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30
anos ao serviço
de Macau

Universidade de São José
volta a ter campus “nos eixos”

OBRAS ARRANCARAM COM SEIS MESES DE ATRASO

Pág. 3

China conclui esquema de monitorização
de comunicações na região do Tibete
A China concluiu um esquema de monitorização na região 
do Tibete, exigindo que todos os usuários de telefones e in-
ternet se registem com os nomes reais, disse a imprensa esta-
tal citada pela Reuters. Até ao final do ano passado, todos os 
2,76 milhões de utentes de telefones fixos e telemóveis e 1,47 
milhões de utilizadores de Internet na remota região precisa-
ram de se cadastrar, segundo a agência de notícias Xinhua. 
O esquema serve para proteger as informações pessoais dos 
cidadãos e restringir a difusão de informações prejudiciais, 
disse o funcionário público Nyima Doje à agência.

Portugueses com poder de compra
25% inferior à média da UE em 2012
O poder de compra dos portugueses era, no ano passado, 
25% inferior à média dos restantes países da União Euro-
peia, estando a par dos salários dos gregos e dos eslovacos, 
revelou ontem o Eurostat. A lista é liderada pelo Luxembur-
go, onde, no ano passado, o nível de riqueza era de 271%, 
seguindo-se a Áustria com 131%. Em 2012, havia sete países 
da UE onde os cidadãos, em média, eram mais pobres do 
que em Portugal: Lituânia, Estónia, Polónia, Hungria, Le-
tónia, Roménia e, no fim da tabela, a Bulgária, onde cada 
cidadão ganhou 47% da média europeia.

Golfinhos brancos
com futuro cinzento

Carlos Morais José
desiste da AL
O director do Hoje Macau 
diz que o comunicado da 
AIPIM esteve na origem 
de críticas nas redes sociais 
da parte da comunidade 
chinesa, o que afectaria a 
lista. Refere ainda que não 
há́ a “possibilidade real de 
abandonar a direcção do 
jornal”. Pág. 5

Chefe diz que despacho
do TUI é “muito claro”
Não foi iniciada qualquer averi-
guação interna a Florinda Chan, 
disse Chui Sai On, frisando que 
a decisão do TUI não deixa mar-
gem para dúvidas. Pág. 4

Turismo apoia 
festa do São João
Miguel de Senna Fernandes 
mostrou-se satisfeito por, pela 
primeira vez, a Direcção dos 
Serviços de Turismo dar “apoio 
explícito” ao arraial. Pág.9

Crimes informáticos
sobem 55% este ano
Só́ nos primeiros cinco meses de 
2013, o Ministério Público regis-
tou 78 casos que envolveram 36 
suspeitos detidos, traduzindo 
uma subida de 55%. Pág.7

Centrais
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CSA Direcção de Serviços de Turismo decidiu simplificar 

os procedimentos de licenciamento de hotéis, 
pensões, restaurantes, bares ou discotecas. O novo 
pedido de diversas licenças a vários serviços reduz 
o número de presenças obrigatórias e documentos 
evitando a duplicação de trabalho nos vários 
departamentos envolvidos. A medida entra em vigor 
a 1 de Julho

A partir de 1 de Julho os 
pedidos de licencia-
mento vão tornar-se 

mais simples. A Direcção dos 
Serviços de Turismo (DST) 
reuniu com a Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Pú-
blicas e Transportes, o Corpo 
de Bombeiros de Macau, os 
Serviços de Saúde, o Institu-
to para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, e a Direcção dos 
Serviços de Protecção Am-
biental, e decidiu simplificar 
os procedimentos.

