto das forças 
da Coreia do Sul e dos EUA na península coreana elevou 
ontem em um nível o seu sistema de alerta perante indícios 
que apontam para testes de mísseis balísticos da Coreia do 
Norte.

Segundo imagens obtidas por satélite nos últimos dias, 
os especialistas acreditam que Pyongyang transportou mís-
seis balísticos de médio alcance ‘Musudan’ para a sua costa 

Sistema antimíssil foi posicionado em Tóquio

leste e os colocou em plataformas de lançamento.
Os projécteis, que aparentemente nunca terão sido testa-

dos pelo regime terão um raio de alcance entre os 3.000 e os 
4.000 quilómetros, podendo teoricamente alcançar objecti-
vos no Japão ou nas bases norte-americanas nas ilhas Guam 
no Pacífico.

Turistas não passam na fronteira
A maior fronteira terrestre a Coreia do Norte e a China 

foi fechada a grupos de turistas, mas o turismo de negócios 
continuava ontem a ser autorizado, revelou à AFP um oficial 
do posto da fronteira de Dandong.

“s agências de viagens não são autorizadas a levar gru-
pos de turistas para lá, uma vez que o governo da Coreia 
do Norte está a pedir aos estrangeiros para saírem. Tanto 
quanto sei, os empresários podem continuar a entrar e a sair 
livremente da Coreia do Norte”, disse.

Uma mulher com apelido Wu disse à AFP numa agência 
de viagens local que as autoridades municipais informaram, 
na terça-feira, que por causa das tensões em Pyongyang as 
agências de viagens de Dandong deixavam de poder organi-
zar excursões para a Coreia do Norte a partir de ontem.

A maioria dos viajantes que atravessa a fronteira corres-
ponde a empresários chineses ou norte-coreanos que tra-
balham ou têm negócios na China, enquanto os cidadãos 
chineses que vivem em Dandong nasceram na Coreia. O trá-
fego de turistas na fronteira é sobretudo limitado a grupos 
chineses, com a maioria dos visitantes internacionais a voar 
directamente para Pyongyang.
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Número de Socorro 999
Bombeiros 28 572 222
PJ (linha aberta) 993
PJ (Piquete) 28 557 775
PSP 28 573 333
Serviços de Alfândega 28 559 944
Hospital Conde S. Januário 28 313 731
Hospital Kiang wu 28 371 333
CCAC 28 326 300
IACM 28 387 333
DST 28 882 184
Aeroporto 88 982 873/74
Táxi (Amarelo) 28 519 519
Táxi (Preto) 28 939 939
Água - Avarias 28 990 992
Telecomunicações - Avarias 28 220 088
Electricidade - Avarias 28 339 922
Directel 28 517 520
Rádio Macau 28 568 333
Macau Cable 28 822 866

TDM 
13:00 TDM News - Repetição 13:30 Telejornal + 360° (Diferido) 14:40 
RTPi Directo 19:00 Montra do lilau (Repetição) 19:30 Vingança 20:30 
Telejornal 21:00 TDM Talk-Show 21:30 Castle Sr.4 22:10 Escrito nas 
Estrelas 23:00 TDM News 23:30 Resumo liga dos Campeões 23:45 
liga dos Campeões: Barcelona - Paris Saint-germain (Repetição) 
01:15 Telejornal (Repetição) 01:45 RTPi Directo 03:05 liga Europa: 
Newcastle united - Benfica (Directo) 05:00 RTPi Directo

30 Fox SPoRTS
13:00 Masters Official Films 2012 14:00 AFC Champions league 2013 
Buriram united vs. Jiangsu Sainty 16:00 global Football 2012/1 16:30 
(Delay) Baseball Tonight International 2013 17:30 Masters Tourna-
ment 2013 19:30 (lIVE) FOX SPORTS Central 20:00 ABl Crossover 
2013 20:30 Masters Tournament 2013 Primetime Preview 21:00 
Masters Official Films 2012 22:00 FOX SPORTS Central 22:30 Thursday 
Fight Night with uFC 23:00 uFC Ton/ Primetime Tape

31 STAR SPoRTS
13:00 Mobil 1 The grid 2013 13:30 Inside wTCC 14:00 HSBC FEI Classics 
2012/2013 15:00 Sports Max 2012/13 16:00 V8 Supercars Championship 
Series 2013 - Highlights 18:00 Russian Premier liga 2012/13 19:30 MotogP 
world Championship 2013 - Main Races grand Prix of Qatar 21:00 2 wheels 
21:30 (lIVE) Score Tonight 2013 22:00 Inside grand Prix 2013 22:30 2 
wheels 23:00 FIA world Touring Car Championship 2013 - Highlights 
23:30 HSBC Sevens world Series 2012/13-Highlights

40 Fox MovIeS
12:10 Men In Black 13:50 Men In Black Ii 15:20 The Next Three Days 
17:35 The Recruit 19:30 Cloudy with A Chance Of Meatballs 21:00 
Chronicle 22:25 Transporter: The Series 23:10 wild Things: Foursome 
00:40 The walking Dead

41 Hbo
13:00 Tinker Tailor Soldier Spy 15:15 Mrs. winterbourne 17:00 It 
Could Happen To You 19:00 The lord Of The Rings

42 CIneMAx
12:30 Carnivale 14:30 Manticore 16:00 The Vengeance Of She 18:00 
Star Trek generations 20:00 Carnivale 22:00 Conan The Destroyer 
23:45 Star Trek First Contact

50 DISCoveRy
13:00 Hot Rod TV 13:30 American Icon 14:00 Fast N’ loud 15:00 
Street Customs 2008 16:00 American Hot Rod 3 17:00 Cafe Racer 
17:30 Sturgis: All Access 18:00 Fifth gear 19 18:30 wrecked 19:00 
American Chopper 4 20:00 Pit Crews 21:00 Hot Rod TV 21:30 
American Icon 22:00 Fast N’ loud 23:00 Street Customs 2008 00:00 
American Hot Rod 3

