
PU
B

Director José Rocha Dinis • Director Editorial Executivo Sérgio Terra • Nº 4290• Sexta-feira, 14 de Junho de 2013 10 PATACAS

30
anos ao serviço
de Macau

Dança do Leão
nas marchas 

em Lisboa
A Associação Desportiva 
do Leão Acordado Lo 
Leong esteve na Avenida 
da Liberdade. “De Fonte 
Limpa” verificou ainda 
que a luta eleitoral 
também está presente nas 
Portas do Cerco. PÁGS 2 E 3

Mais três comissões 
para correr à AL
A Tri-Decade, a “Cuidados para 
Macau” e a Comissão Conjunta da 
Candidatura das Associações de 
Empregados entregaram pedidos 
nos SAFP. Pág. 9

Sequeira Costa preparou
concerto de vários estilos
A única vez que esteve em Macau 
tinha 22 anos e ficou três meses. 
Ao fim de 60 anos, diz que pre-
parou um concerto de diferentes 
estilos. Centrais

Associação convocou
marcha pelos animais
A Associação de Protecção aos 
Animais Abandonados quer 
que haja uma lei que assegure 
a defesa dos direitos dos ani-
mais. Pág. 11

“Barómetro Político” coloca PS 
na frente das intenções de voto
O Partido Socialista (PS) e os outros partidos da esquerda com 
assento no Parlamento português (CDU e Bloco de Esquerda) 
teriam mais de 55% dos votos se as eleições legislativas se rea-
lizassem hoje, revela o mais recente inquérito da Marktest. Se-
gundo o “Barómetro Político” de Maio, o PS lidera nas inten-
ções de voto, com 34,6%, à frente do PSD (25,0), CDU (13,1), BE 
(8,2) e CDS (5,6). O voto em branco foi preferido por 13,6%. Face 
ao anterior estudo, divulgado em Fevereiro, desfez-se a situação 
próxima do empate técnico verificada então entre PS e PSD.

Xi Jinping conta com Taiwan
para “rejuvenescer” nação chinesa
O desenvolvimento “pacífico” das relações entre o Continente e 
Taiwan tornou-se uma “parte importante” do “grande rejuvenes-
cimento da nação chinesa”, sublinhou ontem Xi Jinping. O Presi-
dente da China, que se reuniu em Pequim com Wu Poh-hsiung, 
presidente honorário do Kuomintang de Taiwan, defendeu ainda 
que Pequim e Taipé devem libertar-se de conceitos desactualiza-
dos e “curar o trauma histórico”. Após o regresso do Kuomintang 
ao poder em Taiwan, em 2008, as duas partes encetaram diversas 
acções de aproximação, incluindo voos directos e vários acordos.

Julgamento deverá
avançar mesmo sem Lau

Pág 7

As encruzilhadas 
de Ka Ho Págs 4 a 6
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02 JTM | LOCAL Sexta-feira, 14 de Junho de 2013

Propriedade: Tribuna de Macau, Empresa Jor na lística e Editorial, S.A.R.L. • Administração: José Rocha Dinis • Director: José Rocha Dinis • Director Editorial Executivo: Sérgio Terra • Grande Repórter: Raquel Carvalho • Redacção: Helder Almeida (editor), Fátima 
Almeida, Pedro André Santos, Sandra Lobo Pimentel e Viviana Chan • Secretária Redacção: Susana Diniz • Colaboradores: Rogério P. D. Luz (S. Paulo), Rui Rey e Vitor Rebelo • Colunistas: Albano Martins, António Ribeiro Martins, Daniel Carlier, João Figueira, 
Jorge Rangel e Luíz de Oliveira Dias • Grafismo: Suzana Tôrres • Serviços Administrativos e Publicidade: Joana Chói (jtmpublicidade@yahoo.com) • Agências: Serviços Noticiosos da Lusa e Xinhua • Impressão: Tipografia Welfare, Ltd • Administração, Direcção 
e Redacção: Calçada do Tronco Velho, Edifício Dr. Caetano Soares, Nos4, 4A, 4B - Macau • Caixa Postal (P.O. Box): 3003 • Telefone: (853) 28378057 • Fax: (853) 28337305 • Email: jtmagenda@yahoo.com (serviço geral)

JORNAL TRIBUNA DE MACAU

D
e 

F
o

n
te

 L
im

p
a

Co
or

de
na

çã
o:

H
el

de
r A

lm
ei

da

• • • DO BAÚ DE RECORDAÇÕES

Do nosso “Baú de Recordações” 
publicamos hoje uma foto histórica, 
quando em 15 de Junho de 1999, 
o deputado Dr Lau Cheok Va foi 
eleito vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, a caminho de ser eleito 
presidente da AL após a RAEM. Na foto é 
felicitado pela Dra Anabela Ritchie, que 
era então a presidente da Assembleia 
Legislativa. Reconhece-se ainda o 
deputado Leong Heng teng, hoje 
membro do Conselho Executivo e ao 
fundo o Comendador Morais Alves, de 
saudosa memória. 

Colóquio internacional no Brasil-I
Ana Paula Laborinho, Carlos Morais José, Daniel Pires, Roberval Silva, Jiang 
Yi Wa e Rogério Puga são alguns dos oradores ligados a Macau do primeiro 
Colóquio Internacional do LIA (Laboratório de Interlocuções com a Ásia), que 
se vai realizar no Brasil entre 26 e 30 de Agosto, soubemos “De Fonte Limpa”.

Colóquio internacional no Brasil-II
Entre outros palestrantes internacionais também vão ser oradores a ex-
ministra portuguesa Isabel Pires de Lima, David Brookshaw (Bristol), Piero 
Ceccuci e Michela Graziani (Florença).

Colóquio internacional no Brasil-III
Segundo apurámos, este 1º Colóquio Internacional do LIA (Laboratório 
de Interlocuções com a Ásia) terá como tema “500 anos Portugal-China: 
contrastes, mudanças e desafios” e pretende “discutir novos paradigmas 
para se pensar modelos de interacção a partir das seguintes perspectivas: 
orientalismos; sinologias; jesuitismo no Oriente; o Oriente nos estudos 
literários e estudos (pós) coloniais; estudos da China e de Macau; da Índia e 
de Goa e do Japão; relações luso-afro-coloniais.

Colóquio internacional no Brasil-IV
O Colóquio tem como imagem promocional um detalhe de uma pintura de 
Fernanda Dias “Ao canto do galo” (2002) que aqui apresentamos.

História da Tradução 
em Macau em livro-I
A tradução, um dos mais importantes sectores da vida de 
Macau ao longo dos séculos, vai finalmente ter um livro sobre 
a sua história. “Para a História da Tradução em Macau” é uma 
edição do Prof. Luís Filipe Barreto, director do Centro Científico 
e Cultural de Macau, do Ministério da Educação e Ciência 
do Governo de Lisboa, e do Prof. Li Chengsen, presidente 
da Comissão para o Ensino e Investigação de Português do 
Instituto Politécnico de Macau. 

História da Tradução
em Macau em livro-II
O livro vai ser lançado na próxima quarta-feira (19 de Junho), 
no auditório do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rua 
da Junqueira, nº 30, Lisboa. Se o leitor do JTM estiver lá perto, 
não perca a possibilidade de assistir ao lançamento e conviver 
com os editores, ambos personalidades fascinantes.

Luís Filipe Barreto

Li Chengsen
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Estudantes do Continente 
desafiam autoridade-I
Recentemente, começou a ser partilhada uma foto nas redes 
sociais em que dois alunos do ensino secundário de Zhuhai (ou 
melhor, vestem uniformes dos estudantes secundários da cidade 
Zhuhai) andam pela escola com uma bandeira de Taiwan.

Estudantes do Continente 
desafiam autoridade-II
Segundo a descrição, a 
foto foi tirada durante 
a época da realização 
dos exames nacionais 
(na semana passada) 
para concurso às 
universidades. Como a 
República Popular da 
China não reconhece 
a soberania da 
República da China (ou 
Taiwan), é “sensível” 
mostrá-la no território do Continente. A foto surgiu primeiro no 
Weibo e começou a ser partilhada recentemente no Facebook. “De 
Fonte Limpa” desconhece o que aconteceu para já aos estudantes, 
mas desconfia que o castigo pode ser severo.
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Kwan Tsui Hang
é o alvo nas
Portas do Cerco-I
A Associação de Mútuo Auxílio 
dos Operários de Macau continua 
a colocar cartazes na praça das 
Portas do Cerco, durante a hora 
de ponta, em protesto contra 
a deputada Kwan Tsui Hang. 
As queixas são as mesmas de 
sempre: a deputada “discorda do 
plano pecuniário” e “engana os 
cidadãos de Macau”.

Kwan Tsui Hang
é o alvo nas
Portas do Cerco-II
A propósito destes cartazes, os 
responsáveis pela União para o 
Desenvolvimento, a lista de Kwan 
Tsui Hang, entregaram na semana 
passada uma queixa nos Serviços 
de Administração e Função Pública 
porque consideram que aquelas 
informações são difamatórias 
podendo afectar a lista a nível 
eleitoral.

O “lutador vermelho”
quer ir para a AL-I
Hoi Weng Chong, mais conhecido como “lutador vermelho”, 
e que costuma estar muitas vezes pelo Largo do Senado com 
um megafone a fazer muito barulho, quer correr às eleições 
legislativas.

O “lutador vermelho”
quer ir para a AL-II
Hoi Weng Chong já 
começou a espalhar 
cartazes pela praça das 
Portas do Cerco, onde tem 
também uma pequena 
mesa da qual se serve para 
recolher as assinaturas que 
necessita para propor uma 
comissão de candidatura. 
No cartaz pode ler-se 
“apoie por favor”. 

Dança do Leão 
abriu Marchas 

de Lisboa
A Dança do Leão abriu, 

ontem, as marchas de Lisboa, 
na Avenida da Liberdade 
pelas mãos da Associação 

Desportiva do Leão Acordado 
Lo Leong. Em 2012, a 

associação foi quem levou o 
dragão de Macau também 
à abertura das marchas. As 
marchas de Lisboa este ano 
invocaram os 125 anos do 
nascimento de Fernando 

Pessoa, os 500 anos do 
Bairro Alto e os 500 anos das 

relações entre Portugal e 
China.

O “verdadeiro” 
“chupa pao”
Vários restaurantes do território 
recorrem a “modelos” com alguns 
dos seus pratos para atrair clientes. 
Normalmente, são pratos mais 
elaborados, com vários ingredientes, e 
mesmo não sendo verdadeiros acabam 
por deixar muitos de água na boca. Um 
conhecido restaurante chinês, situado 
no Largo do Senado, decidiu “elevar a 
fasquia”, e apesar de não adoptar esse 
sistema optou por colocar em exibição 
um “chupa pao”. Junto com o modelo é 
possível ler alguns elogios ao famoso 
petisco do estabelecimento, dizendo 
que é muito apetitoso, estaladiço e 
pouco oleoso. 



04 JTM | LOCAL Sexta-feira, 14 de Junho de 2013

MORADORES DA VILA DE KA HO RECORDAM INFÂNCIAS E PARTILHAM RECEIOS DO FUTURO

Entre muralhas de seda e castelos de cinza
Alguns sentem-se esquecidos pelas autoridades depois de no passado terem assegurado terra fértil para alimentar os sobreviventes da guerra 
ou instruir os filhos de pescadores. Junto à obra de alargamento de uma estrada, que assegurará a ligação ao futuro túnel de Ka Ho no sentido 
do COTAI, há pelo menos uma escola que alberga 48 crianças. As cores da infância vão sendo apagadas por uma nuvem cinzenta e os sorrisos 
atenuados com o ruído das máquinas e até do barulho do vento em latas e ferros apodrecidos e empilhados na encosta da montanha. 
Caminhando até à povoação conhecemos casas de portas abertas onde se partilham histórias de gerações. A poluição tem coberto as mesas 
de desilusão e as obras assustam os jovens da vila. Mas dizem que nada vão temer. Até porque ali construíram muralhas de seda

Fátima Almeida e Viviana Chan

Alguns homens ainda fazem lem-
brar o véu de ondas que se ar-
rastava pelos campos antigos. De 

tronco vazio e pele morena andam de um 
lado para o outro, entre portas abertas, vi-
sitando as casas vizinhas com amendoins 
nas mãos. Às vezes, o som das peças de 
Mahjong, que lá dentro dançam entre os 
dedos, é semelhante a pedaços de tijolo a 
cair sobre o mármore. As mulheres var-
rem as bermas da estrada, encostam-se 
às flores ou sentam-se à entrada com jor-
nais ao colo. De óculos no bico do nariz 
espreitam notícias, mas não querem falar. 
O autocarro só parte de meia em meia 
hora. Os mais novos - ainda há bebés a 
nascer ali - também se habituaram ao 
silêncio das árvores, porém comunicam 
mais connosco.

Na vila de Ka Ho há um sossego que 
por momentos nos invade, como se os 
minutos parassem no tempo em que o 
senhor Wong, de 60 anos, deu ali os pri-
meiros passos. Mas o pó sobre as mesas 
tem vindo a desgastar a voz de quem ali 
viveu uma vida feliz, sem sentir as sau-
dades da metrópole.

Uns passos mais acima, seguindo 
pelo caminho da Povoação de Ka Ho, o 
lixo esquarteja os olhos. Montes de latas 
velhas estão em camadas como farrapos 
ao longo da encosta. A linha de ferro é 
tão densa que se torna possível avistá-
-la do recinto da escola D. José de Ka Ho. 
Enquanto circulamos pela zona passam 
mais camiões carregados. Uns com ve-
lhas latas gigantes e outros com materiais 
para o alargamento da estrada que servi-
rá o futuro túnel – entre Ka Ho e o COTAI 
- a cargo do Governo, sob o argumento 
que tem “elevadíssimo interesse públi-
co”, mas que está a destruir o sossego de 
várias gerações.

Os alunos quase já não brincam ao ar 
livre. Os professores temem as doenças 
e por isso afastam-se. “Só reparámos na 
obra quando começaram a construção e 
constatámos que estávamos a ser afec-
tados”, conta ao JTM uma responsável 
da instituição de ensino frequentada por 
cerca de 50 alunos. “Reunimo-nos para 
pedir que o Governo divulgasse os resul-
tados dos estudos de impacto ambiental. 
Os moradores também protestaram, mas 
como estamos mais próximos das cons-
truções sentimos um impacto mais di-
recto”, referiu a mesma responsável, que 
preferiu não ser identificada.

Apesar de se terem encontrado com 
o Executivo, nomeadamente com o Ga-
binete de Desenvolvimento de Infra-es-
truturas (GDI), continuam em segredo os 
resultados dos estudos de impacto am-
biental. “Queixámo-nos do barulho no 
mês passado, mas o Governo disse-nos 
uma vez que as informações já tinham 
sido divulgadas nos jornais pelo que não 
era preciso responder-nos”. Também ao 

JTM, o GDI não quis desvendar as con-
clusões detalhadas das análises realiza-
das ao impacto da construção, limitando-
-se apenas a dizer que a obra cumpre 
todos os requisitos exigidos, incluindo os 
itens que dizem respeito ao ruído e à po-
luição visual.

As fotografias espalhadas pela mesa, 
na sala da escola, mostram, passo a pas-
so, quase um ano de desespero. A primei-
ra fase do projecto começou no primeiro 
trimestre de 2012, desventrando parte de 

Não temos que ter medo. O Governo não 
tem coragem para nos dizer para sairmos. 

Podem sugerir compensações para resolver 
o impasse mas as pessoas não vão querer 

senhor Wong 

Senhor Wong e a esposa contam parte da história da vila

Ka Ho, para construir a estrada do sul, já 
concluída em 60 por cento. Há máquinas 
estacionadas ao lado da escola, pedras 
empilhadas, a vegetação a ser mordida. 
“Descobri que estavam a abrir a monta-
nha. Queixei-me a vários organismos, 
mas não havia respostas. Apenas a em-
presa responsável por fiscalizar a obra 
disse que ia acompanhar a situação”, 

explicou, notando que só quase um ano 
depois do início das obras é que foi co-
locada uma placa a anunciar o projecto.

“É muito cansativo”, desabafa a res-
ponsável da escola, lamentando que as 
condições de estudo daqueles alunos não 
seja uma prioridade. “O Governo tem 
que cuidar das pessoas e dar atenção à 
situação em que vivem. Não é só fazer 
medições através das máquinas mas sim 
ver como estas construções afectam as 
suas vidas”.

Numa das fotografias as pedras quase 
abafam a fachada da escola construída na 
década de 70 para servir como centro de 
formação de trabalhos manuais. “Muitos 
moradores de Ka Ho estudaram aqui. 
Naquela altura, a economia estava má 
e precisávamos de albergar as pessoas, 
sobretudo filhos de pescadores. Depois 
surgiu também a necessidade de os ins-

truir”, conta.
A economia deu grandes pulos, mas 

foi-se esquecendo de uma história, que 
ainda hoje acolhe quase meia centena de 
crianças que por diversos motivos não 
podem regressar todos os dias a casa. “É 
uma escola com residência, na época ge-
rida pelo Instituto de Acção Social. Temos 
48 alunos que ainda residem cá. São da 
primária. Já suspendemos os anos mais 
avançados, porque tínhamos apenas 
quatro alunos”, deu conta a responsável 
daquela instituição de ensino, de raiz ca-
tólica.

Preocupada com o futuro da escola, 
a irmã só apela às autoridades para ze-
larem por aquele espaço onde convivem 
muitas infâncias. “A única solução não 
seria mudar para outro lugar. Não quer 
dizer que tenhamos de o fazer. O Gover-
no tem de ser responsável e saber precisa-
mente qual é o impacto  ambiental. Além 
desta obra, a escola também é afectada 
pela fábrica de cimento”.

 
Séculos verdes

Aquele terra entranhou-se de tal ma-
neira na vida de Wong Wa Cheong, que 
ele não tem receio de esbracejar à medi-
da que partilha uma vida, opondo as co-
res do passado ao dissabor do presente. 
“Nasci aqui na povoação. Os meus avós 
já moravam cá. O que mais polui é a fá-
brica de cimento. Só fazem as operações 
entre as 23h e as 24h. Quando as máqui-
nas transportam o cimento parece que 
rebenta uma bomba. Há uma grande nu-
vem de fumo”, compara o residente de 60 
anos.

O senhor Wong passa os dedos pela 
mesa e deixa a sua marca. “Quando me 
levanto vejo que tudo está cheio de pó”, 
constata. “Eles fazem as coisas à noite e a 
essa hora a DSPA não trabalha, mas de-
pois quando nos levantamos o resultado 
é este”, relata, sentado à porta com a es-
posa.

A sua família é uma das cerca de 40 
que, além de enfrentarem a poluição que 
cresceu com os anos, vivem na incerteza. 
Nas costas da sua casa estão os rastos 
da destruição. Aponta com o dedo para 
os tijolos atirados ao chão pela Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes (DSSOPT), que reclama os 
terrenos da povoação. “Estavam aqui a 
construir uma casa nova e a DSSOPT não 
deixou e destruiu-a, fazendo estragos nas 
casas das imediações”, mostra-nos.

Apesar de ter assistido à queda de um 
edifício que se erguia, Wong diz não ter 
receio, ainda que em parte saiba que os 
moradores vivem de mãos atadas. Mas 
abre os seus braços. “Não temos que ter 
medo. O Governo não tem coragem para 
nos dizer para sairmos. Podem sugerir 
compensações para resolver o impasse 
mas as pessoas não vão querer. Não faz 
sentido. Vivemos aqui há gerações”, ob-
serva.

Os papéis de seda expostos nas pare-
des da associação dos moradores – e os 
quais o Governo não reconhece – diz que 
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE >

Junto à montanha e à escola há várias camadas de lixo

Ainda há quem vá a Ka Ho para cultivar os campos vazios  Senhor Wong mostra casa demolida pela DSSOPT

são prova mais do que suficiente para 
assegurar uma moradia em terras da Ad-
ministração. “Queremos que o Governo 
nos alugue este terreno e depois pagamos 
uma renda. Isto é razoável. Dar-nos o di-
reito para ficar aqui, reconhecer-nos esse 
direito, aliás”.