Em causa está o pedido de 

DST e DSSOPT explicaram as novas regras aos agentes turísticos

MEDIDA ABARCA HOTÉIS, RESTAURAÇÃO E ESPAÇOS NOCTURNOS

Licenciamentos mais simples já em Julho

DSSOPT DIZ ESTAR A ACELERAR APRECIAÇÃO DE PROJECTOS

59 edifícios baixos em construção
Até finais de Maio, estavam em construção mais de 500 fracções habitacionais integradas em edifícios de baixa altura. Bairros antigos 
acolhem a maioria destes projectos 

A par da habitação pública, a Di-
recção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transpor-

tes (DSSOPT) está a dar prioridade 
à análise de projectos que envolvam 
a construção de edifícios baixos, um 
conceito que abarca imóveis com al-
tura máxima de 20,5 metros. Nesse 
sentido, o organismo garante ter mo-
bilizado os seus meios humanos para 
“acelerar os trabalhos respeitantes à 
apreciação” desse tipo de projectos, 
no intuito de “fazer face às aspirações 
dos cidadãos em termos de fracções 
habitacionais para as diversas zonas”.

De acordo com dados estatísticos 
divulgados pela DSSOPT, até finais 
de Maio, foi concluída a apreciação 
de 59 projectos de edifícios baixos, 
que permitirão proporcionar 520 frac-
ções habitacionais. Paralelamente, 
encontram-se em fase de projecto ou 
apreciação 174 edifícios baixos.

Entre os imóveis em construção, 
oito já estão a ser sujeitos a vistorias 
e 20 encontram-se em fase de acaba-
mento e remodelação, envolvendo 70 
e 143 fracções, respectivamente. Por 
outro lado, estão a decorrer “obras da 

Sandra Lobo Pimentel várias licenças a outros tantos 
departamentos que provoca-
vam, por vezes, duplicação 
do trabalho. A simplificação 
do processo passa por reduzir 
“consideravelmente o núme-
ro de presenças obrigatórias 
dos requerentes e dos docu-
mentos obrigatórios para o 
acto do pedido de licença”.

Em conferência de im-
prensa realizada ontem, a 
DST e a DSSOPT apresen-
taram a medida aos vários 
agentes turísticos a operar 
no território. A nova política 
tem como objectivo a redução 
de papéis, de volume de tra-
balho desnecessário e evitar 
desperdício de espaço para 

estrutura principal” em 21 empreen-
dimentos com 191 fracções e “obras 
de fundações” em 10 edifícios que 
abrangem um total de 116 unidades 
habitacionais.   

“Mais de 50 empreendimentos” 
encontram-se distribuídos por bair-

ros antigos, indicou ainda a DSSOPT, 
acrescentando que “no período ho-
mólogo, foram emitidas 11 licenças 
de utilização para edifícios baixos, o 
que representa 114 fracções habitacio-
nais”.

Garantindo estar “bastante atenta” 

aos pedidos de construção de edifícios 
baixos, a DSSOPT adianta também 
que, através dos meios informáticos, 
irá dividir em classes os projectos com 
edifícios baixos e altos, estando ainda 
prevista “a função de alerta de modo 
permitir um melhor controlo do an-
damento da apreciação, e por sua vez 
concluir a apreciação dentro do prazo 
legalmente fixado, ou num espaço de 
tempo ainda mais curto”.

“No corrente ano foram ainda im-
plementadas novas medidas, traduzi-
das na criação de uma plataforma de 
diálogo relativo à realização de visto-
ria à obra concluída e na optimização 
dos trabalhos de apreciação”, subli-
nha o comunicado do organismo diri-
gido por Jaime Carion.

Para breve, está previsto o lança-
mento de “Instruções para Elaboração 
dos Projectos de Obras de Construção 
e de Ampliação”, na área da arquitec-
tura. “A DSSOPT irá prosseguir com a 
optimização dos trabalhos de aprecia-
ção e acredita que através da coope-
ração com o sector neste sentido será 
possível elevar a taxa de apreciação 
dos projectos”, remata a mesma nota.

DST e DSSOPT explicaram as novas regras aos agentes turísticos

arquivar documentação em 
cada serviço envolvido.