51 ngC
12:30 locked up Abroad 13:25 Monster Fish 14:20 Swamp Men 
15:15 Highway Thru Hell 16:10 Bid & Destroy 17:05 Drain the great 
lakes 18:00 The living Edens 19:00 Monster Fish  20:00 locked up 
Abroad 21:00 Highway Thru Hell 22:00 Bid & Destroy 23:00 Hard 
Time 00:00 Highway Thru Hell

54 HISToRy
13:00 The Pickers 14:00 Cajun Pawn Stars 15:00 The Innovators 16:00 
Ancient Aliens 17:00 Special Forces 18:00 Kings Of Restoration 18:30 Pawn 

Stars 19:00 The Pickers 20:00 Mankind The Story Of All Of us 21:00 Bamazon 
22:00 Duck Dynasty  23:00 Pawn Stars 00:00 Hidden Cities Extreme

55 bIogRAPHy
13:00 Intervention 14:00 One Born Every Minute 15:00 Big Fat gypsy 
weddings 16:00 Reno vs Relocate 17:00 gene Simmons: Family Jew-
els 18:00 ghostly Encounters 19:00 Jim Carrey 20:00 Barter Kings 
21:00 My ghost Story Asia 22:00 My ghost Story 23:00 Intervention 
00:00 gene Simmons: Family Jewels

62 Axn
13:00 Csi: Ny 13:55 wipeout Canada 14:50 So You Think You Can Dance 
15:45 wipeout 16:40 Justified 17:30 last Resort 18:20 Csi: Crime Scene 
Investigation 20:10 Caught On Camera 21:05 Hawaii Five-0 22:00 Csi: Miami 
22:55 last Resort 23:50 Caught On Camera 00:45 Csi: Miami

63 STAR WoRLD
12:30 How I Met Your Mother 13:25 Switched At Birth 14:20 Royal 
Pains 15:15 America’s Next Top Model 16:10 Ben And Kate 16:35 
Don’t Trust the B**** in Apartment 23 17:05 Miss Advised 18:00 
American Idol 21:50 glee 22:45 90210 23:40 American Idol

82 RTPI
15:00 Telejornal Madeira- Directo 15:36 Consigo 16:09 Correspon-
dentes 16:32 Ingrediente Secreto - Carapau 17:00 Bom Dia Portugal 
- Directo 17:59 Decisão Final 18:52 Vingança 19:39 Em Reportagem 
(Madeira) 20:04 Trio d´Ataque - Directo 21:00 Jornal da Tarde 22:15 
O Preço Certo 23:03 Os Compadres 23:54 Vida Animal em Portugal 
e no Mundo 00:04 Portugal no Coração 01:43 Notícias RTP - Madeira 
02:00 Portugal em Directo 03:02 ler +, ler Melhor 03:08 Baía das 
Mulheres 04:00 Telejornal + 360º Directo

• • • hoje 11/4

• • • amanhã12/4

160C / 190C

• • • temPo WWW.Smg.goV.mo

150C / 180C

• • • câmbioS bnu

PATACA  CoMPRA  venDA
uS DÓlAR 7.95 8.05
EuRO 10.42 10.55
YuAN (RPC) 1.243 1.301

Sociedade Protectora 

doS animaiS de macau

tel: 28715732/63018939
anima

teleFoneS ÚteiS

clube militar de macau
avenida da Praia grande, 975, macau

tel: 28714000

a programação é da responsabilidade das estações emissoras

03:05
Newcastle United
vs Benfica

tdm

cineteatro
S1 Oblivion - 14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30

S2 will You Still love Me Tomorrow? - 14:30 • 16:30 • 21:30

torre de macau
g.i. Joe: Retaliation (3D)
 14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30

galaXY
tHeater 6
Seven Psychopaths
11:05 • 17:00 • 21:00

tHeater VÁrioS
Oblivion (2D) - 12:05 • 13:15 • 14:30 • 15:40 • 17:00 
19:30 • 20 • 10 • 22:00 • 00: 30 • 01:00

tHeater VÁrioS
The Croods (3D) - 12:40 • 15:25

tHeater VÁrioS
g.I Joe 2: Retaliation (3D)- 12:00 • 14:00 • 16:05 • 18:10 • 19:25 • 20:45 
• 22:55 • 00:55

tHeater VÁrioS
Jurassic Park 3D - 11:10 • 14:20 • 18:35 • 22:45

tHeater VÁrioS
Bullet to the Head - 11:40 • 13:30 • 16:50 • 21:00

tHeater VÁrioS
lesson of The Evil- 15:15 • 20:15 • 22:40 • 01:05

tHeater 6
Saving general Yang - 15:40 • 17:35 • 21:25

tHeater director’S club 2
Due west 3D
01:15

Face ao triunfo por 3-1 conseguido na Luz, após 
uma fracassada passagem pela “Champions”, 
os encarnados até podem perder pela margem 

mínima, numa época em que apenas sofreram duas 
derrotas, ambas na Liga dos Campeões, já no distante 
mês de Outubro.

A formação da Luz chega moralizada a St. James 
Park numa altura em que lidera isolada a primeira 
liga de futebol, quatro pontos à frente do bicampeão 
FC Porto, e está também a um passo da final da Taça 
de Portugal, após o 2-0 em Paços de Ferreira, na pri-
meira mão das meias-finais.

Frente ao Newcastle, o Benfica procura a segunda 
meia-final da Liga Europa em três anos e a 13ª presen-
ça da sua história.

A vantagem é de dois golos, depois do 3-1 na Luz, 
selado pelos seus três avançados (Rodrigo, Lima e 
Cardozo), num jogo em que o Newcastle até marcou 
primeiro, pelo senegalês Papiss Cissé, e ainda atirou 
mais duas vezes a bola ao ferro da baliza de Artur.