Até chegarem a um consenso as ca-
sas são intocáveis. Sem coragem para 
enfrentar os seus habitantes, as autorida-
des actuarão de repente, ao mínimo mo-
vimento. “Eles não vão falar muito com 
os moradores. Quando quisermos fazer 
alguma obra nas nossas habitações vêm 
cá e destroem-nas alegando que estamos 
a fazer construções ilegais”, disse, especi-
ficando. “Por exemplo, se quiser arranjar 
o tecto não posso, porque a DSSOPT vem 
demolir. Dizem que é ilegal que temos de 
pedir de autorização para tal. Mas como 
é que vamos pedir se não reconhecem os 
nossos papéis?”, questiona.

Para Wong a história é clara e serve 
de aviso. Na época em que os campos de 
cultivo, que alimentaram as vítimas da 
guerra, foram dispensados para os lucros 
do lazer os moradores entraram no pro-
cesso. “Os campos cheios de plantações 
chegavam até ao lado do actual The Wes-
tin Resort. Quando construíram o campo 
de golfe compensaram os moradores por 
ficarem com os terrenos. Isso já era uma 
prova que o Governo, na altura, reconhe-
cia a nossa autoridade”, frisa.

O ex-mecânico só lamenta que se es-
queçam as páginas que as gerações ali 
foram escrevendo. “Durante a Guerra 
morriam muitas pessoas, mas como tí-
nhamos agricultura conseguimos alimen-
tar alguns, que com isso conseguiram so-
breviver”, relata ainda Wong voltando a 
esticar o braço. “Aquela árvore tem dois 
séculos. As pessoas que viviam aqui há 
muitos anos eram pescadores e trabalha-

vam na agricultura”.
O passar dos anos roubou espaço, 

trouxe poluição, preocupações com a 
saúde e o temor das obras. Vivem rodea-
dos de fábricas, portos, centrais, terrenos 
com lixo. Apesar do receio de alguns, a 
população continua a viver fiel ao espíri-
to de comunidade e os campos ainda são 
cultivadas pelos amantes da Natureza, 
alimentando agora uma arte que o terri-
tório se arrisca a perder. 

Entre canas move-se uma mulher de 
vermelho. Não vive na povoação. Visita 
apenas a  terra que lhe permite concreti-
zar um gosto que em Macau já nem cabe 
nos sonhos. “Trabalho no reservatório. 
Gosto de cultivar e quando tenho tempo 
venho cá”, diz ao JTM, à medida que vai 
plantando feijão e tomates. “Achei que 
este terreno estava vazio e ninguém cui-
dava dele, decidi eu fazê-lo”, acrescen-
tou.

A juventude da vila
Shirley Chong também se divide dia-

riamente entre Ka Ho e Macau. Estuda 
na península, mas é na ilha que sente a 
liberdade da juventude, que as constru-
ções teimam em acinzentar. Aos 18 anos 
só conhece aquelas raízes. No seu terraço 
há tartarugas grandes - encontradas na 
montanha - que caminham lentamente, 
cães que descansam longe da chuva e as 
memórias de criança a andar de bicicle-
ta. “Nasci cá. Tenho conhecimento dos 
problemas da poluição. O Governo já 
nos chamou para fazer exames”, diz, ao 
recordar os testes que foram realizados a 
cerca de 500 habitantes, e se deu registo 
de uma pessoa com um cancro raro no 
pulmão.

A rotina não se alterou desde que as 
cinzas volantes do aterro voaram até sua 
casa ou à medida que construções públi-

cas vão movendo a terra e aumentando 
o medo de que as máquinas estejam a 
encurtar-lhes o futuro na povoação. O 
alarme só soa quando o corpo amolece. 
“Só depois de ter sido descoberto o caso 
das cinzas percebi que este era um pro-
blema grave. Não afecta a nossa vida 
diária propriamente, porém quando se 
constatam as doenças é que percebemos 
porque acontecem”.

Habituada ao verde, Shirley nunca 
sonhou com o aperto da cidade. “Não 
me iria habituar totalmente a Macau. 
Na altura que fizemos obras tivemos de 
arranjar outra casa fora daqui e não nos 
sentíamos bem, era muito apertado”.

Apesar do cenário de infância ter mu-
dado - há menos árvores - este continua 
a ser o pulmão, contra todas as bolas ne-
gras que se lançam. Há incertezas, receio, 
mas uma grande vontade de perpetuar a 
narrativa que já teve como personagens 
os seus avós. Melhor, uma necessidade. 
“Gostaria de ainda viver aqui quando 
construísse a minha própria família”, 
ambiciona.

Desde pequena que Shirley ouve per-
guntas sobre a vida numa vila distante 
do centro da cidade. Não tem dúvidas 
que cresceu mais saudável. “Sempre 
houve essa curiosidade sobre a vida nas 
vilas. Pensam que não há sequer super-
mercados. Normalmente vêm cá visitar a 
povoação para conhecer como vivemos”, 
contou.

Os caracteres do café/restaurante es-
tão quase apagados, mas na casa do se-
nhor Wong não falta comida para quem 
chega. “Noodles” com carne de porco e 
ainda uma lata de sardinhas, de marca 
portuguesa, para duas pessoas. Quem 
cozinha é a esposa. Ele está por perto en-
quanto os vizinhos jogam Mahjong no 
seu andar inferior, fugindo da chuva, que 

naquele dia se revela um antídoto para o 
pó. “O Governo devia respeitar a história 
da vila e das pessoas”, enfatiza o antigo 
mecânico ao olhar para os mais novos 
que brincam com os caninos. Ainda se 
sente o cheiro de campo e dos animais 
que nele rebolam. “Quando o Governo 
arranjou essa desculpa para demolir as 
casas das pessoas claro que se pensa que 
também pode acontecer com a nossa”, 
teme por sua vez Shirley, que se prepara 
para ir para a universidade.

Embora vivam mais abaixo, envolvi-
dos noutras árvores, Wong e Shirley sa-
bem que não são os únicos a queixarem-
-se das mudanças que se forçam naquele 
que já foi um campo de sobreviventes e 
continua a sê-lo. Não arredam pé das li-
nhas de seda que ali foram tecendo. “Sei 
que há escolas que também já se queixa-
ram”, afirma Wong. “Porque as pessoas 
que trabalham lá ficam com cancro. Não 
quer dizer que todos tenha sido causados 
pelas fábricas e cinzas, mas a tranquilida-
de das pessoas fica afectada e começam a 
questionar: por que é que só agora come-
cei a ter problemas de saúde?”.

A conviver com o movimento das 
obras que se estendem pela Estrada de 
Nossa Senhora de Ka Ho, a D. José conti-
nua à espera que as autoridades possam 
encontrar soluções que beneficiem o fu-
turo dos seus alunos e docentes. “Houve 
professores que desistiram de trabalhar 
aqui por causa da poluição. Quando as 
pessoas sabem que vêm trabalhar em 
Ka Ho ouvem logo dizer que é uma 
zona que está a ficar poluída”, revela a 
mesma responsável da escola, traçando 
uma linha distante das oportunidades do 
passado. “Trabalho aqui desde a década 
de 80. Nessa época levávamos os alunos 
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Shirley nasceu em Ka Ho e gostava de lá construir família

 Moradores reúnem-se para jogar MahjongNas casas de Ka Ho partilham-se amizades de longa data

As crianças continuam a trazer vida à vila

Suspeitamos que esta seja 
uma obra para beneficiar a 
futura construção de casas 

de luxo.
uma responsável da escola

para a praia, a contactar com a Natureza. Mas nos últi-
mos dez anos tudo mudou muito”, disse ao notar que 
alguns professores adoeceram.

 
Desenvolvimento até à última gota

As obras de alargamento da Estrada Nossa Senhora 
de Ka Ho, parte do projecto de construção do túnel que 
assegurará a ligação ao COTAI, foi a gota de água, sobre-
tudo para a instituição de ensino localizada junto àquela 
via. A ausência de explicação das autoridades aumen-
ta o desamparo. “A Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental também diz que está tudo bem”, lamenta a 
irmã. “Não nos liga nenhuma”, frisa, por sua vez, o se-
nhor Wong.

Neste caso o organismo responsável por assegurar 
a protecção ambiental do território não realiza nenhum 
estudo sobre o impacto das obras do túnel, ao contrário 
do que fez com as cinzas volantes, deixando blocos de 
papel na caixa de correio das pessoas. Desta vez recebeu 
das mãos do GDI uma avaliação cujos dados nenhum 
dos organismos se prontifica a revelar a moradores ou 
ao JTM.

Em resposta escrita a este jornal, a DSPA diz apenas 
estar muito “atenta à obra” e que “deu os seus pareceres 
sobre o desenho da construção e a avaliação de impacto 
ambiental”. “Recebemos queixas devido ao barulho das 
obras e por isso mandámos também os nossos funcioná-
rios averiguar a situação com o construtor”, disse sem 
especificar as medidas exigidas.

A bola fica do lado do GDI. O organismo recusa-se 

porém a divulgar os resultados do estudo. “Em relação 
ao relatório de impacto ambiental este sugere que [a em-
presa que ganhou o concurso público] está a seguir as 
exigências adoptadas pelas regiões vizinhas. É necessá-
rio,  por exemplo, que durante as obras seja feita fiscali-
zação”, referiu. 

O GDI revela apenas que o estudo incluiu sete itens 
e que o projecto conseguiu uma avaliação “relativa” em 

todos, mas não explica o porquê de manter os detalhes 
em segredo. “Apelámos para que fosse reforçada a fis-
calização obrigando a deitar água nas vias para baixar o 
pó”, disse sem traçar qualquer balanço sobre a evolução 
das medidas implementadas. “Depois de nos encon-
trarmos várias vezes com a população começámos a co-
nhecer melhor a situação e os pedidos das associações”, 
acrescenta.

Mas no terreno é o mistério que paira enquanto ca-

miões avançam cortando as vias que engrossam. Se-
gundo o GDI, além de estar concluída 60 por cento da 
estrutura da estrada do Sul também foi realizado 50 por 
cento do trabalho de uma futura passagem de nível, que 
implicou o abate de parte da montanha. 

Esta é apenas a primeira fase de um projecto que está 
a furar esperanças. E alguns também rezam para que 
as casas ou as instituições que construíram não acabem 
como castelos de cartas que o futuro luxo aglutinará com 
a mais pequena distracção.

Na povoação muitos moradores têm carro e há uma 
linha de autocarro público que os leva até à Taipa. Por 
isso, e embora melhores vias sejam desejáveis, estranha-
-se o estrondo desta construção. “Suspeitamos que esta 
seja uma obra para beneficiar a futura construção de ca-
sas de luxo. Penso que o terreno que está aqui ao lado 
cheio de lixo seja privado”, refere, por sua vez, a respon-
sável da escola.

À medida que a tarde vai caindo em Ka Ho as cores 
mudam. Há um fio de sol que fura pelas pingas e deixa 
dourados os pés de Shirley. Tem uma irmã mais nova e 
embora não sejam muitos os amigos na vila fazem parte 
de uma comunidade que cresce em conjunto.

O senhor Wong continua a deambular entre as casas, 
como um guia. Conhece todas pedras e o sons que nelas 
batem. “Quando construíamos aqui as casas não estáva-
mos a afectar o ambiente, e acusam-nos disso. Eles é que 
estão a vir aqui fazer isso”, lastima. E o fio de sol que a 
tarde traz por entre a chuva vai engrossando os seus pés 
na esperança de ali continuar o seu caminho, cada vez 
mais longe do vai e vem da península e dos carros que 
são já o coração da cidade.
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PRÓXIMA SESSÃO DE CASO CONEXO AO DO EX-SECRETÁRIO AO MAN LONG AGENDADA PARA SEGUNDA-FEIRA

Julgamento deverá avançar 
mesmo sem Joseph Lau
O julgamento do quarto processo conexo ao caso Ao Man Long poderá avançar na segunda-feira, mesmo que Joseph Lau volte a faltar. 
O JTM sabe que, se isso acontecer, deve surgir uma carta que autoriza a realização do julgamento na ausência do empresário de Hong 
Kong, acusado de corrupção activa

As intenções do colectivo 
do Tribunal Judicial de 
Base de enviar uma junta 

médica a Hong Kong falharam. 
No entanto, se Joseph Lau não 
comparecer na próxima sessão, 
marcada para segunda-feira, 
os advogados deverão entregar 
uma carta que autoriza que o 
julgamento comece sem o em-
presário. A atrapalhar o início do 
julgamento do quarto processo 
conexo ao caso do ex-Secretário 
Ao Man Long pode estar uma 
contestação apresentada por Pe-
dro Chiang, outro dos arguidos.
Depois de três adiamentos, na 
próxima segunda-feira poderá 
ser de vez. Segundo uma fonte 
ouvida pelo JTM, “os advoga-
dos [de Joseph Lau] informaram 
o processo que se o senhor Lau 
não se sentir em condições para 
vir, escreveriam a autorizar que 
o julgamento se faça sem ele es-
tar presente”. 
Leong Weng Pun, advogado do 
presidente da Chinese Estates 
Holdings, rejeitou confirmar se 
semelhante documento já foi 
entregue. Quanto à vinda de Jo-
seph Lau a Macau, o causídico 
deixa a possibilidade em aberto: 
“ele não deu a certeza, depende 
da sua situação de saúde”, afir-
mou ao JTM, recusando prestar 
outros comentários.  

Na última sessão, que aconteceu 
no dia 29 de Abril deste ano, o 
Ministério Público criticou as 
fundamentações usadas no ates-
tado médico, afirmando que 
justificações idênticas já tinham 
sido apresentadas em Janeiro. 
De modo a obter um relatório 
mais detalhado sobre o estado 
de saúde do arguido, o presi-
dente do colectivo, Mário Silves-
tre, aceitou que fossem enviados 
clínicos dos Serviços de Saúde 

de Macau a Hong Kong. 
No entanto, entraves legais im-
pediram que tal intenção se con-
cretizasse, uma vez que se trata 
de duas jurisdições distintas. 
“Os nossos médicos precisam 
de ser reconhecidos por Hong 
Kong para poderem ir lá”, disse 
em Maio o subdirector dos Ser-
viços de Saúde, Cheang Seng Ip.
O Ministério Público argumen-
tou ainda, na última sessão, que 
Joseph Lau aparenta ter uma 

vida social bastante activa, so-
frendo de “uma doença que 
qualquer pessoa adulta daque-
la idade pode sofrer”. O Apple 
Daily, de Hong Kong, chegou a 
afirmar que a doença em causa 
seria a diabetes, publicando a 
fotocópia de um atestado mé-
dico do empresário. Algo que 
já fez com Joseph Lau, conside-
rado o 8º homem mais rico de 
Hong Kong pela Forbes, proces-
sasse o jornal.
Joseph Lau está a ser acusado 
de corrupção activa por ter pago 
alegadamente 20 milhões de dó-
lares de Hong Kong a Ao Man 
Long, antigo Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas. 
Em troca, o empresário terá re-
cebido informação privilegia-
da que permitiu que a offshore 
Moon Ocean (subsidiária da 
Chinese Estates Holdings) ven-
cesse o concurso para os terre-
nos junto ao Aeroporto Interna-
cional de Macau, onde começou 
a ser construído o projecto resi-
dencial de luxo “La Scala”. 
A ausência do empresário não 
deverá motivar um novo adia-
mento, segundo fonte conhe-
cedora do processo, ouvida 
pelo JTM. No entanto, Pedro 
Chiang apresentou uma con-
testação que pode complicar o 
avançar do julgamento. Depois 
da sessão de Janeiro, o arguido 
foi notificado por edital, tendo 
apresentado entretanto uma 
contestação. A defesa já havia 

afirmado que o edital publicado 
não reunia os requisitos legais 
necessários. No entanto, como o 
tribunal não atendeu à nulidade 
alegada, Pedro Chiang decidiu 
recorrer. Se o tribunal entender 
agora que o arguido tem razão, 
o empresário terá de ser nova-
mente citado, o que fará com 
que o processo volte ao início.
Na contestação, a defesa de 
Chiang alega ainda, segundo 
uma fonte contactada ontem 
pelo JTM, que não estão sufi-
cientemente identificados os 
factos pelos quais Pedro Chiang 
vai ser julgado, argumentando 
que o empresário não pode ser 
julgado duas vezes pelos mes-
mos motivos. Recorde-se que 
Chiang, que preferia ser julgado 
em Portugal, já foi condenado a 
seis anos de prisão por corrup-
ção activa num processo ante-
rior. 
Nas últimas duas sessões, ape-
nas Steven Lo, antigo sócio 
maioritário da Moon Ocean, e 
Fong Chun Yau, director execu-
tivo da ATAL Engineering Ltd., 
marcaram presença no Tribunal 
Judicial de Base. Camila Chan, 
esposa de Ao Man Long; o belga 
Luc Vriens, director executivo 
da Waterleau; Chan Ying Lun e 
Xun Jianping, ambos membros 
da Companhia de Construção 
e Engenharia Civil China, são 
os restantes arguidos do quar-
to processo conexo ao caso Ao 
Man Long.

Joseph Lau e Pedro Chiang são dois dos oito arguidos do processo

JORGE NETO VALENTE SOBRE DECLARACÕES DE COUTINHO A PROPÓSITO DO “CASO DAS CAMPAS”

O mais importante é que haja “moderação”
O advogado notou que Pereira Coutinho “pediu responsabilidade política, não pediu responsabilidade penal” a Florinda Chan. Ontem, o 
deputado entregou uma petição a Chui Sai On em que pede que explique, publicamente, as razões da investigação que está a ser feita à 
Secretária para a Administração e Justiça

O presidente da Associação dos Advogados, Jorge 
Neto Valente, comentou ontem as declarações 
que o deputado José Pereira Coutinho tem vindo 

a proferir sobre Florinda Chan e o alegado envolvimento 
no “caso das campas”.
“Do ponto de vista jurídico, é preciso ter sempre presen-
te que qualquer arguido se presume inocente, senão não 
valia a pena haver tribunais. Segundo, do ponto de vista 
político, os políticos são conhecidos por dizerem o que 
quiserem e o deputado Pereira Coutinho é um político 
que tem a imunidade correspondente ao exercício do 
cargo de deputado”, lembrou ao Canal Macau.
“Agora, se nós, antes de haver averiguações, antes de se 
chegar a alguma conclusão, começamos logo a demitir 

as pessoas e a exigir a responsabilidade política não sei 
quem é que sobra, não sobra ninguém”, afirmou Neto 
Valente.
O advogado disse ainda o mais importante é que haja 
“moderação” naquilo que se diz em todas as circunstân-
cias “e ter um sentido de responsabilidade que implica 
não dizer mal ou não lançar suspeitas sobre pessoas que, 
segundo parece não estão sequer directamente envolvi-
das”.
Por outro lado, Neto Valente notou que o deputado “fez 
uma declaração política, pediu responsabilidade políti-
ca, não pediu responsabilidade penal, e isso, responsa-
bilidade política nem se sabe muito bem o que quer que 
seja”.

Ontem, o deputado entregou uma petição a Chui Sai On 
em que pede ao Chefe do Executivo para que explique, 
publicamente, as razões da investigação que está a ser 
feita à Secretária para a Administração e Justiça, Florinda 
Chan. 
“Nós temos que exigir zero tolerância para os que assu-
mem cargos de elevada responsabilidade porque é desta 
forma que nós podemos depois ter a moral de exigir o 
cumprimento da lei por parte dos cidadãos de Macau”, 
afirmou, citado pela Rádio Macau.
“O que acontece cá em Macau é que quanto mais eleva-
do for o cargo mais existe aceitação de irresponsabilida-
de por parte dos nossos governantes e isto não pode ser 
assim”, afirmou ainda.
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TECTOS DE ACESSO A HABITAÇÃO PÚBLICA DEIXA MUITOS NAS MÃOS DO MERCADO 

Deputada sai em defesa da classe média
Kwan Tsui Hang questiona o 
Governo sobre medidas que 
apoiem aqueles que fiquem 
fora dos critérios de acesso à 
habitação social e à habitação 
económica. De acordo com a 
deputada, não é difícil encontrar 
pessoas que cheguem à meia 
idade sem casa própria

A deputada da bancada dos Operá-
rios considera que mais pessoas 
devem ter acesso a habitação pú-

blica. Kwan Tsui Hang afirma que há 
muita gente que não consegue ter acesso 
a casas sociais nem a casas económicas, 
ficando numa situação muito complica-
da, devido à situação do mercado. 