O novo formulário de can-
didatura já está disponível, 
mas a política de simplifica-
ção do procedimento admi-

nistrativo só produz efeitos a 
partir do próximo mês. Serão 
afectados os pedidos de licen-
ças para hotéis, pensões, res-
taurantes, bares, discotecas, 
saunas, casas de massagens, 

“karaokes”, e “health clubs”.
A DST esclareceu, no en-

tanto, que a medida de sim-
plificação agora tomada não 
influencia o pedido de entra-
da para aprovação de licença. 
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PETER STILWELL SATISFEITO COM O ANDAMENTO DO PROJECTO

Obras do campus da USJ voltam aos “eixos”
Depois do impasse gerado pela construção de um muro de sustentação, a DSSOPT deu luz verde ao projecto e as obras começaram, mas 
com um atraso de seis meses e um custo adicional de quatro milhões de patacas. A USJ está a negociar ainda com a Fundação Macau a 
transferência dos valores acordados para o pagamento das obras de forma a que coincidam com os pagamentos à construtora

As obras do novo campus da Uni-
versidade de São José (USJ) na 
Ilha Verde já arrancaram e, após 

um atraso de meio ano, voltaram a “en-
trar nos eixos”. Segundo adiantou ao 
JTM o reitor da instituição, foi encon-
trada uma solução para a construção de 
um muro de sustentação que provocou o 
atraso.

Esta construção provisória serve para 
suster o eventual avanço de terras da 
montanha, porque o edifício da univer-
sidade vai ter uma cave relativamente 
profunda pelo que é essencial, em ter-
mos de segurança. Mas antes, e tal como 
o JTM noticiou, a Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), entidade à qual cabia decidir 
e dar a autorização para a construção 
do muro, não parecia segura do carácter 
provisório da construção, situação que 
foi ultrapassada após uma reunião entre 
os responsáveis da universidade, técni-
cos do atelier de arquitectura responsável 
pela obra, da empresa construtora e da 
DSSOPT.

 “Foram encontradas soluções aceitá-
veis para ambas as partes [USJ e DSSOPT] 
e o muro de suporte teve de ser feito de 
outra forma, uma obra que vai sair mais 
cara”, explica Peter Stilwell. Este respon-
sável recorda que o terreno onde se pre-
tendia construir o muro provisório não 
era público, como se pensava, mas per-
tença de privados que mantêm um litígio 
em tribunal. O reitor louva ainda a “boa 
vontade da DSSOPT, nomeadamente de 
Jaime Carion,” para resolver o impasse.

As obras começaram assim a 3 de 
Maio, se bem que antes a empresa cons-
trutora já estava no terreno mas tinha-se 
limitado a vedar o terreno da obra e a 

Peter Stilwell espera que aulas no novo campus possam arrancar em Setembro de 2015

montar o estaleiro.
O atraso, de resto, motivou a constru-

tora, a Hsin Chong, a pedir mais quatro 
milhões de patacas à USJ. Este valor está 
agora a ser analisado por uma empresa 
consultora da universidade e que revê 
todas as contas da construção. Ainda não 
está decidido o que efectivamente será 
pago.

A proprietária da obra é a Diocese de 
Macau que, conjuntamente com a Uni-
versidade Católica Portuguesa, gere a 
USJ. Na Ilha Verde será construído não só 
o campus da universidade como também 
o Colégio Diocesano de São José.

Também estão a decorrer negociações 
com a Fundação Macau (FM) por causa 
dos valores que serão transferidos para 
o pagamento das obras. “Do total de 150 
milhões de patacas disponibilizados pelo 
Governo ainda há 90 milhões que terão 
de ser transferidos. Estamos a negociar 
com a FM no sentido do dinheiro ser 
disponibilizado nos momentos em que 
as diversas tranches têm de ser pagas à 
empresa construtora”, refere Stilwell, que 
adianta ainda que “a FM só precisa de ga-
rantias de que a obra está a ser feita”.