Os encarnados nunca desperdiçaram uma vanta-
gem de 3-1 conseguida em casa na primeira mão de 

lIgA EuROPA

benfica defende vantagem em newcastle

uma eliminatória europeia, mas o resultado também 
não permite facilitar. Como mostraram na Luz, os 
ingleses são uma equipa perigosa, especialmente na 
frente, com a presença de Cissé e Sissoko, e contam 
ainda com o apoio dos seus adeptos, que devem en-
cher as bancadas de St. James Park.

Se na primeira mão o “onze” de Jorge Jesus con-
firmou o favoritismo, o Tottenham não o conseguiu, 
ficando-se por um empate a dois golos na recepção ao 
Basileia, que até chegou a liderar por 2-0. Provavel-

mente sem Gareth Bale, não parece fácil a tarefa dos 
“spurs” na Suíça, frente a uma equipa que na elimina-
tória anterior já surpreendeu ao deixar pelo caminho 
os russos do Zenit.

O Chelsea vai jogar ao reduto dos russos do Rubin 
Kazan com uma vantagem de 3-1, depois de uma pri-
meira mão marcada pelo “bis” de Fernando Torres.

A partida entre o Benfica e o Newcastle irá con-
tar com transmissão televisiva na TDM a partir das 
03h05. P.A.S.

“Águias” venceram na primeira mão por 3-1

O Benfica joga hoje em Newcastle o acesso 
às meias-finais da Liga Europa, um dos 
três objetivos intactos da equipa de Jorge 
Jesus para esta temporada

lIgA DOS CAMPEÕES

“chuva” de golos apura real e borussia dortmund
Real Madrid e Borussia Dortmund 
cumpriram o favoritismo e 
seguiram para as meias-finais da 
Liga dos Campeões, mas a tarefa 
não foi fácil, sobretudo para os 
alemães, que só nos descontos 
confirmaram o apuramento

Em Istambul, o Real Madrid per-
deu por 3-2 mas seguiu em frente 
depois da vantagem de 3-0 da pri-

meira mão, enquanto em Dortmund, o 
Borussia venceu o Málaga, igualmente 
por 3-2, depois de ter empatado 0-0 na 
primeira mão em Espanha.

Confortado com uma vantagem de 
três golos da primeira mão, José Mouri-
nho ficou ainda mais relaxado aos sete 
minutos do jogo frente ao Galatasaray, 
quando Cristiano Ronaldo anotou o pri-
meiro tento da partida, deixando a equi-
pa praticamente apurada.

A reacção turca só veio a ocorrer na 

segunda metade, e  no espaço de 
15 minutos o Galatasaray anotou três 
tentos e ficou a dois de poder passar a 
eliminatória, sonho que ficou desfeito no 
segundo minuto de descontos, com novo 
tento de Ronaldo, que anotou o 11º golo 
na Liga dos Campeões desta temporada.

Muita emoção nos instantes finais e 
mais um golo português marcaram o ou-
tro embate realizado, que terminou igual-
mente com o resultado de 3-2, favorável 
aos alemães do Borussia Dortmund, que 
seguiram em frente, frente aos espanhóis 
do Málaga.

Depois da igualdade sem golos na 

primeira mão, a primeira grande surpre-
sa ocorreu ao minuto 25, quando Joaquin 
adiantou os espanhóis, mas a equipa 
germânica igualou a contenda, embora 
ainda com vantagem dos espanhóis pelo 
golo marcado fora.

A entrada, aos 74 minutos, de Eliseu 
para o lugar de Duda marcou a segunda 
parte, já que, oito minutos volvidos, o jo-
gador português anotou o segundo golo 
da sua equipa, num lance em que benefi-
ciou de uma posição irregular.

Até final a equipa espanhola tentou 
segurar ao máximo a formação alemã, 
que carregou fortemente em busca de 
uma milagrosa reviravolta, que veio mes-
mo a ocorrer e já dentro do tempo de des-
contos concedido pelo árbitro.

Primeiro, foi Marco Reus quem, aos 
91, restabeleceu nova igualdade na par-
tida e deu maior esperança à sua equipa, 
que, apostando nas bolas bombeadas 
para a área contrária operou a reviravolta 
definitiva no marcador aos 93, através de 
Felipe Santana, num lance em que o de-
fesa central brasileiro do Dortmund tam-
bém beneficia de posição irregular.

P.A.S.

Ronaldo bisou na derrota do Real

mourinho iguala registo de Ferguson

José Mourinho tornou-se o primeiro treinador a igualar Alex Ferguson com sete presenças 
nas meias-finais da liga dos Campeões. Sem saber o que é ser eliminado nos quartos-
de-final da “Champions”, o treinador português estreou-se na derradeira etapa antes da 
final em 2004, então ao serviço do FC Porto, conduzindo os azuis-e-brancos à conquista 
do troféu. Seguiram-se as presenças com Chelsea, em 2005 e 2007, Inter Milão, equipa 
com a qual se sagrou campeão em 2010, e já no Real Madrid, em 2011, 2012 e 2013. José 
Mourinho iguala assim o registo de Alex Ferguson na mais importante prova de clubes 
da uEFA. O português, porém, logrou o feito aos 50 anos de idade, enquanto o escocês só 
aos 69 anos carimbou a sétima meia-final da carreira ao serviço do Manchester united.

ronaldo bate recordes

Os dois golos de Cristiano Ronaldo marcados ao galatasaray permitiram ao internacional 
português bater o seu próprio recorde de golos marcados na liga dos Campeões – 11, 
mais um que na temporada passada – e ultrapassar a lenda Di Stéfano, somando agora 
50 tentos apontados na liga milionária. Ronaldo é agora o sétimo melhor goleador de 
sempre da liga dos Campeões e Taça dos Campeões Europeus com 50 golos, os mesmos 
de Inzaghi, mas que é sexto por ter menos jogos. Raúl lidera com 71 golos marcados, 
seguindo-se Nistelrooy (60), Messi e Shevchenko, ambos com 59. Henry leva 51 e Inzaghi 
50 em 85 jogos cumpridos, ao passo que CR7 marcou os 50 em 94 partidas.
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Há conversas que calham bem. 
Abrem-nos os olhos para aquilo 
que de outra forma nos passa-

ria ao lado. No sábado conversava com 
uma residente sobre os estrangeiros em 
Macau e o estilo de vida que levam. 