Segundo recorda, a Lei de Habitação 
Económica foi revista este ano e foram 
alterados os limites de rendimentos. Ac-
tualmente, para que uma pessoa possa 
concorrer a habitação económica deve re-
ceber pelo menos 7.820 patacas por mês e 
no máximo 22.240. “Acho que este valor 
é irrazoável, porque mesmo os que ga-
nham mais que o valor máximo, muitos 
não conseguem comprar uma casa eco-

nómica. E também não conseguem com-
prar uma casa privada. Por outro lado, as 
pessoas que não atingem o valor mínimo 
também não podem pedir uma casa eco-
nómica”. 

A deputada afirma conhecer casos 
do género. “Recebi uma queixa de uma 
trabalhadora que recebe menos de 7.000 
patacas por mês e poderia pedir uma 
habitação social. Esta pessoa trabalha 
há mais de 20 anos, mas como tem pou-
panças superiores a 168.920 mil patacas 
o Governo já não permite que esta pes-
soa concorra a habitação social. Ora, esta 
pessoa não pode pedir uma habitação 
social nem tem capacidade para pagar 
uma habitação económica”, descreve 
Kwan Tsui Hang. Para poder concorrer a 
uma habitação social, um indivíduo não 
pode ganhar mais do que 7.570 patacas 
e não pode ter como poupanças mais de 
168.920 mil patacas. 

“Depois de trabalharem dezenas de 
anos em Macau, as pessoas perdem a es-
perança, por causa do aumento dos pre-
ços das casas, porque não podem com-
prar casa nem pagar rendas. Não é raro 
encontrar pessoas que cheguem a uma 
certa idade sem casa”. Na opinião da de-
putada, as políticas de habitação pública 
devem dar prioridade aos que recebem 
menos, mas é preciso pensar no grupo de 
pessoas que fica de fora, que “não con-
seguem pedir uma habitação social nem 
comprar uma casa económica nem uma 
casa normal”. Devido à situação do mer-
cado imobiliário, “muitas pessoas ficam 
sem tecto”, afirma Kwan Tsui Hang, que 

Subida dos preços das casas e das rendas faz as pessoas “perderem a esperança”, avisa Kwan Tsui Hang

pede para que o Governo tome medidas.
“Quais são as medidas que o Gover-

no já pensou para ajudar essas pessoas? 
Esses limites são obstáculos. O Governo 
tem medidas para resolver os problemas 
de habitação?”, interroga, apontando 
“defeitos ou falhas na lei”. Kwan Tsui 

Hang quer saber se a lei será revista ou 
pelo menos se os critérios vão ser altera-
dos. “Em relação às pessoas com rendi-
mentos superiores e que nem podem pe-
dir habitação económica, têm de suportar 
rendas muito elevadas. Há medidas para 
ajudar essas pessoas?”.

Viviana Chan
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• • • BREVES
José Cesário e Vítor Sereno
recebidos na ADM
O Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Cesário, e o Cônsul Ge-
ral de Portugal na RAEM, Vítor Sereno, 
vão ser recebidos na sede da Associação 
dos Macaenses (ADM) amanhã, para um 
almoço informal com os corpos sociais 
daquela entidade. Na mesma ocasião, a 
ADM vai dar as boas-vindas formais a Ví-
tor Sereno.

José Manuel Simões apresenta
obras sobre índios do Brasil
José Manuel Simões, professor na Uni-
versidade de São José, vai apresentar na 
segunda-feira o livro “Os Índios Potigua-
ra: Memória, Asilo e Poder”, que resulta 
de uma tese de doutoramento, e um do-
cumentário cinematográfico dedicado ao 
mesmo tema, chamado “Asilo – O Poder 
dos Potiguara”. Através de um intenso 
trabalho de campo, José Manuel Simões 
explorou a reserva indígena Potiguara, 
área formalmente interdita a estranhos. 
José Laurentino Neves, director do Insti-
tuto Português do Oriente, apresentará as 
obras a par do autor.

Consciência de Macau entregou
queixa ao MP contra Edmund Ho
O movimento Consciência de Macau en-
tregou ontem no Ministério Público um 
pedido para averiguar o envolvimento 
do antigo Chefe do Executivo Edmundo 
Ho na concessão de uma licença de jogo. 
“Entregámos a queixa pelo seu alegado 
envolvimento na concessão de uma licen-
ça de jogo”, afirmou Jason Chao, do mo-
vimento.

Mudada estrutura orgânica 
do Instituto de Habitação
O Instituto de Habitação (IH) vai sofrer 
alterações significativas na sua estrutu-
ra orgânica. O Conselho Executivo deu 
ontem luz verde a um regulamento ad-
ministrativo que aumenta o número de 
trabalhadores e de departamentos para 
que o IH consiga responder ao aumento 
da carga de trabalho. O documento deter-
mina que o presidente Tam Kuong Man 
passe a contar com a ajuda de mais um 
vice-presidente.

Urbaser recorre ao tribunal
para anular contrato da CSR
Uma das empresas que concorreu ao 
concurso público para atribuição de um 
contrato de gestão de resíduos sólidos vai 
recorrer da decisão do Governo para os 
tribunais. A empresa vencedora foi a CSR 
que já efectua a recolha do lixo actualmen-
te. Mas a Urbaser SA não ficou satisfeita, 
se bem que não explicou quais são os ar-
gumentos usados para contestar. A notícia 
foi avançada pelo Business Daily.
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ENTREGA DE ASSINATURAS NOS SAFP

Mais três a querer a AL 

Os Serviços da Administração e Função Pública 
(SAFP) receberam ontem os pedidos de reconheci-
mento de comissão de candidatura de três entida-

des: Tri-Decade, a “Cuidados para Macau” e a Comissão 
Conjunta da Candidatura das Associações de Empregados 
(CCCAE), que concorre no sufrágio indirecto e que já con-
quistou a maioria do seu colégio eleitoral. Por outro lado, 
Lau Cheok Va, que preside à Assembleia Legislativa, anun-
ciou que este não ano não se candidata.

O responsável da comissão da Tri-Decade, a 
“Breakthrough Action”, disse que foram reunidas mais de 
500 assinaturas e que a lista tem quatro candidatos.

Segundo Kou Ngon Fong, citado pela Ou Mun Tin Toi, 
este é um grupo “criativo e independente”, salientando 
que não têm qualquer apoio do Governo. “A nossa equipa 
é mais jovem e por isso esperamos contribuir com um novo 
estilo”, dando como exemplo as eleições internas que fo-
ram feitas para seleccionar os candidatos. 

A Associação “Cuidados para Macau”, de acordo com a 
TDM em chinês, recolheu milhares de assinaturas e entre-
gou 500 (o número máximo).

O responsável de Cuidados para Macau, Lei Chong 
Sam disse aos jornalistas que “é preciso que haja pessoas 
profissionais de diferentes áreas que ajudem no desenvol-
vimento de Macau para resolver diferentes problemas”.

Segundo explicou, a lista deverá ter sete ou oito candi-
datos previstos mas ainda não há uma decisão final.

Lei Chong Sam é actualmente presidente da Associação 
de Motociclos Ecológicos de Macau e é mecânico. Já partici-
pou nas legislativas em 2009, tendo sido o oitavo candidato 
da lista União para o Progresso e Desenvolvimento, lidera-
da por Lai Cho Wai, comerciante.

Segundo a imprensa de Hong Kong, Lai Cho Wai é ir-
mão mais novo do líder de uma seita, chamado Lai Tong 
Sang, e que é conhecido por ser inimigo do “Dente Parti-
do”.

Além disso, o número dois desta lista, em 2009, foi 
Kwan Vai Lam, actual presidente da Associação de Jogos 
com Responsabilidade de Macau e que em Março deste ano 
anunciou que se ia candidatar novamente.

Recorde-se que em Setembro de 2009, o Comissariado 
Contra a Corrupção deteve três membros da União para 

O primeiro candidato é Lam Heong Sang e o segundo é Lei Cheng I e juntos 
obtiveram a maioria das assinaturas do colégio eleitoral do sector do trabalho

Ao todo, já há 13 pedidos de reconhecimento de comissões de candidatura para a corrida à AL pelo sufrágio 
directo. Pelo indirecto, foi entregue o primeiro pedido de reconhecimento

o Progresso e Desenvolvimento e apreendeu computado-
res para investigação. Os membros foram depois libertados 
mas Kuan Vai Lam sempre garantiu que o caso nada teve 
que ver com corrupção eleitoral. 

Ao nível do sufrágio indirecto, a CCCAE deve ter a elei-
ção garantida, caso a comissão receba luz verde. O primeiro 
candidato é Lam Heong Sang e o segundo é Lei Cheng I e 
juntos obtiveram 54 assinaturas do colégio eleitoral do sec-
tor do trabalho, num total de 65.

O mandatário é o vice-presidente da Federação das As-
sociações dos Operários, Chan Kam Meng. Já Lee Chong 
Cheng, actual número dois de Kwan Tsui Hang, ainda não 
revelou se se candidata.

Quanto a Lau Cheok Va diz que não se recandidata por 
causa da idade e da saúde e porque quer dar oportunidades 
aos mais jovens.

 Até agora, para as eleições directas há 13 pedidos de 
aprovação de comissões de candidatura e um para as indi-
rectas.

DEPUTADOS DISCUTEM IMPACTO DE PROJECTOS EM COLOANE

AL examina “pulmão” no dia 20
Os projectos de grande envergadura desenhados para Coloane, o “pulmão” de Macau, vão ser debatidos na 
Assembleia Legislativa (AL) na próxima quinta-feira, dia 20.

A última vez que se realizou um 
debate sobre “um assunto de in-
teresse público” foi há oito anos, 

estando, na ocasião, em causa a imple-
mentação, ainda durante o ano de 2005, 
dos 15 anos de escolaridade gratuita.

O debate, cuja data foi ontem co-
nhecida - e que vai obrigar o Governo 
a deslocar-se ao Hemiciclo - ocorre de-
pois de a AL ter aprovado, num feito 
raro, uma moção submetida, no mês 
passado, por dois dos três deputados 
da chamada ala democrata - Ng Kuok 
Cheong e Paul Chan Wai Chi - habitua-
dos a verem os seus pares criticarem e a 
chumbarem iniciativas da sua autoria.

Na proposta, exortam o Executivo 
a “parar com a aprovação de todos os 

projectos de desenvolvimento de gran-
de envergadura” enquanto a Lei do 
Planeamento Urbanístico - actualmente 
sob análise em sede de especialidade na 
AL - não entrar em vigor.

Neste sentido, defendem assim a 
suspensão da autorização de quaisquer 
projectos de construção de grande en-
vergadura para o “pulmão” da cidade, 
que sejam “incompatíveis” com a sua 
realidade.

A sociedade ficou “surpreendida” 
com o facto de, nos termos da planta 
de alinhamento de um terreno, emiti-
da pela Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes a pedido 
do promotor, ser permitida a constru-
ção de edifícios com uma altura máxi-

ma de 100 metros, referia a nota justi-
ficativa da moção, elencando situações 
idênticas, que têm feito com que Coloa-
ne esteja na ordem do dia, porque “to-
dos querem ocupar esta zona natural 
protegida”.

“Se não tivermos cuidado, Coloa-
ne será devorada, aos poucos, até que 
não seja mais possível protegê-la”, 
apontava-se no texto, apresentado ao 
Hemiciclo a 22 de Maio, sem esquecer 
as declarações do actual Presidente chi-
nês, Xi Jinping, que aquando da visita 
a Macau, em 2009, sustentou, num re-
cado endereçado ao Governo local, que 
“Coloane deve ser desenvolvida de 
acordo com a sua qualidade de zona de 
conservação ecológica”. JTM/Lusa
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Caso encontre deficiências da cobertura móvel durante o período de actualização, a 
CTM sugere aos seus utilizadores que procedam da seguinte maneira: desligar e tornar 
a ligar novamente o seu aparelho móvel permitindo assim a conexão à rede móvel 
da CTM.

Para informações detalhadas queira contactar a Linha de Serviço da CTM: 1000.

Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos as nossas desculpas pelo incómodo 
que possa a vir causar.

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

14 de Junho de 2013

Aviso
Tendo por objectivo de melhorar a qualidade dos serviços de telecomunicações, a 
CTM irá efectuar a actualização dos seguintes projectos, nos próximos dia 15 de 
Junho de 2013 respectivamente, a saber:

Data/Hora
Das 02h00 às 05h00,
15 de Junho de 2013

Das 02h00 às 06h00,
15 de Junho de 2013

Projecto
Actualização e 
manutenção da 
rede móvel
Actualização e 
manutenção da 
rede de Internet

Serviços Afectados
O serviço de Banda Larga Móvel 3G baseado no 
tempo utilizado pode estar interrompido de forma 
intermitente durante 5 minutos.
Alguns utilizadores nas zonas da Avenida de 
Almeida Ribeiro e Rua da Praia do Manduco 
poderão ter o seu serviço de Internet de Banda 
Larga eventualmente interrompido durante 25 
minutos.

Novo Abrigo da Anima
Altinho de Ká Hó- Coloane junto ao Reservatório

*
Sem adopções a Anima não pode socorrer outros animais

*
Nunca abandone o seu animal de estimação

*
Contacto da Anima:  63018939 (KIKO)

*
Ajude-nos a Ajudá-los

O almoço realiza-se no sábado, dia 15 de Junho, pelas 12:30, no Clube Militar.
Contactos para Inscrição:
Recepção do Clube Militar: 2871 4000
António Azevedo: 6619 8107
Luciano Oliveira: 6208 3188
Tiago Pereira: 6632 2657
Diamantino Torrado: 62330157

Alguns amigos membros da comunidade estão 
a organizar um almoço de homenagem ao 
Prof. Henrique Novais Ferreira, por ocasião 
da sua recente condecoração com a Comenda 
da Ordem do Mérito.

Almoço de convívio 
e homenagem ao 

Prof. Henrique Novais Ferreira

BURLA LESOU RESIDENTE

Telefone a tocar, 
dinheiro a “voar”
Uma residente de Macau teve um prejuízo avultado 
após uma burla bem orquestrada. O caso foi 
conduzido por telefone com chamadas de pessoas que 
afirmaram pertencer a determinados organismos, mas 
que afinal não passavam de meros burlões 

É caso para dizer que sem-
pre que o telefone toca-
va acontecia um prejuí-

zo. Uma residente de Macau 
de 65 anos descobriu da pior 
forma que tinha sido alvo de 
uma burla, acabando por ser 
lesada em 906 mil renminbis 
e 528 mil dólares americanos, 
tudo feito por telefone.

Segundo revelaram as 
autoridades, a vítima encon-
trava-se em Xangai quando 
recebeu um telefonema de 
uma mulher afirmando que 
fazia parte da Segurança So-
cial e que tinha uma dívida 
por saldar relativamente a um 
seguro médico. Desconfiada, 
a mulher decidiu ligar para 
as autoridades de Macau a 
denunciar o caso já que não ti-
nha feito qualquer apólice de 
seguro nesse sentido. 

Cerca de dez minutos de-
pois recebeu um telefonema 

de um homem que afirmou ser 
polícia e que se tratava tudo 
de uma burla. De seguida iria 
transferir a chamada para um 
delegado do Procurador que, 
por sua vez, disse à mulher 
que tinha de fazer uma trans-
ferência de 74 mil renminbis 
para uma conta para salva-
guardar os seus bens. 

Pouco tempo depois nova 
chamada, desta vez do “mi-
nistério público”, pedindo 832 
mil renminbis e 528 mil dóla-
res americanos, montante que 
deveria ser transferido para 
a outra conta. A mulher nem 
pensou duas vezes e assim o 
fez.

Uns dias mais tarde resol-
veu contactar o “ministério 
público”, “delegado do procu-
rador” e o “agente da polícia”, 
mas sem sucesso, acabando 
por perceber que tinha sido 
burlada. P.A.S.
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Jovem furtou produtos de maquilhagem

TRIO SUSPEITO DE BURLA

Cartões de crédito falsos 
renderam meio milhão
A Polícia Judiciária deteve ontem três homens por suspeita de estarem envolvidos num 
caso de burla electrónica recorrendo a cartões de crédito falsos. Os indivíduos terão 
vindo de Hong Kong para Macau, onde falsificavam os cartões, sendo responsáveis por 
prejuízos na ordem de meio milhão de dólares de Hong Kong, afirmaram as autoridades

O caso ainda não estará concluído, mas a 
polícia já conseguiu apanhar três suspei-
tos de burla electrónica com recurso a car-

tões de crédito falsos. As autoridades têm fortes 
indícios que a rede tenha outros intervenientes a 
operar fora do território, fornecendo aos cúmpli-
ces, três homens de nacionalidade búlgara, dados 
electrónicos com os quais faziam os cartões.

A polícia foi contactada por alguns bancos do 
território a alertar para casos de levantamento de 
dinheiro com cartões falsificados. Após investiga-
ções, os três suspeitos acabaram por ser apanha-

dos em flagrante quando tentavam levantar mais 
dinheiro. O trio terá vindo da RAEHK para a prá-
tica dos crimes, tendo já conseguido levantar pelo 
menos meio milhão de dólares de Hong Kong.

No apartamento onde viviam, na zona da Ave-
nida de Horta e Costa, foram encontrados 101 car-
tões falsos e algum equipamento electrónico que 
servia para as falsificações. Para além disso, as 
autoridades encontraram ainda 290 mil dólares de 
Hong Kong, enquanto que o resto do dinheiro terá 
sido gasto ao longo dos dez dias que operaram no 
território.

Os clientes lesados são oriundos de França e 
Inglaterra, acrescentaram as autoridades, que sus-
peitam que os detidos façam parte de uma rede 
internacional.

Pedro André Santos
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2ª Vez

Acção Ordinária nº CV2-12-0092-CAO    2° Juízo Cível

Autor: Banco Nacional Ultramarino, S.A., com sede em Macau, na 
Avenida Almeida Ribeiro, n.º 22.
Réu: Scott Leigh Milburn, de nacionalidade australiana, com a última 
residência conhecida em Macau, na Rua de Nam Keng, edf. Nova City, 
Bloco 9, 22.º D, Taipa e ora ausente em parte incerta.

Correm éditos de trinta (30) dias, a contar da segunda e última 
publicação do anúncio, citando o réu acima identificado, para no prazo 
de trinta (30) dias, decorrido que seja o dos éditos, contestarem, 
querendo, o pedido formulado na petição inicial nos mencionados autos, 
que resumidamente consiste em que:

O réu seja condenado a pagar ao autor o montante de MOP$137.781,19 
(cento e trinta e sete mil setecentas e oitenta e uma patacas e dezanove 
avos), acrescida dos juros vincendos à taxa anual de 30% até à data de 
efectivo e integral pagamento.

Conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que 
neste 2.º Juízo Cível se encontra à sua disposição e que poderá ser 
levantado nesta secretaria nas horas normais de expediente, de que a 
falta da contestação, não implica o reconhecimento dos factos articulados 
pela autora e ainda que é obrigatória a constituição de advogado (nos 
termos do art.º 74.º do C.P.C.M.).

Macau, aos 15 de Maio de 2013.

O Juíz,
Jerónimo Santos

A Escrivã Judicial Principal,
Loi Wai Leng

“JTM” - 14 de Junho de 2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

2ª Vez

Execução Ordinária nº CV1-09-0059-CEO      1° Juízo Cível

Exequente: BANCO COMERCIAL DE MACAU, S.A., com sede em Macau, 
na Avª da Praia Grande, n.º 572.
Executados: 3.º executado Hoi Chan Fai, masculino, maior, herdeiro de Hoi 
Fok Heng e 4.º executado Hoi Tong Seng, masculino, maior, herdeiro de Hoi 
Fok Heng, residentes em Macau, na Avenida do Nordeste, Edifício Island Park, 
Bloco 3, 4.º andar F.

FAZ-SE SABER que nos autos acima indicados são citados os credores des-
conhecidos dos executados para, no prazo de QUINZE DIAS, que começam a 
correr depois de finda a dilação de vinte dias, contados da data da segunda e última 
publicação do anúncio, reclamar o pagamento dos seus créditos pelo produto do 
bem penhorado sobre que tenha garantia real e que é o seguinte:

Direito penhorado
(1.º)

Denominação: 2/6 da fracção autónoma, “F4” do 4.º andar “F”.
Situação: sito em Macau, n.º  187 da Estrada da Ponte de Pac On e n.º 973 da 
Estrada Nordeste da Taipa.
Finalidade: para habitação.
Número de matriz: 40845.
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: n.º 22146-XIII do Li-
vro B.
Número de inscrição da propriedade horizontal: n.º 25716 do Livro F, aí 
hipotecada ao Banco Weng Hang, S.A. pela inscrição n.º 31976C e 55137C.