O atraso já levou ao adiamento da 
passagem das aulas para a Ilha Verde. 
Se tudo corresse conforme o planeado, 
as aulas na Ilha Verde começariam em 
Setembro de 2014, mas agora Stilwell es-
pera que pelo menos esteja pronto para 
as aulas ali arrancarem em Setembro de 
2015.

Aulas passam para seminário
Uma outra novidade prende-se com 

a transferência das aulas que decorriam 
num edifício arrendado no NAPE (e cujo 
contrato termina em Outubro) para o Se-
minário de São José, que já recebeu aulas 
de teologia da universidade. Esta é uma 
forma da instituição de ensino superior 
poupar na renda que teria de desembol-

sar para negociar novo contrato, algo que 
já constituía uma preocupação para Sti-
lwell. 

“Estamos numa fase de transferência 
de vários cursos e serviços da universi-
dade para o seminário, para usá-lo como 
campus”, afirma o reitor. Actualmente, já 
há nove salas preparadas e toda a estru-
tura “está óptima”.

Peter Stilwell afirma ainda que a uni-
versidade “está numa fase de consolida-
ção das contas”. Ao nível das inscrições 
para o próximo ano lectivo tudo parece 
estar a correr pelo melhor. “Houve um 
aumento de 40% em relação ao ano pas-

sado, para cerca de 600 candidaturas”, 
adianta. Mas, salvaguarda, há que espe-
rar pelas inscrições uma vez que muitos 
dos alunos inscrevem-se em várias insti-
tuições de ensino ao mesmo tempo, por 
ordem de preferência. “No fim de Junho 
é que deverá haver uma ideia mais clara 
da tendência e só depois abrimos mais 
inscrições”, aponta. Porém, Stilwell su-
blinha que mais importante do que as 
inscrições é garantir “a qualidade dos 
cursos”.

Ao todo, este ano a USJ teve cerca de 
1.800 alunos pelo que o reitor diz que 
“manter este número já era positivo”.

Leis de Terras e do Urbanismo em simultâneo

O Governo considera que não faz sentido as Leis de Terras e do Planea-
mento Urbanístico vigorarem a partir de datas distintas, por um lado, 
porque os diplomas complementam-se e, por outro, por estarem a ser 

analisados em simultâneo na Assembleia Legislativa (AL), noticiou ontem a Rá-
dio Macau, fazendo eco de um desejo manifestado pela tutela dos Transportes e 
Obras Públicas, numa reunião com a 1ª comissão Permanente da AL. “A Lei de 
Terras fixa a utilidade de terrenos e a do planeamento urbanístico é que ponde-
ra as questões da protecção ambiental. Por isso, o Governo espera que possam 
entrar em vigor no mesmo dia”, afirmou Kwan Tsui Hang, ao explicar que, por 
isso, a data prevista para a entrada em vigor da Lei de Terras (1 de Março de 
2014) poderá ser alterada.

De acordo com a Rádio, a presidente da 1ª comissão disse ainda que o encon-
tro de ontem com o Governo foi frutífero, tendo o Executivo acolhido as suges-
tões dos deputados e acrescentando dois artigos à proposta de lei, por forma a 
garantir um melhor aproveitamento dos solos.

“O Governo aditou o princípio da fiscalização, o que quer dizer que tem a 
responsabilidade de acompanhar as situações dos terrenos concedidos para não 
acontecer como no passado em que foram verificados tantos casos de terrenos 
não desenvolvidos (...) ao mesmo tempo tem de aplicar as sanções adequadas 
a cada caso (...) o Executivo também aditou o princípio da segurança jurídica, 
ou seja, até à entrada em vigor da nova lei é garantida a estabilidade do regime 
legal vigente e o respeito pelas situações jurídicas validamente constituídas”, 
explicou Kwan Tsui Hang.