Eu que moro na península e me des-
loco bastante enquanto trabalho, já me 
tinha perguntado sobre o real número 
dos denominados “expats” que resi-
dem em Macau e o que fazem, onde 
andam, onde comem e que hábitos têm 
na RAEM. 

Muitos dos que vemos nos grandes 
hotéis e casinos, na maioria americanos 
e australianos, acredito que façam a sua 
vida pelo COTAI. Nas oportunidades 
que tenho em visitar aquele local, qua-
se todas em trabalho, vejo alguns, mas 
fiquei verdadeiramente surpreendida 
num episódio recente.

Numa deslocação a Hong Kong, 
chegada à zona de espera para entrar 
no ferry, espantou-me a quantidade de 
famílias estrangeiras que se encontra-
vam lá. Nunca vi tantos “expats” juntos 
aqui em Macau!

Pais com muitas crianças, a caminho 
da Disneyland da região vizinha, ocu-
param mais de metade da lotação do 
ferry. Fiquei admirada com a presença 
de tanta gente que normalmente não 
vejo pelas ruas de Macau. Pelos sota-
ques e passaportes, eram australianos, 
britânicos, irlandeses e americanos.

De imediato pensei na pertinên-
cia da conversa que havia tido no dia 
anterior. De facto, estes estrangeiros 

a bolha

vivem em “guetos” como dizia aque-
la residente. Fazem um certo estilo de 
vida desprendido da realidade “cá de 
fora”. Não andam nas ruas, não sentem 
os cheiros, não vêem os locais e os seus 
costumes e manias. Por que será?

Não me arrogo de ser conhecedora 
da realidade de Hong Kong, mas vejo 
muito mais interacção entre estrangei-
ros e locais. Há casais de mãos dadas, 
grupos que jogam basquetebol no cam-
po público no meio da cidade. É uma 
região onde essa mistura de culturas 
resulta, pelo menos aos olhos de quem 
a visita.

Hong Kong dá-nos um panorama 
heterogéneo de sociedade, mas de al-
guma forma uno. Uma cultura feita de 
vários cheiros, sabores, traços ou costu-
mes. Mas algo muito próprio e identi-
ficável.

Em Macau parece que as pessoas não 
se juntam, não têm uma convivência 
natural. Logo porque não falam a mes-
ma língua e a barreira da comunicação 
é vital para esta desunião que sempre 
senti aqui. Do outro lado, o inglês, me-
lhor ou pior falado, serve sempre para 
se entenderem uns aos outros.

Deste lado é como se vivêssemos 
numa bolha, em “guetos”, criados pe-
los próprios à sua conta e medida. Dei-
xa-se entrar quem quer e pouco mais. 
Aquelas pessoas que estavam no ferry 
nunca as vi num mercado municipal ou 
num dos supermercados do território. 
Aí vemos sempre os mesmos.

E reflicto sobre a minha própria vi-
vência, assumindo desde logo que tam-

bém eu já criei a minha bolha, o meu es-
paço de vivência com pouca interacção 
com os locais, ou, para dizer a verdade, 
quase nenhuma. 

Pergunto-me o que aconteceu em 
Macau para haver estas bolhas, cada 
uma à sua medida e da sua dimensão. 
Aqui ao lado tudo me parece diferente

* Jornalista do JTM

juÍzo eXtra
Sandra lobo Pimentel*

Dito
(...) “a questão, portanto, resume-se 
a conjunto mais ou menos finito de 
onomatopeias” (...)

• • • Há 20 AnoS
In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 

11/04/1993

AgRegADoS MoneTáRIoS 
SoFReM ReAJuSTeS
Os principais agregados monetários 
de Macau continuaram a perder em 
Dezembro de 1992 o seu crescimento 
registado principalmente na primeira 
metade do ano, segundo um estudo 
divulgado pela Autoridade Monetá-
ria e Cambial de Macau (AMCM). O 
agregado monetário M1, que inclui a 
moeda em circulação, os depósitos à 
ordem e de poupança, cresceu numa 
base anual de 29,3% enquanto as no-
tas em circulação cresceram 17,7%. 
Segundo o estudo da AMCM os de-
pósitos à vista, que incluem os depó-
sitos à ordem e os depósitos de pou-
pança cresceram somente 29,9% em 
comparação com as fortes taxas de 
crescimento registadas nos últimos 
meses de 1992. A AMCM justifica o 
fraco crescimento “com alterações 
na composição das aplicações em 
depósitos dos agentes económicos 
relacionados com o pagamento das 
licitações das concessões de terras e 
aplicações no mercado cambial”. O 
agregado monetário mais lato, o m2, 
que é igual ao agregado m1 mais as 
responsabilidades quase monetárias 
cresceu numa base anual de 20,2%.