(2.º)
Denominação: 2/6 da fracção autónoma, “AC/V-68”.
Situação: sito em Macau, n.º  187 da Estrada da Ponte de Pac On e n.º 973 da 
Estrada Nordeste da Taipa.
Finalidade: para estacionamento.
Número de matriz: 40845.
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: n.º 22146-XIII do Li-
vro B.
Número de inscrição da propriedade horizontal: n.º 25716 do Livro F, aí 
hipotecada ao Banco Weng Hang, S.A. pela inscrição n.º 31976C e 55137C.

RAEM, aos 19 de Abril de 2013.

A Juiz,
Kan Cheng Ha

O Escrivão Judicial Auxiliar,
Loi Wa Chon
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

Processo: 259/13.3YRLSB 
Revisão/Confirmação de Sentença Estrangeira    
N/Referência: 5870221 
Data: 28-05-2013

Requerente: Mario Marques do Vale
Requerido: Huang Lijuan do Vale
 
Nos autos acima identificados, correm éditos de 30 dias, contados da data da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando:
Requerido: Huang Lijuan do Vale, filha de Huang Foyou e de Deng Caihong, domicílio: 
Estrada Almirante Magalhaes Correia, 233-321, Edf. Wong Loi, 7 A A, Ilha de Taipa, Macau, 
China. 

com última residência conhecida na(s) morada(s) acima indicada(s) para, no prazo de 15 dias, 
decorrido que seja o dos éditos, deduzir oposição, querendo, à ação.

Na falta de oposição, encontrando-se observados todos os requisitos exigidos pelas disposi-
ções combinadas dos artigos 1096.° e 1101.º do Código de Processo Civil, o Tribunal concede-
rá a revisão e confirmará a sentença estrangeira revidenda nos termos do n.º 1 do artigo 1094.° 
do mesmo Código, para que produza os seus efeitos em Portugal.

O pedido consiste na revisão e confirmação da sentença de Divórcio proferida pelo 6ª Juízo 
do Tribunal Judicial de Macau.

tudo como melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra nesta Secretaria, à 
disposição do citando.
Fica advertida de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial

O Juiz Desembargador,
Dr(a). Aguiar Pereira
A Oficial de Justiça,

Cláudia Graça

Notas:   •   Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento  
•  As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro a 3 de Janeiro; de domingo de 

Ramos à segunda-feira de Páscoa e de 16 de Julho a 31 de Agosto.
•  Nos termos do artº 32º do CPC, é obrigatória a constituição de nos recursos e nas 

causas propostas nos tribunais superiores.

Tribunal da Relação de Lisboa 
6ª Secção

Rua do Arsenal  Letra G- 1100-038 Lisboa
Telef: 213222900    Fax: 213479845    Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt
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Viviana Chan

Prémio Verde 
para hotel 
de duas estrelas
O “Prémio Hotel Verde Macau 2012” 
foi atribuído a nove unidades hote-
leiras, anunciou ontem a Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambien-
tal (DSPA). De acordo com o orga-
nismo, entre os galardoados, na ca-
tegoria II, está o “Hotel East Asia”, 
que se tornou na primeira unidade 
de duas estrelas a ser premiada. A 
lista dos premiados inclui ainda os 
hotéis Sands Macau, Grand Lisboa 
e Guia (prémio de prata da Catego-
ria I), MGM Macau, Grand Waldo, 
Riviera Macau, Dragão Dourado e 
Rossio da Taipa (prémio de bronze 
da Categoria I). “O facto de haver, 
pela primeira vez, hotéis de média e 
pequena dimensões a participar na 
candidatura da presente edição do 
Prémio e ter sido um deles premiado 
demonstrou que, quer sejam hotéis 
grandes, médios ou pequenos, todos 
podem participar, de igual modo, na 
candidatura ao Prémio e aplicar me-
didas de gestão ambiental, de acor-
do com a realidade de cada um”, 
sublinhou a DSPA, em comunicado. 
O júri decidiu ainda manter os pré-
mios concedidos em anos anteriores 
aos hotéis Crown Towers, Venetian 
Macau, Hard Rock, Grand Hyatt, 
Grandview, Beverly Plaza, Waldo, 
Pousada Marina Infante, Animação 
Imperial, Westin Resort, Pousada 
de Mong-Há, Metrópole, Emperor, 
Holiday Inn e Lan Kwai Fong. Nesta 
edição, foram introduzidos nos crité-
rios de avaliação medidas favoráveis 
à redução de produção de resíduos 
de cozinha, entre outras. Instituí-
do em 2007, o “Prémio Hotel Verde 
Macau” é organizado pela DSPA em 
colaboração com a Direcção dos Ser-
viços de Turismo e o apoio da Asso-
ciação dos Hoteleiros, Associação de 
Hotéis, Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia e Asso-
ciação de Empregados da Indústria 
Hoteleira de Macau.

A Praça do Tap Seac voltará a servir, a partir das 12 
horas de domingo, de ponto de concentração para a 
quarta manifestação promovida pela Associação de 

Protecção aos Animais Abandonados de Macau (APAAM). 
Três horas depois, os participantes no protesto irão rumar 
à Sede do Governo, deixando pelo caminho alertas anti-
gos sobre um problema que se arrasta no tempo, face às 
reticências das autoridades sobre a apresentação de uma 
proposta de lei para protecção dos animais em Macau. 

No ano passado, o protesto organizado pela APAAM 
juntou mais de 1.300 pessoas. San Chan, uma das volun-
tárias da associação, disse ao JTM que é difícil estimar o 
número de pessoas que poderá aderir à manifestação deste 
domingo, mas sublinhou ainda assim que há cada vez mais 
apelos em prol da defesa dos direitos dos animais.

A mesma responsável salientou ainda que não é obri-
gatório que as pessoas interessadas levem os seus animais 
para a manifestação. 

Associações como a APAAM ou a Anima têm vindo a 
lamentar os sucessivos atrasos das autoridades na elabo-
ração de uma proposta de lei, uma falha também criticada 
por vários deputados. Ng Kuok Cheong foi um dos tribu-
nos que interpelou o Governo sobre eventuais avanços na 
legislação sobre a protecção dos animais, mas a resposta 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) 
às questões colocadas pelo deputado em Abril foi pouco 
esclarecedora.

Na interpelação escrita, o deputado lembrou que o pro-
cesso de elaboração do diploma já arrancou em 2005, sem 
que se tenham verificado entretanto progressos visíveis. 
Na resposta, o IACM não se compromete com calendários, 
reiterando apenas que a proposta está ainda em fase de 
discussão.

O organismo presidido por Raymond Tam refere ainda 
que a proposta irá prever os princípios, direitos e deveres 
dos donos dos animais e determinar multas para actos de 
violência contra os animais. Por outro lado, o IACM expli-
cou que irá ter em conta as experiências das zonas vizinhas 

ASSOCIAÇÃO CONVOCOU PROTESTO PARA DOMINGO

Nova marcha pelos animais
A Associação de Protecção aos Animais Abandonados garante que são cada vez mais as vozes que 
defendem a necessidade de Macau ter uma lei que assegure a defesa dos direitos dos animais. No 
domingo, a associação vai organizar mais uma manifestação

Associação abriga mais de 400 cães e gatos abandonados

para regular o sector dos veterinários. 
A resposta do Governo foi recebida com insatisfação 

pela presidente da APAAM, Chan Hon Keung, para quem 
o conteúdo da proposta da lei não é suficiente para atender 
aos pedidos das pessoas que querem um diploma que pos-
sa acabar com os maus tratos a animais. 

Em conferência de imprensa, a vice-presidente da asso-
ciação, Josephine Lau, alertou que, embora não haja muitas 
notícias sobre maus trato a animais no território, este fenó-
meno nunca foi erradicado, muito por culpa da ausência de 
mecanismos legais. A mesma responsável aproveitou para 
salientar que no final do ano passado foram descobertos 
muitos gatos mortos perto do Canal de Patos, existindo 
suspeitas de que terão sido envenenados. 

Um dos felinos fazia parte do Programa CED (“captu-
rar, esterilizar e devolver”) do IACM, tendo os exames con-
firmado que morreu após ter sido vítima de maus tratos.
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SEQUEIRA COSTA DÁ CONCERTO AMANHÃ NO CENTRO CULTURAL COM REPORTÓRIO DIVERSO  

O regresso do mestre a uma antiga casa musical
Passaram seis décadas desde que 
Sequeira Costa encantou Macau com as 
notas da sua juventude. O seu talento 
correu o mundo e permitiu-lhe receber 
aplausos estrondosos, mas o mestre 
não se esqueceu da relação especial 
que criou com o público português 
e chinês no território. Amanhã volta 
ao piano com um reportório diverso 
e da era romântica para conquistar 
o coração de uma cidade que na sua 
primeira visita o cativou pela atmosfera 
musical

A sua vida é uma partitura infinita. Com 
segredos de um caminho onde a beleza é 
o desfrutar das sonoridades a cada exe-

cução. Às vezes, a mão dança semelhante ao 
acompanhamento uma guitarra, mas é o ritmo 
do coração que sai do piano, na eternidade. Há 
sempre a música, como se um pulmão respiras-
se pelas salas. E o mestre nunca pára porque se 
embrenha nessas notas e perde o tempo, à me-
dida que entra noutra atmosfera e a existência 
é isso mesmo: corpo e alma na mesma sinfonia. 

José Sequeira Costa regressa a Macau para 
dar um concerto, amanhã, no Centro Cultural, 
60 anos depois de ter por cá recebido aplausos 
e conquistado os serões dos apaixonados por 
música. Tinha apenas 22 anos quando pisou os 
palcos do território, acabando por experienciar 
a sua atmosfera musical durante três meses. 
“Achei que o meu contacto com o público, tan-
to português como chinês, foi muito especial. 
A maior parte das pessoas com que lidei eram 
cheias de valor, porque faziam música nas suas 
próprias casas e acompanhavam com violonce-
lo, violino, viola... faziam arte em casa”, recor-
dou ontem aos jornalistas o pianista que inspi-
ra gerações.

Fátima Almeida

Para esta nova passagem por Macau, Se-
queira Costa preparou um concerto “com 
obras de diferentes estilos”, incidindo no 
“reportório romântico do século XIX e XX”. 
Quando o pianista tocar a Cantiga de Amor 
de Viana da Mota, que foi um dos seus profes-
sores, os seus dedos farão desenhos no vazio 
do som. “A Cantiga de Amor tem dois aspec-

tos primordiais: a mão esquerda é como se nos 
aludisse ao acompanhamento de uma guitarra 
e a mão direita é um canto muito belo, próximo 
do fado, com expressão muito especial”, des-
creveu. 

Além de Viana da Mota, que tem um repor-
tório que incide sobretudo no folclore nacional 
português, no concerto “O Regresso do Mes-

tre”, organizado pela Casa de Portugal, será 
também possível ouvir composições de Padre 
António, Beethoven e Chopin. “Incidi o progra-
ma na apresentação de sonatas, que são obras 
mais extensas (...). Duas são de Beethoveen”, 
disse ao especificar que está incluída a que o 
compositor alemão escreveu quando tinha ape-
nas 16 anos.

Foi baptizada de “Pop Up Shop” e é, tal como o nome indi-
ca, uma loja que parece ter nascido do nada, tirando par-
tido de um espaço disponível no Albergue SCM. Até ao 

final do mês irá ser o lar das criações de nove designers, sete do 
território e dois de Portugal, que têm assim a oportunidade de 
mostrar os seus trabalhos ao público e preencher uma lacuna 
comum: a falta de espaço físico.

“Pretendemos sobretudo dar força a designers que têm tra-
balho feito mas poucas oportunidades para poderem ter lojas. 
Muitos deles têm produto mas não o conseguem expor, e esta é 
uma oportunidade que eles têm e acho que completa um boca-
do o ciclo da moda. Não basta desenhar e criar, é preciso fazer 

chegar ao público”, disse ao JTM Manuel Correia da Silva, um 
dos produtores do evento.

O responsável salientou o problema das rendas em Macau 
como um dos grandes obstáculos dos designers locais, pre-
tendendo contornar a questão com iniciativas deste género. 
“Em 2011 este evento teve moldes diferentes, com um grande 
‘fashion show’. Este ano optámos por um formato mais comer-
cial”, acrescentou.

A “Pop Up Shop” estará aberta diariamente, das 12h às 22h, 
e contará com trabalhos das marcas Lines Lab, Common Com-
ma, AV Atellier, Nega C., Bárbara Diaz, Zics, Cocoberryeight, 
Dino Alves e Aforest, estes últimos dois de Portugal. 

Bárbara Barreto é uma das novas caras no evento. A fun-
dadora da Cocoberryeight lançou-se em Maio do ano passado 
com vendas online, e os resultados foram de tal forma positi-
vos que surgiu este convite. “Tenho, pela primeira vez, a minha 

roupa em exposição numa loja. Faço vendas online a partir do 
meu estúdio, que acaba por funcionar como uma loja. Sou bas-
tante colorida em quase todas as colecções, com imensos pa-
drões”, disse a designer ao JTM.

“Designer’s Room Day”
O preço das roupas e acessórios em exposição na “Pop Up 

Shop” varia entre 300 e 3.000 patacas, mas poderão ser adquiri-
das mais baratas graças ao “Designer’s Room Day”. A iniciativa 
destina-se à promoção dos trabalhos de cada um, havendo um 
dia específico em que o designer estará presente na loja para 
troca de impressões com os visitantes. Para além disso, as suas 
peças contarão com um desconto de 25 por cento nesse dia.

A inauguração oficial da “Pop Up Shop” está agendada 
para hoje, às 18h30, no Albergue SCM, com uma festa que con-
tará com a presença dos designers.

“POP UP SHOP” ABRE HOJE NO ALBERGUE

“Macau Fashion Link” aposta no mercado local
A edição deste ano da Macau Fashion Link (MFL) aposta forte no mercado, pretendendo dar mais visibilidade sobretudo aos artistas locais. Até ao final 
do mês estará disponível um espaço no Albergue da Santa Casa, onde será possível adquirir roupas dos designers em condições especiais

Pedro André Santos
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SEQUEIRA COSTA DÁ CONCERTO AMANHÃ NO CENTRO CULTURAL COM REPORTÓRIO DIVERSO  

O regresso do mestre a uma antiga casa musical

A longa-metragem “Amanhecer a 
andar”, de Sílvia Firmino, marcou 
ontem o arranque da extensão a 

Macau do programa do Festival Interna-
cional de Cinema Doclisboa’ 12, iniciati-
va que se prolonga até ao próximo dia 22.

O programa compreende a exibição 
de oito documentários que fizeram par-
te a secção de competição portuguesa da 
10ª edição do Doclisboa’12, que decorreu 
em Outubro na capital portuguesa.

Iniciativa do Instituto Português 
do Oriente (IPOR), em parceria com o 
Doclisboa (com quem foi trabalhada a 
programação) e com a Apordoc - Asso-
ciação pelo Documentário, a extensão a 
Macau do Doclisboa integra o programa 
de comemorações do 10 de Junho, dia de 
Portugal de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.

“Obras de Sílvia Firmino, Tiago Afon-
so, José Vieira, João Rodrigues, André Gil 
Mata, Nathalie Mansoux, Thom Ander-
sen e Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres 

traçam uma amostra expressiva da mais 
recente produção portuguesa na área do 
documentário, o que constitui exacta-
mente um dos objectivos principais do 
IPOR e dos seus parceiros”, refere a orga-
nização em comunicado.

Um “objectivo” que passa pela “possi-
bilidade de proporcionar ao público, cria-
dores e produtores da RAEM o contacto 
com a contemporaneidade artística portu-
guesa nesta área”, lê-se no mesmo comu-
nicado publicado no portal do IPOR.

Depois da primeira sessão de ontem, 
seguir-se-á a exibição de “Histórias do 
Fundo do Quintal” e “Reconversão”, 
hoje, e “O Sabor do Leite Creme” ama-
nhã. O Doclisboa é retomado na próxima 
quinta-feira, dia 20, com “O Pão que o 
Diabo Amassou”. O filme “Deportado” 
está agendado para o dia seguinte, en-
quanto o “Cativeiro” e “A Nossa Casa” 
foram os escolhidos para sábado, encer-
rando o programa.

JTM/Lusa

EXTENSÃO DO FESTIVAL ARRANCOU ONTEM

Filmes do Doclisboa
para ver até dia 22
Oito documentários compõem uma inédita extensão a Macau do 
programa do festival Doclisboa

“O Sabor do Leite Creme” será exibido amanhã

tre”, organizado pela Casa de Portugal, será 
também possível ouvir composições de Padre 
António, Beethoven e Chopin. “Incidi o progra-
ma na apresentação de sonatas, que são obras 
mais extensas (...). Duas são de Beethoveen”, 
disse ao especificar que está incluída a que o 
compositor alemão escreveu quando tinha ape-
nas 16 anos.

Neste concerto Sequeira da Costa tem 
como principal expectativa unir em palcos di-
ferentes sonoridades e comandar um “belíssi-
mo piano, devidamente afinado”. Tudo “para 
poder transmitir o fruto desse trabalho do re-
portório” que apresenta ao público de Macau.

Ao longo da sua carreira não há dúvida 
que foram mais os momentos altos - como se 
as palmas dos teatros da Rússia se continuas-
sem a ouvir ininterruptamente. Mas Sequeira 
Costa também fala dos desafios que enfrentou. 
Apesar das dificuldades sentidas, sobretudo 
quando as teclas pareciam pedras, a música 
continuava a fluir pelas salas. “É claro que 
houve momentos em que toquei em pianos 
impossíveis. Estou-me a lembrar de um piano 
em Angola, em Porto Alexandre, que era uma 
terra piscatória (...). Deparei-me com um pia-
no vertical. Eu só trazia um fato que era uma 
casaca e toquei num barracão, onde nem havia 
janelas – felizmente percebi que era um piano 
longe de estar afinado. Comecei a tocar o pro-
grama indicado e vi que havia um cão rafeiro 
que entrou pela sala e enquanto estava a tocar 
fez dos pedais do piano a sua árvore favorita”, 
recordou. 

Ainda assim nesse espectáculo tocou um 
extra-número envolvido pela musicalidade que 
há dentro de si e lhe permitiu ter sobretudo his-
tórias de sucesso para partilhar. “Pontos altos, 
felizmente, tive muitos. Lembro-me quando to-
quei na Filarmónica, na Rússia, naquela altura 
chamava-se Leninegrado – a Segunda Cidade. 
Toquei um recital magnífico com um piano de 
sonho, é que não tem outra classificação. For-
midável. Entrei na sala e o público a abarrotar e 
a maior parte tinha livros grandes com as par-
tituras que eu ia tocar. Todos seguiram o que 
estava a fazer, mas com conhecimento de causa. 
Silêncio total. O recital foi de tal ordem um su-
cesso que dei nove extra programas, não para-
va”, relembrou o mestre. 

Em Macau pela segunda vez, Sequeira Cos-
ta anseia voltar ao território, sem deixar que 
os anos de ausência se voltem a acumular. Há 
60 anos disse por cá ter conhecido pessoas 
com “coração de ouro”, que faziam das suas 
casas o cenário da Europa do século XVIII, 
envolvendo-se num sentimento de pertença à 
música. E assim regressa com um passado car-
regado de melodias tocadas pelo mundo.

roupa em exposição numa loja. Faço vendas online a partir do 
meu estúdio, que acaba por funcionar como uma loja. Sou bas-
tante colorida em quase todas as colecções, com imensos pa-
drões”, disse a designer ao JTM.

“Designer’s Room Day”
O preço das roupas e acessórios em exposição na “Pop Up 

Shop” varia entre 300 e 3.000 patacas, mas poderão ser adquiri-
das mais baratas graças ao “Designer’s Room Day”. A iniciativa 
destina-se à promoção dos trabalhos de cada um, havendo um 
dia específico em que o designer estará presente na loja para 
troca de impressões com os visitantes. Para além disso, as suas 
peças contarão com um desconto de 25 por cento nesse dia.

A inauguração oficial da “Pop Up Shop” está agendada 
para hoje, às 18h30, no Albergue SCM, com uma festa que con-
tará com a presença dos designers.