Atendendo ao facto da discussão na especialidade estar a produzir consen-
sos, a 1ª Comissão só voltará a reunir-se com o Governo em Julho, receben-
do nessa altura uma nova versão da proposta. Entretanto, a 1ª Comissão vai 
reunir-se na sexta-feira com os colegas da 2ª Comissão, que analisa na espe-
cialidade o diploma do planeamento urbanístico. Segundo Kwan Tsui Hang, o 
encontro visa compatibilizar as duas propostas no que diz respeito ao capítulo 
das indemnizações.

Os diplomas sobre a revisão da Lei de Terras e do Planeamento Urbanístico deverão entrar em vigor na mesma altura, defende o Governo
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JANTAR-CONVÍVIO

Por razões de força maior, foi cancelado o 
jantar-convívio que estava marcado para dia 
20, tendo passado para dia 10 de Julho, às 20 
horas, também no Clube Militar de Macau.

O evento, aberto aos militantes e 
simpatizantes do PS Macau debaterá a 
situação sócio-económico-financeira e 

política que se vive em Portugal, prevendo-
se a presença de um dirigente do PS do 

nosso País.

As inscrições podem ser feitas até às 20 
horas do dia 9 de Julho pelos telefones

66517534 (António Mota)
66813877 (Manuel Geraldes)

66809498 (Rocha Dinis) 

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos 

AVISO

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 5 de Junho de 2013, e nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, com 
prestação de provas, para o recrutamento de dois lugares de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão (área informática), da carreira 
de técnico, em regime de contrato além do quadro, da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos.

O aviso do concurso encontra-se publicado no Boletim 
Oficial da RAEM, n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013, 
e no website destes Serviços (www.dsec.gov.mo). Para mais 
informações, dirija-se por favor à Divisão Administrativa e 
Financeira da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.º 411-417, Edifício 
Dynasty Plaza, 17.º andar, durante o horário de expediente.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 11 de Junho 
de 2013.

O Director, Substituto
Ieong Meng Chao

Direcção dos Serviços de Finanças

EDITAL

IMPOSTO COMPLEMENTAR DE RENDIMENTOS 

Faço saber, face ao disposto no n.º 1 do artigo 43.º do 
Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos, 
aprovado pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, que ao 
exame dos contribuintes referidos no n.º 3 do artigo 4.º, do 
mesmo Regulamento, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 6/83/M, de 2 de Julho, estarão patentes os respectivos 
rendimentos colectáveis atribuídos pela Comissão de Fixação.

Poderão os contribuintes, de 16 a 30 de Junho do corrente 
ano, reclamar para a Comissão de Revisão, caso não se 
conformem com o rendimento fixado, não terminando, porém, 
o prazo, sem que hajam decorridos vinte dias sobre a data do 
registo dos avisos postais enviados aos contribuintes.

Aos 06 de Junho de 2013.

A Directora dos Serviços
Vitória da Conceição

Governo renova 
nomeações
de Wong Wan
e Wu Zhiliang 
Apesar das muitas críticas que têm 
sido dirigidas ao director dos Ser-
viços para os Assuntos de Tráfego 
(DSAT), o Executivo da RAEM 
deu um voto de confiança a Wong 
Wan, renovando a sua comissão 
de serviço pelo período de um 
ano. De acordo com um despacho 
do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas, ontem publica-
do no Boletim Oficial, a decisão 
tem efeitos práticos desde 13 de 
Maio e é justificada “por se man-
terem os fundamentos que preva-
leceram à respectiva nomeação”. 
O Secretário Lau Si Io nomeou, 
por outro lado, Leong Ka Cheng 
para o cargo de subdirectora da 
Direcção dos Serviços Meteoroló-
gicos e Geofísicos, pelo período 
de um ano, a partir de 26 de Julho. 
No Boletim Oficial de ontem, me-
rece ainda destaque a renovação, 
por parte do Chefe do Executivo, 
do mandato de Wu Zhiliang como 
presidente do Conselho de Admi-
nistração da Fundação Macau. Ho 
Kuai Leng e Zhong Yi Seabra de 
Mascarenhas também vão conti-
nuar a integrar a Administração da 
Fundação Macau, enquanto que 
Chui Sai Cheong viu renovada a 
sua nomeação como presidente do 
Conselho Fiscal, órgão que inclui 
ainda Ho Mei Va e Vong Hin Fai, 
como membros. Já a lista dos cura-
dores da Fundação Macau volta a 
incluir Ng Fok, Ung Si Meng, Lei 
Pui Lam, Lei Pang Chu, Anabela 
Ritchie, Ma Iao Hang, Carlos Mar-
reiros, Chan Meng Kam, Stanley 
Au, Chui Sai Peng, Susana Chou, 
Angela Leong, Lionel Leong, Jor-
ge Neto Valente, Tina Ho, Eric 
Yeung e Liu Chak Wan.