ÊxoDo DA PáSCoA 
Já CoMeçou
Não são poucos os que, aproveitan-
do o facto desta semana se trabalhar 
apenas dois dias e meio, “zarparam” 
já no sábado passado para umas 
apetecidas férias de Páscoa. Férias 
que sabem ainda melhor devido ao 
tempo tristonho que tem imperado 
em Macau. Outros vão partir apenas 
na quinta-feira, mostrando-se mais 
modestos quanto ao tamanho do 
descanso. De qualquer forma tudo 
o que é praia aqui na região está 
ultra-esgotada, com predomínio, 
como é costume, para as Filipinas 
e Tailândia, embora também para 
a Malásia todos os voos estivessem 
completos. Mas entre os que parti-
ram mais cedo, nem sempre o des-
tino foi tão próximo, porque a ideia 
da Páscoa em Portugal também se-
duziu bastantes.

Rumei a Bissau, para iniciar uma 
interessantíssima experiência pro-
fissional de três anos, em Abril de 

1981.
O primeiro posto do diplomata no es-

trangeiro marca sempre e é sempre lem-
brado como o início muito significativo 
de uma caminhada.

Conservo ainda hoje muito gratas re-
cordações do povo guineense, de todos 
os sectores da vida daquele pequeno país, 
desde os membros do governo da altura 
até aos funcionários mais ligados à coo-
peração com Portugal, os comerciantes, 
os quadros de outros sectores. 

A minha escolha pela Guiné não foi 
apenas fruto da oportunidade (de o lugar 
de nº 2 da nossa embaixada estar vago e a 
carecer portanto de ser preenchido) mas 
de eu encontrar em mim profundas ra-
zões pessoais para um regresso a África, 
em condições inteiramente novas.

Partira, com efeito, da minha Angola 
natal seis anos antes, no clima de confu-
são geral que precedeu a independência.  

E voltava ao continente africano com 
a expectativa de ver um pequeno país a 
nascer das cinzas de uma guerra que dei-
xou ali também muitas feridas no corpo e 
na psique de ambos os povos, com cente-
nas e centenas de mortos e deformados, 
portugueses e guineenses, guineenses e 
portugueses, em dez anos de conflito.

Animava-me assim uma curiosidade 
“científica” de ver, em  situação real, o 
surgimento e consolidação de estruturas 
estatais e o modo de exercício da lideran-
ça política na região de África mais ligada 
historicamente a Portugal.   

E como sabia ser generosa e cometida 
nos seus propósitos a cooperação por-
tuguesa (apesar de fazer face a enormes  
dificuldades decorrentes da própria tran-
sição política e económica portuguesas) 
foi também meu móbil concorrer para 
o bem estar mínimo de uma população 
carente de tudo e da qual estávamos afec-
tivamente tão próximos. 

Aterrei no aeroporto de Bissalanca 
num dia sufocante de Abril, exactamente 
a 24 - como que a recordar-me a transi-
ção política em Portugal que tantas e tão 
profundas modificações havia de trazer 
consigo, quer nas vidas de milhares de 
pessoas quer, do ponto de vista político-
internacional, em África e, numa escala 
menor embora, na Ásia, com a indepen-
dência de novas nações.

Seis meses antes da minha chegada, 
o Comandante Nino Vieira, chefe guerri-
lheiro do PAIGC (respeitado pelos com-
batentes portugueses, pela coragem e 
ousadia em acções de guerrilha - e que 
respeitava os portugueses, como me dis-
se, pela sua bravura militar) liderou um 
golpe de Estado contra o que via, repito 
na sua interpretação, como o domínio 

cabo-verdiano da Guiné.
Tal golpe não só o levaria ao poder, por 

mais de duas décadas,  como teria como 
consequência o fim do PAIGC como par-
tido bi-nacional, ligando Guiné-Bissau e 
Cabo Verde.

Assim, quando cheguei, o país ajustava-
se à nova realidade da guineização de qua-
dros e a redefinição de políticas nacionais 
que não levavam já em conta o mítico objec-
tivo, tão defendido e teorizado por Amílcar 
Cabral, da unidade dos dois povos num só 
Estado e numa só nação. O chamado Movi-
mento de 14 de Novembro haveria de por 
em causa todo esse projecto político. 

Entre comícios em Bissau e principal-
mente no interior, Nino deslocava-se fre-
quentemente para consolidar lealdades, 
num pequeno país etnicamente muito di-
verso, onde era óbvia a fragmentação so-
cial, a que a luta contra os portuguesas dera 
um leve substrato de unidade, mas posta 
em causa frequentemente pelo “poder de 
Bissau” ou por reacções a este.  

Luís Cabral, irmão de Amílcar e presi-
dente deposto pelo golpe de Nino Vieira, 
estava encarcerado na Fortaleza da Amura; 
e envidava-se, da parte portuguesa, todos os 
esforços para o libertar e o conduzir a exílio 
seguro, longe da vindicta política do novo 
grupo que assumira a direcção do país.

Muitos anos mais tarde, falando pesso-
almente com Luís Cabral, ex-presidente no 
exílio, confessar-me-ia ele não pensar sair 
vivo da prisão...

Vivia-se pois este clima de imediato pós-
golpe, reflectido no receio daqueles com 
quem falava e pela leitura do único jornal 
existente, o No Pintcha que passei a seguir 
religiosamente...  quando cheguei a Bissau. 
O meu trabalho de diplomata consistia pois 
também em analisar uma situação política 
e militar volátil, com rumores frequentes de 
contra-golpes a deixar inquieta toda uma 
população, sedenta de paz e segurança, 
para reconstruir as suas vidas.