“POP UP SHOP” ABRE HOJE NO ALBERGUE

“Macau Fashion Link” aposta no mercado local
A edição deste ano da Macau Fashion Link (MFL) aposta forte no mercado, pretendendo dar mais visibilidade sobretudo aos artistas locais. Até ao final 
do mês estará disponível um espaço no Albergue da Santa Casa, onde será possível adquirir roupas dos designers em condições especiais

“Pop Up Shop” acolhe criações de nove designers
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São fotografias de passadeiras de estra-
da. Esta seria uma explicação simplista 
porque se, na verdade, as passadeiras 

são o objecto captado pela lente de António 
Conceição Júnior, as imagens que desde on-
tem estão expostas na galeria da Creative 
Macau são muito mais do que isso.

As linhas que rasgam a tira branca da pas-
sadeira deixando antever o negro do alcatrão 
transformam o objecto que é visto. É possí-
vel “imaginar um outro mundo através des-
tas imagens abstractas”, disse Carla de Utra 
Mendes, da Fundação para a Ciência e Tec-
nologia, que apresentou a exposição, chama-
da “Trânsitos”, e o livro com o mesmo nome, 
juntamente com José Luís de Sales Marques.

Mas são também “fotografias mágicas”, 
referiu ainda Carla Mendes, que aludiu à me-
mória e ao Tempo, “talvez o grande denomi-
nador destes trabalhos”. “Onde vemos o que 
poderiam ser começos de formações celestes 
estão, na verdade, as marcas de um desgas-
te das várias passagens de transeuntes que, 
nos seus passos, carregam consigo as inúme-
ras vivências pessoais e, simultaneamente, o 
testemunho de uma cidade em mudança”. 
Porque, afinal, é sob todos estes pormenores, 
“(aos quais ninguém parece dar valor)” é que 
“existem as camadas da história”, escreveu 
Carla Mendes na apresentação do livro. 

Para Sales Marques, Conceição Júnior 
é um artista que “está sempre à procura da 
perfeição” - que “pode ser encontrada nestas 
fotografias” – e que “vê sempre mais além 
quando observa alguém na rua”.

A exposição estará patente ao público até 
29 de Junho, diariamente das 14:00 às 19:00 
(excepto domingos e feriados).

EXPOSIÇÃO NA CREATIVE MACAU

As “fotografias mágicas” de Conceição Júnior

Helder Almeida

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

A SAAM irá realizar obras de manutenção na rede de abastecimento 
durante o período abaixo indicado, pelo que o abastecimento de água 
será interrompido nos locais abaixo indicados:    
    
Data da Interrupção:  2013/6/15                   Sábado  
     
Horário da Interrupção: Entre as 09.30 e as 14.00 

Local da Obra:    
Taipa, Rua Direita Carlos Eugénio    
 
Locais Afectados:    
Nº 2 e Nº 64 Rua Direita Carlos Eugénio - todas as residências & lojas; 
Retrete pública; Rua Fernão Mendes Pinto; Fab. de Panchões Iec Long; 
Travessa Lou Fu Edf. Happy Garden; Edf. Kin Wai Garden  
   
Local de Abastecimento Temporário:    
Rua Direita Carlos Eugénio n.º 94  
HIDRANTE     
 
Linha Aberta de Informação:   28220088   
   
Atenção: O abastecimento de água será restabelecido a qualquer 
momento, dependendo do progresso dos trabalhos A SAAM irá afixar 
este aviso nas portas dos locais onde o abastecimento de água será 
interrompido, antes das 17.30 do dia que precede a interrupção do 
abastecimento, no sentido de confirmar o período de interrupção.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado!

A SAAM irá realizar obras de manutenção na rede de abastecimento 
durante o período abaixo indicado, pelo que o abastecimento de água 
será interrompido nos locais abaixo indicados:   
     
Data da Interrupção:  2013/6/15                   Sábado  
     
Horário da Interrupção: Entre as 09.30 e as 14.00 

Local da Obra:    
Taipa, Rua Direita Carlos Eugénio    
 
Locais Afectados:    
Rua do Sol - todas as residências & lojas; 
Rua do Cunha, Rua Ho Lin Vong; 
Rua do Retiro & Rua de Horta e Sousa - todas as residências & lojas; 
N.º 24 e n.º 60 Rua Correia da Silva   
  
Local de Abastecimento Temporário:    
Largo Maia de Magalhães n.º 15   
HIDRANTE Nº. 4021     
 
Linha Aberta de Informação:   28220088   
   
Atenção: O abastecimento de água será restabelecido a qualquer 
momento, dependendo do progresso dos trabalhos A SAAM irá afixar 
este aviso nas portas dos locais onde o abastecimento de água será 
interrompido, antes das 17.30 do dia que precede a interrupção do 
abastecimento, no sentido de confirmar o período de interrupção.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado!

Um conjunto de fotografias abstractas de António Conceição Júnior está deste ontem exposto até ao final do mês. São apenas pormenores mas 
estes podem transportar quem vê as imagens para um outro universo. Para José Luís Sales Marques, o autor é alguém que “vê sempre mais além 
quando observa alguém na rua”
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A exposição foi apresentada por Carla de Utra Mendes
e por José Luís de Sales Marques

A exposição vai estar patente na Creative 
Macau até ao final do mês

A passadeira é o objecto fotografado mas que ao pormenor 
parece assumir outros contornos
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ADRAM GANHOU NOS SUB-18, SÓ COM SEIS EQUIPAS

Futuro de campeonato de juniores
depende dos apoios
Há alguns anos que não havia um 
campeonato de juniores em Macau. Regressou 
esta temporada com seis clubes. ADRAM 
tornou-se campeão. E agora pergunta-se, que 
futuro para as camadas jovens?

Muito se tem falado esta temporada da com-
petitividade da Liga de Elite e do interesse 
que igualmente tem despertado o campeo-

nato da II Divisão do futebol de Macau, este ano 
realizado em duas voltas.

Poucos se terão apercebido que a Associação de 
Futebol de Macau organizou (muitos dirão, final-
mente…) uma prova destinada aos juniores, joga-
dores com menos de 18 anos.

O campeonato terminou no passado fim-de-
-semana, depois de uma época curta, com a parti-
cipação de somente seis clubes, apenas um deles da 
Liga de Elite, o Monte Carlo.

A competição teve duas voltas e só na derradei-
ra jornada é que se decidiu o campeão, a favor do 
Sports School Union, conhecido pela sigla ADRAM, 
que empatou a duas bolas com o grande rival, selec-
ção de Sub-16, patrocinada pela Associação.

As duas equipas terminaram o campeonato em 
igualdade pontual (26) e com o mesmo resultado 
nos dois desafios, por isso foram os golos marcados 
e sofridos de toda a temporada a definir o título, a 
favor de ADRAM (43-8 contra 39-4 dos Sub-16).

Provas deste tipo deveriam ser normais, como 
acontece em qualquer parte do mundo futebolísti-
co, mas em Macau não se têm realizado nos últimos 
anos, ao que dizem os dirigentes associativos por 
falta de interesse dos clubes, ao que dizem os diri-
gentes dos clubes por falta de apoios e espaços para 
treinar.

 
Dificuldades financeiras

JTM foi colher algumas opiniões sobre esta si-
tuação e a importância de não se deixar morrer mais 
uma vez estes campeonatos dedicados aos escalões 
de formação, tão importantes para o futuro do fute-
bol no território.

Daniel Sousa, membro da Associação de Futebol 
de Macau reconheceu que foram poucas as equipas 
que se inscreveram, mas mesmo assim já é um bom 
sinal.

“Os clubes têm dificuldades financeiras e sabem 
que não há muitos espaços para treinar. Antigamen-
te havia um subsídio directo do ID [Instituto do 
Desporto], agora não existe. Por isso compreende-
-se que haja poucas equipas a participar. A partir 
deste campeonato vamos estudar formas de fazer 
crescer a prova e outras de escalões mais jovens, 
mantendo contactos mais estreitos com os clubes, 
para que, perante as propostas deles, possamos in-
crementar medidas para o futuro.”

Aquele dirigente associativo diz que a AFM já 
em tempos tentou incrementar medidas para a cria-
ção de equipas jovens, em especial junto dos clubes 
da I Divisão. “Fizemos isso há cerca de cinco ou seis 
anos. Foi discutida a possibilidade (e obrigatorie-
dade) das equipas do escalão principal só poderem 
participar no campeonato se dispusessem de pelo 
menos uma equipa de escalões jovens. Mas não re-
sultou, uma vez que já é complicado, para alguns, 
manter uma equipa na I Divisão. Temos de traba-
lhar neste domínio em conjunto e aproveitar tam-
bém as escolas de formação que existem, por exem-
plo a do ID.”

 
Tem de haver incentivos

Pelé é o treinador da equipa sénior da Casa de 
Portugal, mas também, há vários anos, o grande di-
namizador das escolinhas do clube de matriz portu-
guesa. “Há muitos jovens dessas idades espalhados 
por equipas seniores, que podem ser aproveitados 
se houver campeonatos das categorias deles. Nós, 
por exemplo, temos cinco, com menos de 16 anos, 
a jogar na IV Divisão e só não entrámos este ano 
no campeonato de Sub 18, porque fomos avisados 
pouco tempo antes da prova começar e já tínhamos 
os miúdos inscritos no Sporting de Matos da IV Di-
visão, para que pudessem rodar.”

Pelé não entende porque razão a Associação 
não organiza campeonatos jovens com regularida-
de. “Em primeiro lugar eles têm de dar incentivos 
financeiros, por exemplo dar um bom prémio ao 
campeão da I Divisão e aos outros clubes, para que 
estes tenham condições para o investir nas camadas 

jovens, sendo mesmo obrigados a participar. Como 
se explica que haja um campeonato escolar com 
perto de 30 equipas, bem organizado, e não haja um 
campeonato de Sub-18 ou Sub-16 da iniciativa da 
Associação. Para mim a culpa não é dos clubes. Eu 
relembro que Macau já teve campeonatos de esca-
lões com diversas equipas e só havia um campo, o 
do Canídromo.”

 
Faltam estruturas

Rui Cardoso esteve muitos anos ligado às esco-
las do Sport Macau e Benfica, de onde saíram vários 
jogadores com talento, que estão actualmente em 
equipas seniores de Macau e até outros no exterior.

“As equipas de futebol em Macau não têm ma-
neira de se estruturar e angariar subsídios para im-
plementar as camadas jovens. Essa é a grande ver-
dade. Têm a preocupação de se manter na I Divisão, 
porque isso já exige um grande investimento. Para 
além do aspecto financeiro, não há espaços para 
treinar. Pela minha experiência, se não houver en-
tendimento entre a Associação de Futebol de Macau 
e o ID, isto não será resolvido. Estou de acordo se os 
clubes da I Divisão, pelo menos, forem obrigados a 
ter equipas jovens, seria perfeito, mas sem as devi-
das condições isso torna-se inviável. O Benfica dei-
xou de participar porque era sempre uma incógnita 
se havia ou não campeonato. E depois andávamos 
um ano a treinar para fazer meia dúzia de jogos. 
Optei por dar a possibilidade aos jovens de actua-
rem em equipas seniores”, refere Rui Cardoso.

O ex-treinador do Benfica dá uma solução: “O 
campeonato escolar deveria alargar-se mais ao exte-
rior, não ser tão interno, estar servido de treinadores 
de futebol, trabalhando-se assim de uma forma mais 
séria. Isto porque as escolas têm mais condições, es-
paços, para treinar, o que é o mais importante.”

Esta discussão à volta dos campeonatos dos es-
calões jovens já dura há alguns anos.

Esta temporada foram seis as equipas que de-
cidiram participar (ADRAM, Sub-16, Tim Iec, Lai 
Chi, Monte Carlo e Long Cheng), o que se saúda.

Resta saber se será para dar continuidade.

Vítor Rebelo

Associação de Futebol quer aproveitar actuais escolas de formação, como a do ID

Campeonato parado dá lugar à Taça
A Liga de Elite só regressa a 21 deste mês, com a 
realização da derradeira jornada, que vai decidir o 
campeão, ou Monte Carlo ou Benfica. Este domingo 
há Taça de Macau, com jogos das meias-finais, depois 
dos “quartos” se terem efectuado quarta e quinta-feira, 
com os seguintes resultados: Monte Carlo, 1 – Polícia, 
1 (Monte Carlo ganhou nas grandes penalidades); 
Benfica, 7 – Hong Ngai, 0; Lam Pak, 3 - Kei Lun, 0; Ka I, 3 - 
Chau Pak Kei, 0. Nas meias-finais, vão jogar Monte Carlo-
Benfica (16 horas) e Lam Pak-Ka I (17:30). Entretanto, 
amanhã, no Campo de Hóquei em Campo do Estádio 
de Macau, terá lugar o torneio anual de futebol, variante 
de sete, entre oito equipas representativas de países 
regiões da lusofonia. Pelé é o organizador do evento 
integrado nas comemorações do Dia de Portugal, que 
começa às 09 horas da manhã e deverá prolongar-se 
até cerca das 15 horas.
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VOLTA AO
MUND

PORTUGAL/CHINA

Aliança leva Católica à China 

COREIAS
A Coreia do Norte responsabilizou Seul 
pelo cancelamento de um encontro de alto 
nível previsto para quarta-feira. Segundo a 
agência oficial KCNA, Seul “não tinha a in-
tenção, desde o início, de manter um diálo-
go e só procurava criar um obstáculo para 
as conversações, atrasá-las e miná-las”.

TURQUIA
O Primeiro-Ministro turco fez ontem um 
“último aviso” aos manifestantes para 
deixem o parque Gezi de Istambul, cen-
tro dos protestos antigovernamentais. “O 
parque Gezi não pertence a quem o ocu-
pa, pertence a toda a gente”, acrescentou.

ÁFRICA DO SUL
O antigo presidente sul-africano Nelson 
Mandela, hospitalizado há seis dias devi-
do a uma infecção respiratória, está a “rea-
gir bem ao tratamento”, indicou ontem o 
Governo. No texto, o Governo deseja uma 
recuperação rápida ao homem que é o 
símbolo da luta anti-apartheid.

GUINÉ-BISSAU
A CPLP manifestou “satisfação” pela for-
mação de um Governo inclusivo na Gui-
né-Bissau, encorajando o novo executivo 
a adoptar medidas para que se realizem 
“eleições livres, justas e transparentes” 
ainda em 2013. Sexta-feira, o Presidente 
de transição nomeou um novo Governo, 
composto por 19 ministérios, chefiado 
por Rui Duarte de Barros.

A internacionalização do tecido empresarial português e o intercâmbio de projectos de investigação 
são objectivos de uma aliança entre Europa e China, que integra a Universidade Católica

A Universidade Católica vai le-
var conhecimento a escolas e 
empresas chinesas a partir do 

próximo ano lectivo, no âmbito de 
uma aliança entre escolas da Europa 
e China. A aliança é promovida pela 
Organização Europeia de Escolas de 
Gestão e a Universidade Católica é a 
única instituição de ensino portugue-
sa envolvida no programa, que não 
se circunscreve às principais cidades 
- Pequim, Xangai e Macau.

Ricardo Reis, docente na Universi-
dade Católica, explicou à agência Lusa 
que a aliança entre escolas europeias 
e chinesas “tem a ver muito com uma 
nova filosofia de alianças de conheci-
mento, que promovem a mobilidade 
de alunos e conhecimento”.

“É mais do que o Erasmus”, subli-
nhou, comparando com o programa 
de cooperação e mobilidade no âmbi-
to do Ensino Superior, estabelecido em 
1987, entre estados membros da União 
Europeia (UE).

Numa primeira fase, a rede de 20 
escolas europeias e chinesas, que in-
clui Macau, abrirá “vagas para cerca 
de 10 alunos” portugueses, “uma vin-
tena no máximo”.

O docente da Universidade Cató-
lica frisou que esta aliança “tem uma 
dimensão de conhecimento e de pro-
jectos de investigação em comum”. 
“Tem uma componente que é muito 

Universidade Católica é a única instituição portuguesa envolvida na aliança sino-europeia

próxima do Erasmus e tem a ver com 
esta noção a que UE está a chegar de 
que o conceito de mobilidade é um su-
cesso a nível de alunos e que convém 
exportar para fora da Europa, para a 
China e para outras dimensões geográ-
ficas”, notou.

A aliança possibilitará igualmente o 
“financiamento de projectos de investi-
gação quer na Europa quer na China”, 
associando “entidades que financiam 
Ciência não só na Europa, que existem 
já, e na China, que tem menos”.

Como este programa não se “limita 
a um eixo muito concentrado de cida-
des chinesas”, Ricardo Reis realçou que 

a aliança permitirá chegar “a algumas 
zonas menos conhecidas” e a “empre-
sas a que não se consegue chegar quer 
com conhecimento quer com projec-
tos”.

O objectivo é chegar a essas cida-
des, “onde muitas vezes estão concen-
tradas muitas empresas e onde o Go-
verno chinês e a UE pensam que pode 
haver focos de excelência de investiga-
ção científica”.

A ligação às empresas “é crucial” e 
possibilitará que os alunos fiquem “dis-
poníveis para serem recrutados” pelas 
instituições empresariais chinesas.

JTM/Lusa
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EDITAL

Edital n.º 03/DSODEP/2013
Processo n.º Ped.1447
Assunto: Pedido de ocupação de terreno, em regime de ocupação temporária, situado junto ao prédio n.º 417 

da Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, na península de Macau (demarcado a tracejado na 
planta em anexo).

Tendo em conta que se revelando impossível a notificação pessoal no respectivo endereço, nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 72.º do “Código do Procedimento Administrativo”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro, faz-se saber ao requerente Sr. Chao Kuong Cheong, residente no edifício Kin Wa (Bloco II) da Rua do 
Canal Novo n.os 23, 31 e 37, 5.º andar C, o seguinte:

1. Por despacho do Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas de 16 de Abril de 2013, exarado 
sobre a informação n.º 110/DSODEP/2013, de 19 de Março de 2013, foi indeferido o pedido de ocupação 
temporária do terreno identificado no assunto em epígrafe, com os fundamentos constantes daquela informação.

2.  Assim fica V. Exª notificado, que do aludito acto, cabe reclamação para o Senhor Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas a apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar a partir da data de publicação do presente edital, 
conforme os artigos 145.º e 149.º do “Código do Procedimento Administrativo”.

3. Mais se notifica que do referido despacho cabe recurso contencioso para o Tribunal de Segunda Instância 
da Região Administrativa Especial de Macau, a interpor no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação do presente edital, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º do “Código de Processo 
Administrativo Contencioso”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, e da subalínea (2) 

Direcção dos Serviços deSolos, Obras Públicas e Transportes

AVISO

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREDIAL URBANA

1. A única prestação da Contribuição Predial Urbana referente ao exercício de 2012, será cobrada nos meses de 
Junho, Julho e Agosto do ano corrente.

2. No mês de pagamento, se os Srs. Contribuintes não tiverem recebido o conhecimento de cobrança, agradece-se 
que se dirijam ao NÚCLEO DE INFORMAÇÕES FISCAIS, situado no r/c do Edifício “Finanças”, ao Centro 
de Atendimento Taipa ou ao Centro de Serviços da RAEM, trazendo consigo conhecimento de cobrança ou 
fotocópia do ano anterior, para efeitos de emissão de 2.ª via do conhecimento de cobrança.

3. O pagamento pode ser efectuado, até ao último dia do mês indicado no conhecimento de cobrança (Junho, Julho 
ou Agosto), nos seguintes locais:
 - Nas Recebedorias do Edifício “Finanças”, do Centro de Atendimento Taipa, do Centro de Serviços da RAEM 

ou do Edifício Long Cheng;
Os impostos/ contribuições poderão ser pagos por intermédio de cartão de crédito ou de débito emitidos pelo 
Banco da China ou pelo Banco Nacional Ultramarino (incluindo “Maestro” e “UnionPay”). O montante total 
de pagamento não pode ser inferior a MOP$200,00 (duzentas patacas), nem superior a MOP$100.000,00 (cem 
mil patacas). O pagamento através de cartão de crédito ou de débito deve ser efectuado pelo montante total da 
dívida, sendo apenas permitido utilizar na operação um único cartão.

- Nos balcões dos Bancos a seguir descriminados:
      Banco da China;                      Banco Comercial de Macau;
      Banco Delta Ásia;                    Banco Industrial e Comercial da China;
      Banco Luso Internacional;     Banco Nacional Ultramarino;
      Banco Tai Fung, e,  Banco Weng Hang.