O Chefe do Executivo escusou-se ontem a comentar 
se o caso das campas perpétuas no cemitério de São 
Miguel Arcanjo prejudica a credibilidade da Admi-

nistração, salientando que o poder judicial é independente.
Instado a comentar a decisão do Tribunal de Última Ins-

tância que, em Primeira Instância decidiu não pronunciar a 
Secretária da Administração e Justiça, Florinda Chan, num 
caso gerado por uma queixa particular da advogada Pauli-
na Santos que viu recusada a atribuição de uma sepultura 
perpétua para um seu irmão, Chui Sai On destacou a inde-
pendência do poder judicial local.

Para Chui Sai On, citado em nota oficial, o “despacho 
da conclusão de instrução do Tribunal de Última Instância 
é muito claro, esclarecendo que a Secretária para Admi-
nistração e Justiça Florinda Chan não praticou abuso de 
poder, falsificação de documentação e prevaricação, reite-
rando que o Governo irá respeitar e cumprir a decisão do 
Tribunal”.

Chui Sai On participava numa cerimónia pública quan-
do foi questionado pelos jornalistas e garantiu também não 
ter sido iniciado qualquer “averiguação interna, no âmbito 
da administração pública, à Secretária para Administração 
e Justiça, Florinda Chan”.

“A independência do sistema judicial, sem qualquer 
interferência no seu funcionamento, e o cumprimento da 
lei são valores essenciais e de grande importância para a 
RAEM”, acrescentou o líder do Governo.

O caso das campas do cemitério de São Miguel envol-
ve também outros funcionários como Tam Vai Man e Lei 
Vai Nong, respectivamente presidente e vice-presidente do 
Instituto dos Assuntos Cívicos e Municipais, segunda-feira 
suspensos preventivamente no âmbito de um processo dis-
ciplinar à margem do julgamento a que será submetidos 
nos Tribunais de Macau pelo crime de prevaricação por 
obstrução à Justiça e não pelo processo de atribuição de 
campas no cemitério, caso que Chui Sai On também não 
comentou.

Chui Sai On limitou-se apenas a recordar que, tal como 
foi anunciado pelo porta-voz Alexis Tam, após a conclusão 
do processo de averiguação sumária, determinou-se a ins-
tauração do respectivo processo disciplinar aos dirigentes 

FLORINDA CHAN NÃO ESTÁ SUJEITA A AVERIGUAÇÃO INTERNA

Despacho do TUI é “muito claro”
Não foi iniciada qualquer averiguação interna à Secretária para Administração e Justiça, disse 
ontem o Chefe do Executivo, ao frisar que a decisão do Tribunal de Última Instância não deixa 
margem para dúvidas

do IACM. Recorde-se que Raymond Tam e Lei Vai Nong 
foram suspensos durante 90 dias por alegados indícios de 
infracção disciplinar.

Raymond Tam foi substituído no cargo a título provisó-
rio pelo actual presidente do Instituto do Desporto, Alex 
Vong. Também em regime de substituição, o vice-presiden-
te José Tavares passou a dirigir o Instituto do Desporto.