Nuno Vieira nunca deixou de ser um 
chefe de guerrilha, vestindo à pressa o fato 
de presidente civil. Que nunca lhe coube 
bem. E  esteve sempre refém de uma cir-
cunstância que haveria de determinar o seu 
fim trágico: foi a face política e só de uma 
estrutura militar, a das FARP (Forças Arma-
das Revolucionárias do Povo) que nunca se 
integrou na sociedade civil e que, pelo con-
trário, funcionou sempre como um Estado 
dentro do Estado, o  que equivale a dizer - 
as mais das vezes como poder e, por vezes, 

cadernos de um diplomata (iii) - bissau

notaS SoltaS
Carlos Frota*

Fernando Eloy on “Hoje Macau”

como contra-poder.   
À distância de mais de trinta anos, 

não me lembro de lhe ter ouvido, naque-
la altura, um discurso imaginativo e am-
bicioso,  onde revelasse uma visão larga 
e um programa coerente para o futuro 
do seu país. Era um militar no poder e o 
seu mundo não era a sociedade civil, mas 
o microcosmo das Forças Armadas. Às  
mãos de quem haveria de acabar, tragica-
mente, os seus dias, como se sabe.

Como chefe militar e só, Nino nunca 
compreendeu o funcionamento de ins-
tituições autónomas da sociedade civil. 
Por isso, não só mandou liquidar fisica-
mente personalidades de evidente valor 
como o Ministro da Defesa Paulo Cor-
reia que bem conheci como, no quadro 
do poder judicial, fez executar sumaria-
mente o meu colega e amigo Dr. Viriato 
Pã, procurador-geral da República, meu 
contemporâneo da Faculdade de Direi-
to, que teria dado um contributo notável 
a um país que precisava tanto dos seus 
filhos mais ilustres. Nino Vieira preferiu 
eliminá-los.      

Por serem a sua garantia no poder, 
os militares tinham a primazia em tudo, 
sobre o resto da população, a começar 
pelo acesso a bens alimentares essenciais, 
provenientes do auxílio humanitário in-
ternacional. Isto não concorria para um 
espírito de harmonia entre militares e ci-
vis, naturalmente.

Portugal dedicava, insisto, à coopera-
ção com a Guiné-Bissau todos os esforços 
compatíveis com as suas possibilidades. 
Na educação a nossa presença era decisi-
va .Mas também na saúde, na assistência 
técnica em diferentes sectores.

Mas outros países estavam presentes 
naturalmente: Do lado ocidental a França 
figurava como grande rival de Portugal, 
dado se estar ali numa região de grande 
influência francófona.

O Centro Cultural Francês era activo 
e competia com o Centro Cultural Por-
tuguês, uma feliz criação do embaixador 
António Pinto da França, um dos dedi-
cados chefes de missão diplomática de 
Portugal na Guiné independente.

Comecei a minha missão de três anos 
em Bissau após um golpe de Estado. E 
acabei o meu posto a ter de gerir a situ-
ação do primeiro-ministro do país refu-
giado na nossa embaixada, onde pediu 
asilo, o que merece por si só uma crónica 
à parte!

...E isto com rumores permanentes de 
contra-golpes...

Não posso dizer que me não foi satis-
feita, logo ao entrar na carreira diplomá-
tica, a curiosidade científica de observar 
como certos países às vezes (não) funcio-
nam!

* Ex-embaixador de Portugal nas Coreias, 
ASEAN e Indonésia. Docente da Univ. de S. José.

JTM/DN
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Tempos livresArnaldo Monteiro

Os meus tempos livres, que nor-
malmente são muito poucos, 
consequência do meu horário 

de trabalho, resumem-se a três ou qua-
tro horas ao fim do dia, aos fins-de-semana, aos dias de 
férias anuais e a um ou outro feriado que aparece de vez 
em quando. Normalmente, nas noites de sexta e de sába-
do, aproveito para ir ouvir música ao vivo, acompanhada 

com umas cervejas pretas, na zona das Docas ou Dinas-
ty. Passo, habitualmente, os meus tempos livres sozinho, 
em virtude do horário de trabalho da minha esposa ser 
diferente do meu, mas de vez em quando lá conseguimos 
conciliar e aproveitamos para ir jantar fora, normalmente 
a um restaurante de comida portuguesa na zona da Taipa. 
Nas férias é impensável não nos deslocarmos às Filipinas, 
de onde a minha esposa é natural. Quando lá estou apro-

veito o tempo para visitar diferentes lugares, até porque 
não sou muito apreciador de praia, prefiro a cidade e a 
província. Quanto aos restantes tempos livres, gosto de 
praticar um dos meus “desportos” favoritos, o “window 
shopping”, especialmente nas lojas de artigos eléctricos e 
de material electrónico. Passo bastante tempo na internet 
e aproveito para recuperar baterias, isto é, dormir mais 
um pouco...

Gente Gira Coordenação:
Pedro André Santos

Envie as suas fotos para: gente.gira@yahoo.com
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uma tarde 
na piscina

Carlos Assis levou 
os filhos Eduardo e 

Eurico para uma tarde 
na piscina do hotel 

Holiday Inn. O tempo 
frio que se tem sentido 

ultimamente não foi 
um problema, contou, 
já que a piscina tinha 
água quente, tendo 

os pequenos passado 
momentos muito 

animados, como se 
pode ver na fotografia.

visita à Ilha Jeju
A Ilha Jeju é o destino de eleição para muitas pessoas que vivem no 

continente asiático, sobretudo por causa da sua beleza e tranquilidade. Foi 
também a escolha de Manu Sousa para umas breves férias, tendo tirado esta 

fotografia junto a um mosteiro local. Ao gENTE gIRA destacou a beleza da 
natureza, naquela que foi a sua primeira visita ao local. uma experiência a 

repetir, acrescentou.

Matar saudades do bacalhau
Manuel Manhão recebeu uma visita especial com a chegada do amigo André lima, que vive 
actualmente no Continente Chinês onde está a orientar as selecções masculina e feminina 
de futsal. André lima transitou por Macau antes de regressar a Portugal para passar férias, 
mas fez questão de passar pelo território para matar saudades do amigo... e do bacalhau. Na 
imagem surge ainda Ku Kong Kin, um dos dirigentes de uma equipa de Cantão.

noite de Páscoa
Daniela Morais Alves juntou-se a um grupo de amigos e familiares para o tradicional jantar de 
Páscoa. Ao gENTE gIRA destacou sobretudo o convívio entre todos, surgindo na imagem com o 
amigo Rodrigo, que estava de visita a Macau para passar férias.