-  Nas máquinas ATM da rede Jetco de Macau, assinaladas com a indicação “Jet payment”;
-  Por pagamento electrónico (“banca on-line”), no Banco da China, no Banco Nacional Ultramarino ou no 

Banco Tai Fung, através dos endereços: www.bocmacau.com, www.bnu.com.mo e www.taifungbank.com, 
respectivamente;

 - Por pagamento telefónico “banca por telefone”, no Banco da China ou no Banco Tai Fung.
4. Se o pagamento for efectuado por meio de cheque, a data de emissão não poderá ser anterior, em mais de três 

dias, à da sua entrega nas Recebedorias da DSF, e deve ser emitido a favor da “Direcção dos Serviços de 
Finanças”, nos termos das alíneas 2) e 3) do n.º 1 do Artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 22/2008.
Se o valor do cheque for igual ou superior a MOP$50.000,00, deverá o mesmo ser visado, nos termos da alínea 
4) do Artigo 5.º do Regulamento Administrativo acima mencionado.

5. Os contribuintes podem também efectuar o pagamento através do envio de ordem de caixa, cheque bancário ou 
cheque por correio registado para a Caixa Postal 3030. Note-se que não se pode enviar dinheiro, mas apenas 
ordem de caixa, cheque bancário ou cheque, devendo incluir-se um envelope devidamente selado e endereçado ao 
próprio contribuinte, a fim de se enviar posteriormente o respectivo conhecimento, comprovando o pagamento. 
Lembre-se que devem ser respeitadas as regras descritas no ponto 4, relativamente aos cheques. 
- O envio para a caixa postal deve ser feito 5 dias úteis antes do termo do prazo de pagamento indicado no 

conhecimento de cobrança.
6. Nenhum dos métodos acima mencionados acarreta quasquer encargos adicionais aos contribuintes pela 

prestação do serviço de cobrança.
7. Para sua comodidade, evite pagar os impostos nos últimos dias do prazo.
Aos 24 de Maio de 2013.

A Directora dos Serviços
Vitória da Conceição

Direcção dos Serviços de Finanças

Processo n.º: Ped. 1447
Local: Terreno situado junto ao prédio n.º 417 da Avenida do Dr. 
Francisco Vieira Machado, na península de Macau (demarcado a 
tracejado na planta em anexo).
Planta de Localização:

da alínea 8), do artigo 36.º da Lei
n.º 9/1999, de 20 de Dezembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 9/2004, de 
12 de Agosto.

4. V. Exª poderá consultar a respectiva 
informação e demais dados 
necessários no Pedido n.º 1 447 no 
Departamento de Gestão de Solos 
da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes situada 
na Estrada de D. Maria II n.º 33, 18.º 
andar, durante o horário de expedi-
ente, telefone para a marcação de con-
sulta 85977245.

RAEM, aos 14 de Junho de 2013.

O Director dos Serviços,
Jaime Roberto Carion
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Hoje homenageio um embaixador português 
recentemente falecido. Um diplomata distin-
to. E um amigo.

António Pinto da França encarnou para mim o 
exemplo do “diplomata da lusofonia”, uma lusofonia 
de face humana - porque outra não há.

E a sua aventura pelo mundo de expressão portu-
guesa começou...na Indonésia. 

Encarregado de Negócios em Jacarta, num tempo 
em que o movimento anti-colonialista atacava forte-
mente Portugal pelas suas posições em África, Pinto 
da França utilizou a sua imensa curiosidade intelec-
tual para se aproximar da cultura e do povo indoné-
sios.

Falava fluentemente o bahasa, a língua oficial in-
donésia - ainda há um ano o surpreendi em amena 
conversa em bahasa com antigos amigos indonésios, 
no banquete de Estado oferecido ao nosso Presidente 
da República em Jacarta pelo seu homólogo Presi-
dente Susilo Bambang Yudhoyono. António Pinto da 
França escreveria uma obra de recensão dos vocábu-
los portugueses integrados no bahasa que, publicada 
em português e inglês, hoje serve de referência obri-
gatória a qualquer académico que queira estudar o 
tema.

E, superando a animosidade oficial da época con-
tra a chamada “política ultramarina” de Portugal, es-
treitou laços de amizade com os diversos núcleos de 
luso-descendentes espalhados pela Indonésia, como 
a comunidade de Tugu no norte de Jacarta, de quem 
se tornou um verdadeiro amigo.

Décadas depois, eu visitaria a aldeia dos Tugu 
como embaixador. E, vendo várias fotografias suas, 
de há alguns 30 anos, nos álbuns de recordações da 
comunidade, liguei para o seu telefone pessoal e pu-
-lo a falar com quem o conhecera bem e o respeitava. 

Pinto da França comoveu-se e ficou felicíssimo!
Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, ali 

exerceu notável actividade cultural. E prosseguiu a 
sua carreira como responsável central pela coopera-
ção económica com os PALOP, depois de ter sido aliás 
embaixador na Guiné-Bissau e antes de ser nomeado 
embaixador em Angola.

A sua carreira conheceu uma evolução posterior 
distinta, sendo sucessivamente embaixador em Bona 
(antes da reunificação alemã) e terminando a sua car-
reira como representante diplomático de Portugal no 
Vaticano. 

Já reformado, escreveu várias obras de memórias 
sobre a sua experiência diplomática e fundou e presi-
diu à Associação de Amizade Portugal-Indonésia, a 
cujo leme esteve desde o início até há cerca de três 
anos.

Pinto da França era dotado de três qualidades es-
senciais: inteligência, cultura e humor.

Ser humano muito sensível e perspicaz, era um in-
veterado contador de histórias, expressando através 
delas uma imensa experiência de vida. 

E era alguém que se interessava pelos outros, aju-
dando-as no quotidiano concreto das suas vidas. 

A última função oficial, na Presidência da Re-
publica, foi a de Chanceler das Ordens Honorificas 
Portuguesas, acompanhando de perto os processos 
de agraciamento de personalidades portuguesas e 
estrangeiras, credoras do reconhecimento do Estado 
Português. 

Desaparece do nosso convívio um diplomata dis-
tinto.

E desaparece parte da memória das relações Por-
tugal-África, imediatamente após as independências.

Permanece a memória de um excepcional ser hu-
mano.

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

Homenagem ao
Embaixador António 

Pinto da França

OBSERVATÓRIO
Carlos Frota*

A Administração norte-americana espia a Chi-
na Continental e Hong Kong há vários anos. 
A garantia foi dada por Edward Snowden, 

ex-técnico da CIA e da Agência de Segurança Na-
cional (NSA) que na semana passada denunciou a 
existência de um programa secreto de vigilância 
das comunicações nos EUA. 

As novas declarações de Snowden, cujo para-
deiro é desconhecido desde segunda-feira, dia em 
deixou o hotel de Hong Kong onde se estava hos-
pedado, foram proferidas em entrevista ao jornal 
“South China Morning Post” (SCMP), realizada 
num local secreto da região vizinha.

Segundo especificou, entre os alvos da espio-
nagem estarão a Universidade Chinesa de Hong 
Kong, “responsáveis do Estado”, empresas e es-
tudantes. No entanto, a Universidade Chinesa de 
Hong Kong já veio garantir que não registou tenta-
tivas de intrusão nos seus servidores. 

Com a divulgação destas informações, Snow-
den diz que pretende sublinhar a “hipocrisia do 
Governo dos EUA quando alega que não tem como 
alvos infra-estruturas civis”.

Na entrevista ao SCMP, Snowden afirmou ainda 
ter conhecimento de pressões de Washington junto 
de Hong Kong com vista à sua extradição. No en-
tanto, oficialmente não há informações de que os 
EUA tenham formalizado um pedido de extradi-
ção, embora Washington tenha declarado que está 
a efectuar uma investigação, incluindo buscas à re-
sidência de Snowden e interrogatórios a amigos e 
familiares.

Apesar da existência de um acordo de extradi-
ção entre Hong Kong e os EUA, Snowden poderá 
contestar um eventual pedido de Washington ou 
solicitar o estatuto de refugiado na representação 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados na RAEHK, salienta a agência EFE, re-
cordando ainda que Pequim também poderá inter-
vir no processo.

O técnico informático asseverou que teve “vá-
rias oportunidades de fugir de Hong Kong”, mas 
sente-se seguro na cidade e prefere ficar e “lutar 
contra o Governo dos EUA num julgamento”. “As 
pessoas que pensam que cometi um erro ao esco-
lher Hong Kong equivocam-se sobre as minhas 
intenções. Não estou aqui para fugir da Justiça, es-
tou aqui para denunciar a criminalidade”, vincou, 
frisando que não pretende ser visto como herói ou 
traidor, mas apenas como um cidadão americano.

Um desafio às relações China-EUA
O caso Snowden põe à prova as relações entre 

Pequim e Washington, advertiu ontem a impren-
sa oficial chinesa. “A forma como o Governo dos 
EUA vai conduzir este caso pode representar um 

Instituições civis da China Continental e Hong Kong têm sido visadas pela rede de espionagem 
norte-americana, assegura Snowden, cujas revelações prometem abrir uma nova frente de 
tensões entre Pequim e Washington

ESTADOS UNIDOS/HONG KONG

Snowden denuncia espionagem
dos EUA à China e RAEHK

desafio para a incipiente boa vontade entre Pequim 
e Washington, já que Snowden se encontra em terri-
tório chinês e a relação China-EUA está em constan-
te tensão em matéria da cibersegurança”, indicou o 
“China Daily”.

Num editorial dedicado ao escândalo, o jornal 
considerou que os trabalhos da inteligência norte-
-americana são “injustificados”, já que “as opera-
ções, que incluem a recolha de cerca de mil milhões 
de registos de informações por dia, são uma viola-
ção dos direitos civis”.

Em declarações à agência Xinhua, o investiga-
dor Li Haidong, da Universidade de Relações Ex-
teriores da China, salientou que “durante meses 
Washington acusou a China de ciberespionagem e 
agora a maior ameaça à liberdade individual e à pri-
vacidade nos Estados Unidos é o poder de seu pró-
prio governo”. Segundo Li, Washington está numa 
posição incómoda, pois terá que dar explicações aos 
seus cidadãos e a outros países.

Na perspectiva do analista Zhang Tuosheng, da 
Fundação Chinesa para Estudos Internacionais e 
Estratégicos, o caso prova que “EUA e China, ao in-
vés de se acusarem mutuamente (de espionagem na 
internet) deveriam trabalhar em conjunto para criar 
regras que sejam respeitadas”.

O próprio artista chinês Ai Weiwei, conhecido 
crítico do governo de Pequim, assinalou ontem que, 
caso sejam verdadeiras, as denúncias de Snowden 
podem ser usadas como desculpa pela China para 
aumentar a espionagem e o controlo da população. 
O artista, que durante anos tem condenado a falta 
de liberdade na China, criticou desta vez os EUA, 
destacando que ambos os países “não são muito di-
ferentes quando se trata de invadir a privacidade 
dos seus cidadãos”.

Pequim sem informações 

A China declarou ontem não ter informações sobre 
Edward Snowden. “Não tenho nenhuma informação a 
revelar”, disse Hua Chunying, porta-voz da diplomacia 
chinesa, ao ser questionado diversas vezes sobre um 
possível pedido de asilo de Snowden e sobre o paradeiro 
exacto de Snowden. Hua respondeu da mesma maneira 
quando questionado sobre se Washington entrou em 
contacto com a China para pedir a extradição do ex-
técnico da CIA, bem como sobre a postura de Pequim 
caso Snowden venha a pedir asilo em Hong Kong. O 
porta-voz limitou-se a reiterar que a China é vítima de 
ataques informáticos e “defende fortemente a segurança 
cibernética”.

Americanos divididos

Um estudo de opinião do instituto Gallup indica que os 
americanos estão divididos sobre a decisão de Edward 
Snowden revelar o esquema de vigilância de dados 
no país. Segundo o instituto, 44% dos entrevistados 
manifestaram-se a favor da acção de Snowden, 
enquanto 42% reprovaram as revelações aos media. 
Por outro lado, a maioria (53%) desaprova o sistema de 
vigilância. O chefe da Agência de Segurança Nacional 
frisou, entretanto, que os esforços de vigilância ajudaram 
a evitar “dezenas” de possíveis atentados. “Estamos a 
tentar ser transparentes e proteger as liberdades civis 
e a privacidade, mas também a segurança deste país”, 
disse o general Keith Alexander.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESU-
MIDAS 

PARA OS ACCIONISTAS DO ACE SEGURADORA S.A.
(constituído em Macau como sociedade anónima)

As demonstrações financeiras resumidas anexas do ACE Seguradora, S.A. (a Sociedade) referentes ao exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2012 resultam das demonstrações financeiras auditadas da Sociedade referentes ao exercício 
findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro 
de 2012 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de 
Administração. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto 
accionistas, sobre se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos 
obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 de 
acordo com as Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório 
de 27 de Março de 2013.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2012, e a demonstração dos 
resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo 
naquela data, e um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas.
Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sociedade, dos resultados das suas operações e do âmbito da 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações 
financeiras auditadas e com o respectivo relatório do auditor independente.

Cheung Pui Peng, Grace 
Auditor de contas
PricewaterhouseCoopers 

Macau, 14 de Maio de 2013

RELATORIO E PARECER DO FISCAL UNICO

Aos Accionistas da ACE Seguradora, S. A.

Nos termos do Código Comercial de Macau e dos estatutos da ACE Seguradora, S. A., do ramo não-vida 
(“ACE”), o Fiscal Unico emite relatorio sobre a sua acção fiscalizadora e vem dar parecer sobre os documentos 
de relato financeiro, sobre o relatório e a proposta de aplicação dos resultados do Conselho de Administração, 
relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.

O Fiscal Unico verificou as transacções e a gestão da Seguradora durante o ano de 2012. As suas competências 
incluem a supervisão da gestão da Seguradora; o exame dos livros e registos e sua actualização; a verificação 
dos activos; a análise dos critérios contabilísticos e o respectivo impacto nos resultados do exercício; o exame 
dos documentos de relato financeiro anuais, bem como outras verificações previstas na lei e nos estatutos.

O Fiscal Unico analisou a informação contabilística preparada pela Seguradora durante o ano e submetida 
regularmente à Autoridade Monetária de Macau (“AMCM”), e seguiu outros procedimentos considerados 
adequados para as circunstâncias.

Analisou também o relatório e a opinião emitida pelo auditor independente “PricewaterhouseCoopers”, 
datado de 27 de Março de 2013, o qual expressa uma opinião sem reservas sobre os documentos de relato 
financeiro da Seguradora, relativos  ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.

Obteve todas as informações e explicações consideradas necessárias as suas verificações e, com base no 
trabalho efectuado, é sua opinião de que:

(a) Os documentos de relato financeiro e o relatorio apresentados pelo Conselho de Administração  
reflectem fielmente a situação financeira da Seguradora em 31 de Dezembro 2012 e estão elaborados 
em conformidade com as disposições legais e regulamentares da actividade seguradora, bem como, o 
estabelecido nos estatutos da Seguradora;

(b) Os princípios contabilísticos e os critérios utilizados nas estimativas adoptadas pelo Conselho de 
Administração na preparação dos documentos de relato financeiro, foram os apropriados atendendo 
às circunstâncias; 

(c) Concorda com a proposta de aplicação de resultados, apresentada pelo Conselho de Administração.

OPINIÃO

Em conclusão, é sua opinião de que os documentos de relato financeiro apresentados pelo Conselho de Admi-
nistração, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, bem como o relatorio e a proposta 
de aplicação de resultados, sejam aprovados na próxima Assembleia Geral de Accionistas.

Macau, 28 de Março de 2013
O Fiscal Unico da Conceição Reisinho, Fernando Manuel    
Macau Auditor Registado nº. 0186

Relatório do Conselho de Administração

Esta seguradora tem como objeto social a efetivação de seguros dos ramos gerais, nomeadamente seguros 
de acidentes pessoais, incêndio, de veículos e de acidentes de trabalho etc.

No ano de 2012 os prémios brutos processados foram de MOP 20,179,702.00 (no ano de 2011 foram de 
MOP 14,043,656.00), e as despesas gerais foram de MOP 1,693,613.00 (no ano de 2011, foram de MOP 
1,599,003.00). Em 2012, a Sociedade obteve o lucro líquido de MOP 1,533,613.00 (em 2011, o lucro líquido 
foi de MOP 667,324.00).

Proposta respeitante ao resultado apurado
De acordo com a legislação vigente na Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos Estatutos 
desta Sociedade, o Conselho de Administração tem a honra de submeter à aprovação da Assembleia Geral, 
na sua sessão anual, a proposta para a transferência do resultado positivo registado no exercicio findo em 31 
de Dezembro de 2012, no montante de MOP 1,533,613.00 para:

- Reserva legal (20% do resultado positivo) MOP 306,723.00

- Resultados transitados, o remanescente de MOP 1,226,890.00

O Conselho de Administração
27 de Março de 2013

Titulares de acções com número superior a 5% do capital social ou instituições com participação de 
capital superior a 5% do seu próprio capital 

Não aplicável

Órgãos Sociais da ACE Seguradora, S.A.

Mesa da Assembleia Geral:
ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. (Presidente)
ACE INA OVERSEAS HOLDINGS INC. (Secretária)

Conselho de Administração:
Gerard Mario Sitaramayya (Presidente)
John Charles French (Administrador)
Stephen Barry Crouch (Administrador)

Gerente:
Leung Hau Yee

Fiscal único:
Fernando Manuel da Conceição Reisinho

Secretário da Sociedade:
Nuno Farinha Simões

Accionista principal:
ACE INA INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD., com 14,991 acções, representando 99,94% do capital. 