Chui Sai On voltou a defender a independência do sistema judicial
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Carlos Morais José diz que não há a “possibilidade real de abandonar a direcção do jornal”

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

Carlos Morais José desiste da candidatura
O director do Hoje Macau diz que o comunicado da AIPIM esteve na 
origem de críticas nas redes sociais da parte da comunidade chinesa, o 
que afectaria a lista. Agnes Lam admite “crise” na lista e adianta que tem 
em mente outros nomes da comunidade lusófona que poderão substituir 
Carlos Morais José. Refere, contudo, que o tempo que resta já é curto

Carlos Morais José anunciou ontem 
que retirava a sua candidatura 
à Assembleia Legislativa. Num 

comunicado, o director do Hoje Macau 
explicou que depois de ter anunciado a 
intenção de se candidatar, a Associação 
da Imprensa em Português e Inglês de 
Macau (AIPIM) emitiu um comunicado 
condenando o facto de não suspender a 
actividade profissional como director da 
publicação, o que “teve imediatas e nega-
tivas repercussões na comunidade chine-
sa, através dos fóruns e redes sociais na 
internet”.

Contactado pelo JTM, Carlos Morais 
José disse não querer fazer mais comen-
tários para além do que tinha avançado 
em comunicado. Para o jornalista ficou 
claro que a sua presença na referida lista, 
chamada Observatório Cívico, “causaria 
mais dano que benefício”. “Como não 
existe a possibilidade real de abandonar 
a direcção do jornal e sabendo que tal 
assunto seria constantemente utilizado 
na campanha para denegrir a lista, bem 
como desviar as atenções para aquilo que 
realmente importa nesta campanha elei-
toral, resta-me retirar a minha candida-
tura”, anunciou, agradecendo ainda aos 
que o apoiaram na intenção de correr à 
AL.

Ao JTM, o presidente da AIPIM João 
Francisco Pinto referiu que o comunica-
do que foi emitido “visava apenas a de-
fesa do jornalismo e dos valores éticos e 
deontológicos da profissão”.

No comunicado a AIPIM saudava 
a “participação cívica de Carlos Morais 
José em tão importante acto da vida polí-
tica de Macau”. Porém, e como em edito-
rial o jornalista explicava que não iria sus-
pender as funções como director do Hoje 
Macau, a AIPIM considerou que “seria 
ética e deontologicamente mais adequa-
do que o director do jornal suspendesse 
a sua actividade durante o período da 
campanha eleitoral”. No entender da as-
sociação, a não suspensão poderia “afec-
tar a percepção da independência deste 
órgão de comunicação social e dos seus 
profissionais”.

Agnes entende desistência
Para Agnes Lam, que será a número 

um da lista pela qual Morais José se can-
didataria diz, ao JTM, que entende as ra-
zões alegadas pelo jornalista mas admite 
que a saída inesperada vem colocar algu-
mas dificuldades. “Entendo a sua situa-
ção, ele falou-me das críticas e respeito a 
decisão”, referiu.

Mas de que críticas se tratam afinal? 
O JTM procurou por algumas, em chi-
nês, pelo Facebook e em fóruns mas, na 
verdade, não se encontraram muitas opi-
niões. Um membro da Associação Novo 
Macau, Andrew Cheong, comentava, por 
exemplo: “penso que a educação euro-
peia ensina a raciocinar e a ser-se crítico. 
Como o director deve ter sido assim edu-
cado, qual a razão para cometer um gra-
ve erro ético e lógico?”. No fórum Cyber 
CTM, um membro perguntou se a par-
ticipação de Morais José poderia trazer 
mais votos para o grupo de Agnes Lam. 
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Um outro membro respondeu: “é boa [a 
participação de Morais José], porque dá 
uma alternativa aos macaenses”, num 
contexto em que a maioria dos votos da 
comunidade vai para Pereira Coutinho.

O JTM perguntou a Agnes Lam o que 
achava sobre o facto de Morais José não 
ter suspendido o cargo mas a académica 
preferiu não comentar. Em todo o caso 
admitiu que esta saída vem abrir uma 
“crise” porque a equipa não estava pre-
parada para a desistência. “Está a ser um 
dia difícil”, disse.