Romance à vista para
Charlize Theron e Seth Macfarlane
Charlize Theron e 
Seth Macfarlane 
poderão estar a 
viver um romance. 
Os dois actores 
trabalharam juntos 
em “A Million ways 
to Die in the west” 
e parecem ter-se 
apaixonado, avança 
o Daily Mail. O novo 
casal de Hollywood 
foi visto a jantar num 
restaurante japonês, 
e o embaraço com que a actriz reagiu aos paparazzi parece denunciar o 
romance. Já Seth Macfarlane mostrou-se bem disposto e distribuiu sorrisos à 
saída do restaurante.

Scarlett Johansson confirma
romance com jornalista francês
Scarlet Johansson, 
que é a capa da 
edição de Maio 
da revista Marie 
Claire, confirmou, 
em entrevista à 
publicação, o namoro 
com o jornalista 
francês Romain 
Dauriac. Juntos 
desde Novembro 
do ano passado, a 
actriz, de 28 anos, 
ainda não tinha 
confirmado o namoro, 
mas agora assumiu 
o relacionamento 
comentando uma 
saída à noite em Nova Iorque. “No dia seguinte, eu e o meu namorado 
dizíamos um ao outro que tínhamos sido os melhores dançarinos do 
mundo! Mas tenho a certeza que parecemos os dois completamente 
ridículos”, disse a actriz. Scarlet confessou ainda que tem estado muito 
feliz, tendo já ultrapassado o final de casamento com Ryan Reynolds.

eva Longoria traída
pelo biquíni durante férias
Eva longoria foi traída no fim-de-semana pelo top do seu 
biquíni durante umas férias em Porto Rico. A actriz de “Desperate 
Housewives” ficou com um peito à mostra e os paparazzi não 
desperdiçaram a oportunidade para fotografar o incidente. Eva 
longoria deu uma “escapadela” a Porto Rico para o casamento 
de um amigo, e passou algum tempo com lala Anthony e 
Khloe Kardashian. No início do ano, recorde-se, Eva teve também 
um percalço por causa de um decote generoso, acabando por 
mostrar mais do que pretendia.

Jada Pinkett desmente
rumores de final de casamento
com Will Smith
Depois de terem surgido rumores de que o casamento de will e 
Jada Pinkett Smith estaria à beira do fim devido a uma traição, 
a cantora e actriz não se preocupou muito em negar os boatos. 
Os rumores terão surgido em Fevereiro quando o actor esteve 
no Brasil durante um mês para aproveitar o Carnaval no Rio 
de Janeiro. A imprensa brasileira divulgou na ocasião que will 
teria tido um caso com gleicy Santos, que representou a escola 
Imperatriz leopoldinense. Jada, que está casada com will Smith 
há quase 16 anos, admitiu esta semana durante uma entrevista ao 
Huffington Post que o marido tem a autorização dela para fazer 
o que quiser, porque “ele é dono de si e responsável pelos seus 
próprios actos”.

Tom Cruise quer 
viajar para o espaço
Tom Cruise afirmou que pensa gastar 200 mil dólares (cerca de 1,6 
milhões de patacas) para viajar até ao espaço com a companhia 
Virgin galactic. No entanto, considera fazer isso só depois de os 
primeiros turistas espaciais terem regressado à Terra. “Vou deixar 
algumas pessoas testarem a viagem primeiro, mas seria óptimo. 
Quem não ia gostar de fazer algo assim?”, questionou, em Moscovo, 
na Rússia, onde está a promover os eu filme “Oblivion”. A empresa 
do britânico Richard Branson planeia levar turistas para uma viagem 
orbital a 100 quilómetros de distância da Terra, durante cerca de 
duas horas. Os actores Ashton Kutcher, Angelina Jolie e Tom Hanks 
já compraram as suas passagens.

Dança tornou-a 
famosa
Michelle Jenneke tem uma história 
algo peculiar. A atleta australiana 
tornou-se famosa por fazer uma 
dança de aquecimento antes de 
correr nos mundiais de juniores de 
atletismo, em Barcelona, e o vídeo 
tornou-se um sucesso. um ano depois 
a Sports Illustrated convidou-a para 
uma sessão fotográfica, mas a dança 
levou-a também a ser chamada para 
participar em programas de rádio e 
televisão.

ver vídeo na edição online do jtm www.jtm.com.mo
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Só aceitamos
o texto e espírito

da lei
Quer a Lei Básica, quer a Lei 
3/2001 que regula o processo 
eleitoral são firmes na defesa 
da “liberdade de expressão, 
de imprensa, de edição, de 

associação, de reunião, de des-
file e de manifestação...”. A lei 
3/2001, por seu lado, estatui 
que “a campanha eleitoral 

implica a participação livre, 
directa e activa dos residentes 
da RAEM e sem constrangi-
mentos de qualquer espécie” 

(nº 2 do artº 69).
Claro que esta Lei determina 
alguns limites. No artigo 80º 

está expresso que “a partir da 
publicação da ordem execu-
tiva que marque a data das 
eleições, é proibida a propa-
ganda eleitoral feita, directa 

ou indirectamente, através de 
quaisquer meios de publici-

dade comercial, em órgãos de 
comunicação social ou fora 

deles”.
Mas “propaganda eleitoral 

através de quaisquer meios de 
publicidade comercial”, nada 
tem a ver com entrevistas ou 

artigos de opinião, nos media, 
a menos que a CAEAL prove 

que foram pagos. 
Não posso “pôr a mão no 

fogo”, sobre todos os “media” 
de Macau, mas em relação aos 

portugueses e ingleses não 
tenho dúvidas que cumprem 

o Código Ético e Deontológico 
dos jornalistas profissionais.