ACE SEGURADORA S.A.
Publicaçoes ao abrigo do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M de 30 de Junho de 1997

1,828,475.00 

 1,828,475.00  

John French    Gerard Sitaramayya 
Director     Chief Financial Officer	

- CONTA DE EXPLORAÇÃO DAS SEGURADORAS DOS RAMOS GERAIS  DO EXERCÍCIO DE 2012 -

Patacas

Totais
 

 20,179,702.00 

 11,614,669.00 

 43,091.00 

 75,346.00 

 179,944.00 

 144,722.00 

 32,237,474.00 

Acidentes de
Trabalho

 265,866.00 
 -   

 104,099.00 
 19,056.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 75,346.00 

 179,944.00 

 644,311.00 

CRÉDITO

   - PRÉMIOS BRUTOS 
      . De Seguro Directo 
      . De Resseguro Aceite  
   - PROVEITOS DE RESSEGURO CEDIDO 
      . De Seguro Directo 
                     -  Comissões (incluindo participação nos lucros) 
                     - Indemnizações 
                     - Participação dos resseguradores  
                       nas provisões para riscos em curso 
                     - Participação dos resseguradores  
                       nas provisões para sinistros a pagar 
      . De Resseguro Aceite 
                     -  Comissões (incluindo participação nos lucros) 
                     - Participação dos resseguradores  
                       nas provisões para riscos em curso 
   - REDUÇÃO NAS PROVISÕES P/RISCOS EM CURSO 
      . De Seguro Directo  
   - REDUÇÃO NAS PROVISÕES P/SINISTROS A PAGAR      

 . De Seguro Directo  
   - PROVEITOS INORGÂNICOS 
      . Financeiros 
      . Diversos    

- Totais

Incêndio
 

 14,846,630.00 
 -   

 2,220,517.00 
 1,328,448.00 

 2,574,568.00 

 745,691.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

21,715,854.00

Automóvel
 

 114,262.00 
 -   

 -   
 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 114,262.00 

Marítimo
carga

 

 41,580.00 
 -   

 31,083.00 
 -   

 12,558.00 

 2,406.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 87,627.00 

Outros ramos
de seguros

 4,806,854.00 
 104,510.00 

 1,354,659.00 
 1,707,068.00 

 406,149.00 

 1,108,367.00 

 16,189.00 

 26,902.00 

 -   

 -   

 
9,530,698.00  

Contas
gerais

 88,402.00 
 56,320.00 

 144,722.00 

Sub-totais

 20,075,192.00 
 104,510.00 

 3,710,358.00 
 3,054,572.00 

 2,993,275.00 

 1,856,464.00 

 16,189.00 

 26,902.00 

 75,346.00 

 179,944.00 

 88,402.00 
 56,320.00 

   - PREJUízO 
      . DE RESULTADOS ExTRAORDINáRIOS DO ExERCíCIO 
   - PROVISÃO P/IMPOSTO COMPLEMENTAR DE RENDIMENTOS 
   - RESULTADOS LíqUIDOS (LUCRO FINAL)   

 Total

                     - CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE  2012  -
 Patacas

Resultados líquidos
   - LUCRO
      . DE ExPLORAÇÃO  

Total

 
106,448.00 
 188,414.00

1,533,613.00 

 
1,828,475.00 

 

Patacas
Sub-totais

 7,103.00 

 16,314,614.00 

 19,819,037.00 

 6,402,952.00 

 548,232.00 

 4,551,446.00 

 3,500.00 

 47,646,884.00 

 A C T I V O
    - IMOBILIzAÇÕES CORPÓREAS
     . Móveis e utensílios
     . Equipamento de escritório
     . Computadores
     . (Reintegrações acumuladas)

   - IMOBILIzAÇÕES FINANCEIRAS
     . Valores afectos às provisões técnicas - próprios
       - Depósitos a prazo
     . Depósitos de garantia

   - PARTICIPAÇÃO DOS RESSEGURADORES 
     NAS PROVISÕES MATEMáTICAS
     . De seguro directo
     . De resseguro aceite

   - PARTICIPAÇÃO DOS RESSEGURADORES 
     NAS PROVISÕES PARA SINISTROS A PAGAR
     . De seguro directo

   - DEVEDORES GERAIS
     . Empresas associadas
     . Ressegurados
     . Mediadores
     . Outros

   - ACRÉSCIMOS  E  DIFERIMENTOS
     . Juros a receber
     . Outros acréscimos e diferimentos

   - DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
     . Em moeda local
       - Depósitos à ordem
     . Em moeda externa
       - Depósitos à ordem

   - CAIxA

 - Total do Activo

Totais

 4,094.00 
 327.00 

 45,765.00 
 (43,083.00)

 16,284,614.00 
 30,000.00 

 9,686,943.00 

 70,871.00 
 477,361.00 

PASSIVO E SITUAÇÃO  LÍQUIDA
 - PASSIVO -

   - PROVISÕES MATEMáTICAS
     . De seguro directo
     . De resseguro aceite
   
   - PROVISÕES PARA SINISTROS A PAGAR
     . De seguro directo
     . De resseguro aceite

   - PROVISÕES DIVERSAS

   - CREDORES GERAIS
     . Resseguradores
     . Co-seguradores
     . Outros
   
   - ACRÉSCIMOS  E  DIFERIMENTOS

  - Total do Passivo

- SITUAÇÃO LÍQUIDA -

   - CAPITAL SOCIAL
     . Realizado

   - RESERVAS
     . Reserva legal

   - RESULTADOS TRANSITADOS
     . De 1999 - 2010
     . De 2011

   - RESULTADOS LíqUIDOS (antes de impostos)

   - PROVISÃO PARA O IMPOSTO COMPLEMENTAR
     DE RENDIMENTOS

   - RESULTADOS LíqUIDOS (depois de impostos)

- Total da Situação Líquida

 - Total do Passivo e da Situação Líquida

Sub-totais

 9,660,041.00 
 26,902.00 

 10,132,094.00 

 1,550.00 
 414,303.00 

 5,971,984.00 
 15,115.00 

 532,233.00 

 4,019,213.00 

Sub-totais

 20,213,624.00 

 188,413.00 

 7,026,147.00 

 817,076.00 

 28,245,260.00 

 15,000,000.00 

 1,724,704.00 

 1,143,307.00 

 1,533,613.00 

 
19,401,624.00 

 47,646,884.00 

Totais

 9,744,852.00 

 10,468,772.00 

 6,351,399.00 
 229,898.00 
 444,850.00 

 15,000,000.00 

 1,724,704.00 

 609,448.00 
 533,859.00 

 1,533,613.00 

Sub-totais

 9,717,950.00 
 26,902.00 

 
10,468,058.00 

 714.00 

 1,722,027.00 

 (188,414.00)

BALANÇO  EM 31  DE DEZEMBRO DE 2012

Patacas

Totais

 2,964,913.00 

 955,445.00 

 20,013,534.00 

 104,510.00 

 4,678,090.00 

 (11,946.00)
 1,693,613.00 

 6,626.00 

 4,214.00 

 1,828,475.00 
32,237,474.00

Acidentes de
Trabalho

 -   
 -   

 4,663.00 

 265,866.00 
 75,346.00 

 168,240.00 

 -   

 19,056.00 
 -   

 -   
 -   

 533,171.00 

DÉBITO
  - PROVISÕES PARA RISCOS EM CURSO 
      . De Seguro Directo 
      . De Resseguro Aceite  
   - COMISSÕES 
      . De Seguro Directo  
   - ENCARGOS DE RESSEGURO CEDIDO 
      . De Seguro Directo 
                     - Prémios cedidos 
                     - Redução das Provisões para Riscos em Curso (R.C.)
                     - Redução das Provisões para Sinistros (R.C.) 
      . De Resseguro Aceite 
                     - Prémios cedidos 
   - INDEMNIzAÇÕES BRUTAS 
      . De Seguro Directo 
                     - Pagas 
                     - Provisões  
      . De Resseguro Aceite 
                     - Pagas 
                     - Provisões  
   - DESPESAS GERAIS 
   - ENCARGOS FINANCEIROS 
   - AMORTIzAÇÕES E REINTEGRAÇÕES DO ExERCíCIO
      . Imobilizações Corpóreas  
   - LUCRO DE ExPLORAÇÃO   

 - Totais

Incêndio
 

 2,574,568.00 
 -   

 372,978.00 

 14,846,630.00 
 -   
 -   

 -   

 1,328,448.00 
 686,751.00 

 -   
 -   

 19,809,375.00 

Automóvel

 10,977.00 
 -   

 -   

 -   
 -   

 27,619.00 

 -   

 37,069.00 
 71,530.00 

 (12,660.00)
 714.00 

 135,249.00 

Marítimo
carga

 12,558.00 
 -   

 -   

41,580.00 
 -   
 -   

 -   

 -   
 2,406.00 

 -   
 -   

 56,544.00 

Outros ramos
de seguros

 339,908.00 
 26,902.00 

 577,804.00 

 4,588,253.00 
 -   
 -   

 104,510.00 

 1,977,086.00 
 555,744.00 

 -   
 -   

 8,170,207.00 

Contas
gerais

 
1,693,613.00 

 6,626.00 
 

4,214.00 
 1,828,475.00 

 3,532,928.00 

Sub-totais

 2,938,011.00 
 26,902.00 

 955,445.00 

 19,742,329.00 
 75,346.00 

 195,859.00 

 104,510.00 

 3,361,659.00 
 1,316,431.00 

 (12,660.00)
 714.00 

 4,214.00 

 28,708,760.00 
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Dito

Correia Marques in “Hoje Macau”

“E Macau? C’ um caneco, tinha de ser 
assim, o provincianismo político da 
Região não podia deixar de fermentar 
o seu político bobo e manhoso. Aliás 
é proverbial a manha dos tolos sem 
balizas ou barreiras morais”

• • • HÁ 20 ANOS
In “Jornal de Macau”  e “Tribuna de Macau” 

14/06/1993

PORTUGAL VAI LEVANTAR 
QUESTÃO DA NACIONALIDADE
O governo português vai mobilizar 
os seus esforços diplomáticos junto 
da RPC para garantir a nacionalida-
de portuguesa após 1999 a todos os 
cidadãos residentes em Macau com 
ascendência portuguesa. Este assun-
to, segundo fontes contactadas pela 
agência Lusa, será levado pela parte 
portuguesa à reunião plenária do 
grupo de ligação conjunto luso-chi-
nês, que decorrerá em Lisboa nos 
dias 22 e 23, por sugestão do gover-
no de Macau, que considera a ques-
tão essencial no conjunto do quadro 
de estabilidade do Território. “Para 
um grande grupo de portugueses de 
Macau cuja nacionalidade pode não 
ser reconhecida pela China depois 
de 1999, à luz da sua legislação, é 
indispensável que tudo se clarifique 
quanto antes e de uma forma inequí-
voca porque esta é uma questão que 
tem a ver com a sua permanência no 
Território depois daquela data”, ex-
plicou à Lusa um elemento ligado à 
preparação da reunião do grupo de 
ligação. Perante a lei de nacionalida-
de chinesa, a ascendência sanguínea 
impõe-se sobre a naturalidade dos 
indivíduos, e, caso não haja flexibi-
lidade da parte das autoridades de 
Pequim, os eurasianos em causa se-
rão considerados de nacionalidade 
chinesa após a integração do Terri-
tório na RPC. Contudo, e apesar de 
haver referências vagas ao assunto 
na Lei Básica e na Declaração Con-
junta, através de um esclarecimento 
sobre o assunto contido em um dos 
seus anexos, as autoridades chine-
sas, designadamente o director do 
gabinete dos assuntos de Macau 
e HK junto do conselho de estado, 
Lu Ping, tem dado indicações de 
que irão adoptar uma “maior flexi-
bilidade” em relação aos casos de 
Macau. “O que pretendemos agora 
– precisou a fonte contactada pela 
agência Lusa – é que a questão seja 
abordada formalmente e a Repúbli-
ca Popular da China, que não reco-
nhece a dupla nacionalidade, dê no 
órgão de ligação conjunto garantias 
relativamente à manutenção depois 
de 1999 da nacionalidade portu-
guesa a este grupo de pessoas, por 
o considerar um caso especial, e se 
comprometa a conceder o direito de 
opção sobre a nacionalidade antes e 
depois de 1999”. Se isto acontecer, 
continuou, “a República Popular da 
China não precisa de alterar a sua lei 
da nacionalidade – nem é isso que 
nós propomos sugerir – e fica salva-
guardada a cidadania de um vasto 
grupo de pessoas de ascendência 
portuguesa, que fala a nossa língua 
e que se sente culturalmente ligado 
ao nosso país”.

UM PONTO É TUDO
Ferreira Fernandes*

Referência: Partilha de respon-
sabilidade pelo encargo e pa-
gamento das pensões dos fun-

cionários e agentes da administração 
pública de Macau, por força da manu-
tenção dos seus vínculos funcionais, 
ao abrigo da DECLARAÇÃO CON-
JUNTA, feita em Beijing a 13 de Abril 
de 1987. 

Nenhum diploma subsequente da 
DECLARAÇÃO CONJUNTA, sino-
-portuguesa, feita em Beijing a 13 de 
Abril de 1987, estabeleceu a integra-
ção dos aposentados e pensionistas 
de sobrevivência da administração 
pública de Macau, sob Administração 
Portuguesa, nos serviços públicos do 
Governo da República Portuguesa, 
até 20 de Dezembro de 1999, e nem 
tão pouco definiu a desvinculação das 
suas situações jurídico-funcionais, 
segundo o regime estabelecido pelo 
Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau (ETAPM), 
em vigor, à Administração Pública do 
Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM) da Repú-
blica Popular da China, a partir de 20 
de Dezembro de 1999. 

Entretanto, foi estabelecida a par-
tilha da responsabilidade pelo paga-
mento das pensões destes aposen-
tados e pensionistas pelo encargo 
constituído pelo território chinês de 
Macau, sob Administração Portugue-
sa, entre o Governo da República Por-
tuguesa e o Governo da RAEM, pelo 
tempo em que houver prestado servi-
ço público neste Território, conforme 
o estabelecido no artigo 98.º da Lei 
Básica de Macau, adaptada da Decla-
ração Conjunta, sino-portuguesa, bem 
como no artigo 10.º do referendado 
Decreto-Lei n.º 357/93, de 14 de Ou-
tubro, conjugado com o artigo 2.º do 
referendado Decreto-Lei n.º 246/99, 
de 1 de Julho, atento o indissociável 
disposto no n.º 4 do artigo 60.º do Es-
tatuto Orgânico de Macau. 

É neste contexto que vai ser diri-
gido ao Senhor Primeiro Ministro do 
Governo da República Portuguesa, 
um aditamento ao esclarecimento 

que lhe foi formulado a 13 de Novem-
bro de 2012, respeitante à suspensão 
indevida, feita pela Caixa Geral de 
Aposentações, do direito ao pagamen-
to do subsídio de férias de 2012 des-
tes aposentados e pensionistas, pela 
aplicação da norma do Orçamento do 
Estado Português de 2012, que é in-
tangível às normas estabelecidas pelos 
diplomas subsequentes da Declaração 
Conjunta, sino-portuguesa, bem como 
do ESCLARECIMENTO prestado pelo 
Governo da República Popular da Chi-
na sobre as políticas fundamentais res-
peitantes a Macau, em Beijing a 13 de 
Abril de 1987, constante do ANEXO I, e 
com igual força vinculativa da mesma 
DECLARAÇÃO. 

É também neste contexto que vai ser 
esclarecido o Senhor Primeiro Ministro 
do incumprimento do dever do seu Go-
verno, bem como dos anteriores a este, 
quanto à aplicação indevida das nor-
mas estabelecidas para os Orçamentos 
do Estado, de 1996 a 2013, à situação 
jurídico-funcional destes mesmos apo-
sentados e pensionistas, bem como do 
regime tributário, a título de IRS. 

Está disponível este aditamento ao 
esclarecimento, a todos/as os/as cola-
boradores/as da administração públi-
ca, quer do território chinês de Macau, 
sob Administração Portuguesa, quer 
da Administração Pública da RAEM, e, 
em caso de concordância, subscreve-o, 
em solidariedade com os aposentados 
e pensionistas da administração públi-
ca portuguesa de Macau, sob Adminis-
tração Portuguesa, por incumprimento 
da partilha de responsabilidade pelo 
encargo e pagamento das pensões de 
aposentação segundo o regime do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau (ETAPM), em 

Questão de Macau-RAEM

Faz agora dez anos. O designer Jorge Silva, alfaiate de 
jornais e capas de livros como o outro era marcenei-
ro, apanhou um convite no ar da Câmara de Lisboa e 

atirou-se ao mar. 
Quer dizer, foi à espinha da coisa. Pegou numa óbvia e 

vulgar sardinha da Praça da Ribeira, prateada mas humil-
de, deitou-a num scanner e scaneou-a toda. Nasceu dali um 
ovo de Colombo: as Sardinhas das Festas de Lisboa. 

Desde então, 2003, quando se aproxima Junho, não há 
ano em que não me irrite, como me irrita quando pego num 
clip: porque não fui eu a inventar esta bela evidência?! 

Numa cidade cheia de marcas antigas - a voz de Hermí-
nia, a paixão de um Vasco por franjas, uma página de Nuno 
Bragança indo pela noite e pelo riso, uma colina de Carlos 
Botelho... -, surgiu um novo símbolo. 

Com a vantagem sobre as marcas já referidas, que exi-
gem muito talento, ou sobre outras, como os corvos, que 
pedem lendas milenárias, ou as pedras desenhando o chão, 
que pedem o lombo dobrado e suor, a sardinha das festas, 
de tão simples, deixa-se ser o que o lisboeta quiser. 

Lisboeta no sentido lato, porque o Tejo ali ao lado de-
saguou pelo mundo fora: este ano, houve um italiano, um 
japonês e uma chilena entre os dez finalistas, dos 6446 con-
correntes.

Simples (não me canso de repetir), cauda bifurcada, 
duas curvas suaves, um olhinho na ponta, esta marca, 
trend, moda, tem tudo para ser sucesso. 

Ela é o que Portugal devia ser. 
Simples (já o disse?) e inteligente..

JTM/DN

Esta Lisboa que eu amo

vigor, operado em 2012 e 2013, pelo 
Governo da República Portuguesa, 
através da Caixa Geral de Aposenta-
ções, nos termos do artigo 60.º, n.º 2, 
alínea d), e n.º 4, do Estatuto Orgâni-
co de Macau, atenta a manutenção dos 
seus vínculos funcionais, nos termos 
da DECLARAÇÃO CONJUNTA, sino-
-portuguesa, datado de 13 de Abril de 
1987, de elevados VALORES HUMA-
NÍSTICOS, bem como dos termos do 
ESCLARECIMENTO, datado da mes-
ma data vde 13 de Abril de 1987, do 
ANEXO I da mesma DECLARAÇÃO, 
adaptados pela Lei Básica de Macau, 
de 31 de Março, em vigor, na Região 
Administrativa Especial de Macau, 
a partir de 20 de Dezembro de 1999, 
e pelo referendado Decreto-Lei n.º 
246/99, de 1 de Julho, em conjugação 
com o Decreto-Lei n.º 357/93, de 14 de 
Outubro, e Decreto-Lei n.º 14/94/M, 
de 23 de Fevereiro. 

Estando no pré-período do início da 
campanha eleitoral para candidaturas a 
deputados/as da Assembleia Legislati-
va da Região Administrativa Especial 
de Macau (RAEM), é sempre melhor, 
gente de Macau governada por gente 
Macau, ter representantes vocaciona-
dos/as a trabalhos legislativos desta 
ilustre instituição, de três sistemas elei-
torais, com estatuto bem formado nos 
princípios da lei de Peter e com pensa-
mento assente na teoria de Lavoisier, de 
modo que os seus trabalhos produzis-
sem melhores efeitos da permanência 
inalterada dos sistemas social e econó-
mico em Macau, bem como da maneira 
de viver, até 20 de Dezembro de 2049, e 
da manutenção das leis vigentes, basi-
camente inalteradas, da administração 
pública portuguesa de Macau, promul-
gadas nos termos do Estatuto Orgânico 
de Macau durante a vigência do Go-
verno de Macau, sob Administração 
Portuguesa, e adaptadas, nos termos da 
Declaração Conjunta, sino-portuguesa, 
de 13 de Abril de 1987, pela Lei Básica 
de Macau, de 31 de Março de 1993, em 
vigor na RAEM, desde 20 de Dezembro 
de 1999. 

* Residente da RAEM

UM ARTIGO
Amadeu Xete*
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Com a contratação de Paulo Fonseca, que le-
vou o Paços de Ferreira ao “play-off” da Liga 
dos Campeões, para o lugar de Vítor Pereira, 

o FC Porto encerrou o “capítulo” dos treinadores, 
assunto que os clubes lisboetas já haviam solucio-
nado.

Apesar da contestação, depois de uma época 
em que o sonho de vencer tudo redundou na au-
sência de títulos, Jorge Jesus renovou pelo Benfica, 
enquanto o Sporting apostou em Leonardo Jardim, 
no desemprego após a saída do Olympiacos, para 
o lugar de Jesualdo Ferreira, que resolveu sair e re-
gressar ao Sporting de Braga.

Em matéria de jogadores, as maiores movimen-
tações aconteceram nos “dragões”, que venderam 
em conjunto James Rodriguez e João Moutinho ao 
AS Mónaco a troco de 70 milhões de euros.

Para compensar estas saídas, os portistas apos-
taram no mercado nacional, contratando Tiago Ro-
drigues e Ricardo ao Vitória de Guimarães, Carlos 
Eduardo e Licá ao Estoril e Josué ao Paços de Ferrei-
ra, depois de há muito ter garantido Diego Reyes, 
que vai representar o México na Taça das Confede-
rações.

Na formação da Luz, a aposta foi no mercado 
sérvio, com as contratações de Filip Djuricic (Hee-
renveen), Miralem Sulejmani (Ajax), Lazar Marko-
vic (Partizan) e ainda Stefan Mitrovic (Kortrijk), não 
oficializado, mais o irmão de Nemanja Matic, Urus 
(Kosice), que deve rumar à equipa B, tal como Jorge 
Rojas (Cerro Porteño).

Quanto às saídas, para já apenas está confirma-
da a do médio argentino Pablo Aimar, sendo que 
vários jogadores serão cobiçados, casos de Matic ou 
Gaitan, enquanto Cardozo não contará para Jesus, 

depois do episódio da final da Taça de Portugal.
No Sporting, o lateral esquerdo brasileiro Jeffer-

son, que actuava no Estoril, é a única novidade para 
já, e vai substituir Joãozinho, devolvido ao Beira-
-Mar após seis meses de empréstimo. O jogador de-

Miralem Sulejmani (ex-Ajax) assinou recentemente pelo Benfica

LIGA PORTUGUESA

Plantel dos “grandes” ganha forma
A duas semanas do arranque da temporada futebolística 2013/2014, os planteis dos três “grandes” começam a ganhar forma, com as confirmações 
oficiais dos treinadores e de vários jogadores 

verá comprometer-se com o Sporting de Braga.
Ricky van Wolfswinkel há muito tinha assinado 

pelos ingleses do Norwich, ainda no “reinado” Go-
dinho Lopes, sendo que o novo presidente, Bruno 
de Carvalho, pretende fazer sair mais jogadores, 
nomeadamente os que auferem vencimentos altos.