O membro da Comissão Elei-
toral e director dos SAFP, José 
Chu, por quem tenho a maior 

consideração, sabe disto.
Não vale a pena, por isso, 

“chover mais no molhado”. 
Em 2013, o processo eleitoral 

não tem novidades em relação 
ao papel dos media. Daí que, 
no JTM manteremos a mesma 

postura de sempre. Antes e 
durante a campanha eleitoral 
apoiaremos o trabalho da CA-
EAL e daremos, tanto quanto 

possível, “um tratamento 
jornalístico não discriminató-
rio, em termos de as diversas 
candidaturas ficarem posi-
cionadas em condições de 
igualdade” (artº 81º nº 3).

Só aceitamos o texto e espírito 
da lei.  

ENPassaNt
josé rocha dinis

28 casinos não cumprem normas de fumo
Segundo um comunicado dos Serviços de Saú-
de, já foi concluído o primeiro ciclo de colheita 
de amostras da qualidade do ar nas áreas para 
fumadores dos 44 casinos, através do sistema de 
ventilação. A medição revela que, com excepção 
do Venetian, Grand Lisboa, MGM Grand e al-
guns casinos das restantes quatro empresas, os 
resultados de 28 casinos não atenderam as nor-
mas de um ou vários parâmetros, o que corres-
ponde a 63,6 por cento do total. Em causa estão 
16 casinos da SJM, três da Galaxy, um da Wynn 
e oito da Melco Crown Entertainment. Os Serviços de Saúde já emitiram notificações às 
concessionárias e subconcessionárias dos casinos cujos resultados de medição das amos-
tras de ar não cumpriram as normas. Será efectuada uma nova medição que, caso man-
tenha os resultados, permitirá aos Serviços de Saúde reduzir a área total para fumadores 
daqueles espaços. Os casinos estão obrigados a fazer as próprias medições e até ao dia 9 de 
Abril, 42 casinos apresentaram o relatório, estando em falta dois: Legend e Babylon.
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Situação no iPor
estará a causar polémica
O Jornal Tribuna de Macau recebeu on-
tem à noite um e-mail alertando para 
uma questão que alegadamente envolve 
o Instituto Português do Oriente e esta-
rá a causar polémica. No entanto, devi-
do à hora tardia a que chegou, não nos 
foi possível apurar a autenticidade da 
mensagem, nem tivemos oportunidade 
de confrontar o IPOR com a situação ex-
posta no e-mail. Por esse facto, e em con-
sonância com o seu Estatuto Editorial, o 
JTM decidiu não publicar nesta edição 
o material em causa, esperando poder 
acompanhar o assunto ao longo do dia 
de hoje.

Y Ping Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portu-
gal e presidente do consórcio PTCN – Missão Empresa-
rial Portugal-China, chegou ontem a Macau, depois de 

ter passado por Pequim, Zhejiang, Xangai e Guangdong. 
O empresário de 55 anos e que vive em Portugal há 50, lide-

ra um conjunto de empresários que pretendem captar inves-
timento chinês para Portugal. Hoje parte de Macau e apesar 
de ter falado com “amigos empresários”, com uma associação 
empresarial e com o Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau, e de reconhecer o território como uma 
“plataforma” com o país, não notou grandes oportunidades 
de investimento. “O interesse de Macau em Portugal é mais 
difícil, porque os interesses são diferentes”, explicou ao JTM.

Caso diferente é o Continente. E este, de facto, é o alvo 
assumido pelo consórcio PTCN. Nesta viagem, Y Ping Chow 
veio acompanhado por “um representante do Grupo Tem-
plo, cujo presidente do conselho de administração é Murtei-
ra Nabo, e um outro representante do Banco Carregosa”. E 
pela reacção do empresário, tudo parece estar a correr bem. 
Segundo contou, tem-se reunido com os governos provinciais 
e municipais, uma vez que são estes que apoiam as empresas 
das regiões a internacionalizar-se, e com federações de indús-
tria e comércio. As áreas de maior interesse são o imobiliário 
e a electrónica. Y Ping Chow sugere que as empresas chine-
sas possam fazer parcerias (“joint-ventures”) com as portu-
guesas de modo a retirarem melhores proveitos. Explicou, por 
exemplo, que a qualidade dos produtos portugueses aliada ao 
baixo custo da produção chinesa poderá obter sucesso inter-
nacional, principalmente no mercado europeu e africano, mas 
também chinês.

Mas o mais importante desta primeira visita, sublinhou, “é 
a criação de uma rede de confiança e de relações integradas”. 
Segundo disse, é essencial que haja “credibilidade e confian-
ça” e por isso é que “não há pressa porque são preferíveis pe-
quenos passos”.

Y Ping Chow, tendo em conta a nova lei da imigração, mais 
favorável para quem queira investir no país, aproveitou ainda 

macau e Portugal
com interesses “diferentes”
O consórcio PTCN – Missão Empresarial Portugal-China busca empresários, principalmente no Continente, para 
investir em Portugal e não para vender autorizações de residência no país

para deixar claro que o consórcio “não está a vender autori-
zações de residência em Portugal, nem a receber dinheiro dos 
empresários chineses para que isso aconteça”. E lembrou que 
uma das próximas batalhas da Liga dos Chineses em Portugal 
será procurar que seja criada uma excepção na lei para grupos 
de investidores que queiram investir no país mas que não têm 
tempo para aprender a língua portuguesa. “Na verdade, para 
alguém ter autorização de residência permanente e para ser 
naturalizado tem de falar e escrever português”, recordou.

Depois de Macau, o empresário segue para Nanquim e 
Zhengzhou e regressa a Portugal a 17 deste mês.

Helder Almeida