O Benfica arranca para a nova temporada a 27 
de Junho, dia em que se apresentam os reforços, en-
quanto o restante plantel chegará a 1 de Julho, data 
marcada para o primeiro dia dos trabalhos no FC 
Porto e no Sporting.

Pinto da Costa foi “obrigado” 
a mudar de treinador

Pinto da Costa afirmou que a mudança de trei-
nador se deveu apenas ao facto de Vítor Pereira ter 
decidido sair para o Al Ahli. “Nós mudámos de trei-
nador porque o treinador que ganhou o campeona-
to entendeu ir para a Arábia. Não foi uma questão 
de opção, tivemos de mudar”, referiu numa entre-
vista ao Jornal de Notícias. 

“Paulo Fonseca foi o único com quem conver-
sei para treinar o FC Porto”, garantiu o presidente 
portista, colocando o técnico “na linha dos grandes 
treinadores do clube como Artur Jorge, Mourinho e 
Villas-Boas”.

Quanto a Mano Menezes, que revelou ter estado 
perto do FC Porto e diz que apenas não rumou ao 
Dragão porque o clube foi campeão, o dirigente diz 
que foi um empresário, Carlos Leite, quem lhe dis-
se que Mano Menezes estava disponível para con-
versar, «depois da eliminação da Champions. “O 
senhor Mano Menezes nunca foi minha opção ou 
hipótese”, esclareceu.

P.A.S.
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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) 

14:45  RTPi DIRECTO 18:40  Cougar Town - Sr.1 19:00  TDM Talk Show 

(Repetição) 19:35   Vingança 20:30  Telejornal 21:20  Ler + Ler Melhor 

21:30  Cenas do Casamento 22:10  Escrito nas Estrelas 23:00 TDM News 

23:31 Portugueses Pelo Mundo

30 FOX SPORTS
13:00 Global Football 2012/13 13:30 The Football Review 2012-2013 14:00 

US Open Championships 2013 Day 1 Highlights 16:00 (Delay) Baseball 

Tonight International 2013 17:00 Tour De Taiwan 2013 Highlights 17:30 

US Open Championships 2013 Day 1 Highlights 19:30 (LIVE) FOX SPORTS 

Central 20:00 Football Asia 2013/14 20:30 Global Football 2012/13 21:00 

(LIVE) US Open Championship Day 2

 

31 STAR SPORTS
13:00 Asian Festival Of Speed 2013 13:30 2 Wheels 14:00 Wimbledon 

Classic Matches 1993 16:00 Legends Of Wimbledon: Pete Sampras 17:00 

Asian Festival Of Speed 2013 17:30 (LIVE) Score Tonight 2013 18:00 (LIVE) 

WTA - Aegon Classic 19:30 (LIVE) ATP - Aegon Championships Quarterfinals

40 FOX MOVIES
12:10 21 Jump Street 14:00 The Darkest Hour 15:30 Once Upon A Time 

16:20 Da Vinci’S Demons 17:20 The Ides Of March 19:00 The Beach 21:00 

The Avengers 23:25 What Lies Beneath

41 HBO
12:00 Larry Crowne 13:45 Doom 15:30 Courageous 17:45 Moneyball 

20:00 Ocean’S Eleven 22:00 Captain America 00:00 Being Flynn

42 CINEMAX
12:30 Runaway Train 14:30 Morlocks 16:00 Winning 18:00 Police Acad-

emy: Mission To Moscow 19:25 Jurassic Attack 20:45 Epad On Max 21:10 

Xiii 22:50 Your Highness 00:25 American History X

50 DISCOVERY
13:00 Destroyed In Seconds 14:00 What Happened Next? 14:30 Magic 

Of Science 15:00 American Chopper 16:00 World’s Toughest Drive 17:00 

Man Vs. Wild 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Dirty 

Jobs 20:00 How It’s Made 20:30 Everything You Need To Know 21:00 

Mythbusters 22:00 Lost Tapes 23:00 Nightmare Next Door 00:00 How It’s 

Made 00:30 Everything You Need To Know

51 NGC
12:30 Mega Factories 13:25 Don;t Tell My Mother 15:15 Maya Underworld: 

The Real Doomsday 16:10 When Vacations Attack 17:05 Scam City 18:00 

Triumph of Life 19:00 Mega Factories 20:00 Seconds From Disaster 21:00 

When Vacations Attack 23:00 Scam City 00:00 Breakout

54 HISTORY
13:00 The Pickers 14:00 Cocaine: History Between The Lines 16:00 Swamp 

People 17:00 Duck Dynasty 18:00 Kings Of Restoration 18:30 Pawn Stars 

19:00 The Pickers 22:00 America’s Book Of Secrets 00:00 Cajun Pawn Stars 

00:00 Kings Of Restoration

55 BIOGRAPHY
13:00 Confessions: Animal Hoarding 14:00 Way Off Broadway 15:00 My 

Ghost Story 17:00 Gene Simmons: Family Jewels 18:00 Sell This House 

19:00 Bollywood Boulevard 20:00 I Don’t Have Time For This 21:00 

Celebrity Ghost Stories 22:00 Hoarders 23:00 My Ghost Story Asia 00:00 

Gene Simmons: Family Jewels

62 AXN
13:00 Chuck 13:55 Wipeout 14:50 CSI: Ny 15:45 The Amazing Race 16:35 

Wipeout 17:25 Leverage 18:15 CSI: Miami 19:10 Ncis: Los Angeles 20:05 

Criss Angel Mindfreak 20:35 Ebuzz 21:05 Blue Bloods 22:00 The Voice 

22:55 The Apprentice Asia 23:50 Hannibal 00:40 Ebuzz 

63 STAR WORLD
12:30 Glee 13:25 Happy Endings 14:20 Got To Dance UK 15:15 Ace of 

Cakes 16:10 Glee 17:05 Suburgatory 18:00 Beauty and the Geek Australia 

20:20 How I Met Your Mother 20:45 Glee 21:40 Gallery Girls 22:35 Greek 

23:30 Beauty and the Geek Australia

82 RTPI
07:00 Telejornal Madeira 07:37 Percursos 08:31 Correspondentes 09:00 

Bom Dia Portugal-Directo 10:01 AntiCrise 10:25 Portugal Aqui Tão Perto 

11:26 Portugal de...Joana Vasconcelos 12:09 Depois do Adeus 13:00 Jornal 

da Tarde-Directo 14:15 O Preço Certo 15:04 Albufeira em Festa-Directo 

17:43 Notícias RTP - Madeira (17H00) 18:00 Portugal em Directo-Directo 

19:03 Ler +, Ler Melhor 19:09 Baía das Mulheres 20:00 Telejornal 20:55 A 

Semana de Nuno Morais Sarmento-Directo 21:20 Sexta às 9-Directo 21:54 

Portugal Aqui Tão Perto 22:51 Música Maestro 23:34 Construtores de Im-

périos 00:00 24 Horas-Directo 01:01 Agora 01:07 5 Para a Meia-Noite 02:18 

RTP Artes 02:39 Albufeira em Festa 05:20 Repórter África - 2ª edição 05:48 

24 Horas 06:21 Janela Indiscreta com Mário Augusto 06:52 O Seu Dinheiro

• • • TEMPO WWW.SMG.GOV.MO

240C / 270C

• • • CÂMBIOS BNU

PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.95 8.05
EURO 10.60 10.44
YUAN (RPC) 1.257 1.316

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

22:00

Captain America

HBO

• • • AMANHÃ 15/6

240C / 270C

• • • HOJE 14/6

CINETEATRO
S1 After Earth   - 14:30 • 16:30 • 19.30 • 21:30

S2 Long Weekend 
14:30 • 16:15 • 18.00 • 21:45 

TORRE DE MACAU
Star Trek: Into Darkness (3D) (estreia dia 16)
 14:00 • 16:30 • 19:00 • 21:30

GALAXY
THEATER 7
The Great Gatsby 3D
14:00 • 16:30 • 19:10 • 21:50 • 00:30

THEATER VÁRIOS
Star Trek Into Darkness 3D - 19:30 • 20:50 • 22:00  • 22:50 • 23 •15 • 00: 30

THEATER 8
Snitch - 18:30 • 20:40 • 01:50

THEATER 6 & 9*
Dark Skies - 16:30 • 18:25 • 01:35*

THEATER 6
The Last Exorcism Part II - 20:15 • 23:00 • 00:45

THEATER VÁRIOS
Iron Man 3 (3D) - 13:40 • 14:50 • 16:00 • 18:25 • 22:20 • 00:50

THEATER VÁRIOS
Trance

14:35 • 16:3 5

THEATER 6
The Big Wedding - 00:50

GRAND THEATER 
Great Expectations (02 de junho)

16:35



Halle Berry exibe gravidez 
durante férias em Paris
Halle Berry e o noivo, Olivier Martinez, rumaram 
a Paris para desfrutar de uns dias de descanso. 
Durante um passeio descontraído pelas ruas da 
capital francesa, a actriz exibiu a sua barriga de 
cinco meses de gravidez ao lado do actor francês. 
Halle Berry, recorde-se, anunciou a segunda 
gravidez no passado mês de Abril. “Acredito que 
é um milagre e sinto-me muito feliz. É uma das 
melhores coisas que me aconteceu na vida”, 
revelou a actriz, que já é mãe de Nahla, de cinco 
anos.
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Paris Jackson 
cortou-se no braço 
e tomou 20 comprimidos
Paris Jackson tomou 20 comprimidos de ibuprofeno, 
anti-inflamatório com efeito analgésico, e fez um corte 
num braço. Os detalhes da tentativa de suicídio da jovem 
de 15 anos foram agora conhecidos, após a divulgação 
do conteúdo do telefonema para o departamento de 
bombeiros de Los Angeles. Quando a ambulância chegou ao local, a jovem estava 
consciente e respirava, antes de ser transportada de urgência para um hospital local.

Miss Iowa é a primeira
rainha de beleza sem braço
Nicole Kelly tornou-se, aos 23 anos, na primeira mulher 
sem um membro a conquistar o título de Miss, e prepara-se 
agora para enfrentar outras 49 candidatas no Miss América, 
em Setembro. Nicole, que nasceu sem o antebraço 
esquerdo, foi eleita Miss Iowa no último sábado. “Nasci 
assim, mas quando alguém pergunta o que aconteceu 
ao meu braço gosto de perguntar o que acham que 
aconteceu. A minha explicação favorita até hoje é que foi 
um tubarão que o comeu, explicação perfeita para alguém 
do Iowa!”, disse Nicole na página oficial do Miss Iowa.

Uma loira 
sensual

Darlene Kurtis considera-se como 
uma mulher típica da Califórnia 

que gosta de praia e de se manter 
em forma. No entanto, depois de 
começar a sua carreira a trabalhar 
num ginásio e numa companhia 
de seguros decidiu mudar-se de 
Bakersfield para Los Angeles à 

procura de novos desafios. Num 
evento local foi descoberta por um 
fotógrafo e a sua vida nunca mais 

foi a mesma, sendo convidada 
frequentemente para sessões 

fotográficas, algumas das quais 
bem sensuais.
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Tempos livresPedro Pires

Aos domingos costumo ir para Co-
loane jogar futebol com amigos. 
Neste momento estou a partici-

par num torneio de caridade de futebol 
de cinco na Flora, no qual tenho jogos semanalmente. Trei-
no também, de vez em quando, numa equipa chinesa, com 
amigos macaenses e portugueses, para a “bolinha”, torneio 
que se realiza no Verão. Gosto de ouvir música, principal-
mente dubstep, música electrónica, rnb e hiphop. No en-
tanto, ultimamente tenho ouvido mais dubstep num canal 

do youtube chamado Vitalfm. Actualmente não costumo 
ir a concertos, mas quando vivia na Austrália ia a festivais 
de música electrónica que decorriam no Verão. Vou todos 
os meses ao cinema, mais do que uma vez. O último filme 
que fui ver foi “Hangover 3”, na semana passada. No entan-
to, vejo bastantes filmes e séries em casa também. Gosto 
muito de viajar, apesar de ultimamente não o fazer muito. 
A última grande viagem que fiz foi à Colômbia para o casa-
mento de um amigo, em 2011. No ano passado também 
fui a Portugal. Leio poucos livros, mas leio muito na inter-

net. Uso uma aplicação que se chama “Stumbleupon”, que 
selecciona artigos de acordo com as minhas preferências e 
relacionados com outros que tenha gostado. Também jogo 
póquer com os meus amigos. Gosto de passear, apesar de, 
na minha opinião, não haver muitos sítios em Macau para 
o fazer. Adoro churrascadas no Verão e costumo ir à piscina 
de Cheoc Van ou do Hard Rock. Às vezes, normalmente aos 
fins de semana, vou jantar fora. Prefiro comida portuguesa, 
mas costumo ir com amigos jantar a restaurantes tailande-
ses também.

Gente Gira Coordenação:
Pedro André Santos

Envie as suas fotos para: gente.gira@yahoo.com

Irmãos inseparáveis
Melissa e David são inseparáveis, disse a mãe Noémia Almeida Ferreira. A pequena 
Melissa, apesar da tenra idade, adora estar sempre ao lado do irmão, revelando-se 
já muito protectora. Assim, momentos carinhosos como este são uma constante 
para orgulho da família, ficando uma fotografia para o álbum de recordações.

A caminho da piscina
Carina Ribeiro surge na fotografia acompanhada do filho Isaac Miguel e o seu futuro 
irmão ou irmã, que ainda está na barriga da mãe. O momento de família foi registado 
a caminho da piscina num dia quente no território, e a autora da fotografia foi a filha 
Viviana Nunes, que já de pequena mostra dotes de fotografia, disse a mãe.

Talento no squash
Armando Amante venceu recentemente o segundo 

Campeonato de Squash de Macau na categoria Open, 
derrotando na final o adversário por um esclarecedor 3-0. 

Como se não bastasse, o jovem do território manteve o 
título que detém há 9 anos, contou o pai José Amante, 

com quem surge na fotografia.



24 ÚLTIMA Sexta-feira, 14 de Junho de 2013 • Fecho da Edição • 01:40 horas

FO
TO

 A
RQ

UI
VO

Shenzhou-10 acoplada a laboratório espacial chinês
A nave chinesa Shenzhou-10 acoplou ontem ao módulo espacial Tiangong-1, numa 
operação destinada a aperfeiçoar a tecnologia necessária à manutenção de uma estação 
permanente em órbita da Terra. Lançada na terça-feira, com três astronautas a bordo, 
a Shenzhou-10 atracou automaticamente ao Tiangong-1 ao princípio da tarde. O Tian-
gong-1, lançado há quase dois anos, é o protótipo da estação espacial que a China ten-
ciona colocar em órbita em 2020, altura em que a actual Estação Espacial Internacional 
deverá ser desactivada. A missão da Shenzhou-10, a mais longa do programa espacial 
chinês, está programada para durar 15 dias. Entre os três astronautas a bordo figura a 
professora Wang Yaping, a segunda mulher chinesa a viajar no espaço.

Templo de Na Tcha reabriu
dois meses e meio após incêndio
O Templo de Na Tcha, espaço religioso que está situado junto às Ruínas de São Paulo e 
integra o Centro Histórico de Macau, classificado pela UNESCO em 2005 como Patri-
mónio Mundial, foi reaberto ao público cerca de dois meses e meio depois de ter sido 
atingido por um incêndio. Promovidas pelo Governo, as obras de reparação incluíram 
o reforço da estrutura interior do templo bem como a substituição de todo o sistema 
eléctrico. Apesar de não ter danificado a estrutura principal do templo, o incêndio, que 
deflagrou a 31 de Março, obrigou ao encerramento temporário, uma vez que as chamas 
destruíram grande parte dos materiais que se encontravam no interior do espaço.  V.C.

Gabinete de Ligação reitera que Pequim
não vai mudar políticas para Macau
As mudanças na estrutura directiva do Gabinete da Ligação do Go-
verno Central na RAEM são normais, salientou Bai Zhijian, insistindo 
ainda que o Governo Central não irá alterar as suas políticas relaciona-
das com Macau. Em declarações aos jornalistas, o director daquele Ga-
binete garantiu também que ainda não recebeu instruções para deixar 
o cargo. A antiga subdirectora Gao Yan já foi colocada no Ministério do 
Comércio da China e Xu Ze também abandonou as funções de subdi-
rector do Gabinete de Ligação na RAEM, regressando a Pequim. Xu Ze 
foi nomeado subdirector do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong 
e Macau do Conselho de Estado, função que já exerceu antes de vir 
para Macau, em 2004. Bai Zhijian sublinhou ainda que os novos subdi-
rectores, Chen Sixi e Qiu Hong, conhecem bem a realidade de Macau, 
pelo que o seu trabalho irá contribuir para o bom funcionamento do 
organismo.  V.C.

Mansão de Banguecoque “escondia” 14 leões brancos
A polícia tailandesa resgatou mais de 200 animais selvagens vivos, incluindo 14 leões brancos, 
macacos, tartarugas, perus, saguis, entre outros, durante uma busca a uma mansão localizada 
na capital, Banguecoque. O dono do imóvel foi detido por suspeita de posse ilegal e comércio 
de espécies protegidas, mas insistiu que possui todos os documentos de compra e autorizações 
necessárias. Segundo a imprensa tailandesa, a polícia salientou que o indivíduo tem antecedentes 
por crimes semelhantes e actuava como intermediário entre contrabandistas de animais africanos 
e os compradores. Em Março de 2012, as autoridades tailandesas já tinham conseguido recuperar 
numa casa da província de Saraburi, na região central do país, mais de 200 animais, entre eles 
cangurus, tigres, leões e orangotangos, que se destinavam ao contrabando.

Mongólia iniciou construção de novo aeroporto
As autoridades da Mongólia lançaram 
oficialmente as obras de construção de 
um novo aeroporto internacional, no 
vale de Khoshig, cerca de 54 km a sul da 
capital, Ulan Bator. Adjudicada aos gru-
pos japoneses Mitsubishi e Chiyoda, a 
empreitada deverá estar pronta em 2016, 
rendendo cerca de 500 milhões de dóla-
res americanos ao consórcio nipónico. A 
infra-estrutura terá capacidade para aco-
lher 1,6 milhões de passageiros por ano e 
seis aeronaves em simultâneo. Segundo o Governo, o plano prevê ainda a construção de 
uma cidade para 100 mil habitantes, por forma a garantir um “ambiente normal” para os 
funcionários do aeroporto.

Artista antecipa como será
rosto humano daqui a 100 mil anos
As mudanças climáticas e o uso de fer-
ramentas tecnológicas como o “Google 
Glass” deverão mudar os nossos ros-
tos. O artista norte-americano Nicko-
lay Lamm uniu-se ao geneticista Alan 
Kwan para investigar como será a face 
humana daqui a 100 mil anos. De acor-
do com os pesquisadores, em 20 mil 
anos, deveremos testas maiores e a nos-
sa pele será mais escurecida, devido à 
maior incidência de raios ultravioletas. Em 60 mil anos, em resultado da evolução 
tecnológica, deveremos ter a aparência que quisermos. Já em 100 mil anos, prazo 
final do estudo dos cientistas, deveremos ter olhos maiores e nariz recto.

Governar
é resolver

Há muitas maneiras 
de analisar os dados 
de um inquérito de 
opinião, por alguns, 
com alguma leveza, 
denominado de son-

dagem. 
O mesmo se diga 

do recente inquérito 
realizado pelo Centro 
de Estudos “Um País, 

dois Sistemas” do 
Instituto Politécnico, 
que apresentou resul-
tados de 1.157 entre-

vistas a residentes 
com idades superio-

res a 18 anos.
Haverá várias formas 

de ler os números 
apresentados, poden-

do dizer-se mesmo 
que eles agradarão a 

todos os sectores.
Mas há uma con-

clusão definitiva: a 
questão do imobiliário 

é o maior problema 
da RAEM, afectando 
todos os sectores da 

vida local e comercial.
É assim desde há uns 

anos e o Governo 
se, aqui e ali, mos-
trou estar atento ao 

problema, na prática 
revelou-se incapaz de 
o solucionar, ou mes-

mo de apresentar uma 
estratégia capaz de 
ajudar a resolvê-lo.

Ora governar é resol-
ver os problemas da 

população...

ENPASSANT
José Rocha Dinis
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