Questionada sobre se iria efectuar 
algum convite a pessoas da comunida-
de lusófona, Agnes confirmou e disse 
ter “alguns nomes na cabeça”. Recorde-
-se que Carlos Morais José teria também 
como papel fazer chegar a mensagem à 

comunidade lusófona do território. “Vou 
fazer o convite a essas pessoas mas não 
sei o que irão dizer, sei que já é apertado 
em termos de tempo, há esse constrangi-
mento, porque essas pessoas têm os seus 
trabalhos e teriam muito pouco tempo 
para organizar tudo”.

A pré-candidata ainda não sabe se a 
lista poderá sair afectada com esta saída. 
Certo é que a conferência de imprensa 
que estava marcada para anunciar ofi-
cialmente a candidatura e apresentar o 
programa eleitoral já não vai decorrer 
amanhã. 

Segundo a lei, os pedidos para reco-
nhecimento de comissões de candidatura 
têm de ser entregues até 28 deste mês. As 
eleições estão marcadas para 15 de Se-
tembro. *com V.C.

Helder Almeida*

Aliança P’ra Mudança, de Melinda Chan, Aliança 
da Democracia da Sociedade, de Lei Man 
Chao, e Protecção de Direitos dos Cidadãos, de 
Hong Weng Kuan, foram as três comissões de 
candidatura que ontem entregaram os pedidos 
de reconhecimento

Mais três associações entregaram ontem nos 
Serviços de Administração e Função Públi-
ca (SAFP) os pedidos de reconhecimento de 

comissão de candidatura. Ao todo, já foram entre-
gues 17 para as eleições directas e um para as elei-
ções indirectas.

A Aliança P’ra Mudança liderada pela actual de-
putada Melinda Chan entregou o pedido de reco-
nhecimento com um total 500 assinaturas recolhidas.

Ao JTM, a deputada disse que terá uma lista com 
10 pessoas, sendo que os sete primeiros candidatos 
são os mesmos da lista de 2009. O número dois da 

ENTREGA DE ASSINATURAS NOS SAFP

Já há 18 pedidos de reconhecimento de listas

lista é assim Wu Kam Ho, professor universitário, e 
o terceiro candidato é Wu Keng Kuong, actual presi-
dente da Associação de Indústria Turística de Macau.

No entender da pré-candidata, há cada vez mais 
concorrência para obter um lugar na Assembleia Le-
gislativa (AL). Ao mesmo tempo, a deputada disse 
que ia continuar a defender os interesses da classe 
mais carenciada e manifestou o desejo de apresen-

tar uma lei contra a violência doméstica, difícil de ser 
apresentada neste mandato.

Hong Weng Kuan, advogado, foi outro que entre-
gou o pedido de reconhecimento em nome da “Pro-
tecção de Direitos dos Cidadãos”. Segundo revelou, 
poderá ter entre quatro e oito candidatos na lista, que 
será provavelmente liderada pelo próprio. 

Em declarações ao JTM, Hong Weng Kuan expli-
cou que a ideia de participar nas eleições nasceu a 
partir do seu próprio trabalho. “Há um grande atraso 
na legislação em Macau o que é gravíssimo”, critica. 
E lembra uma frase do presidente do Tribunal da Úl-
tima Instância, Sam Hou Fai, que disse que quando 
os portugueses quisessem estudar as leis antigas de 
Portugal deviam vir a Macau. Muitas leis, aponta, es-
tão a ser aplicadas há mais de duas décadas, e por 
isso acha que sua participação pode contribuir para o 
desenvolvimento jurídico de Macau. 

Já Lei Man Chao é o responsável pela Aliança da 
Democracia de Sociedade, lista que já participou nas 
eleições da AL em 2009.

Segundo Lei Man Chao a sua lista será constituí-
da entre oito e nove candidatos. Aos jornalistas disse 
que as pessoas que o suportam são na maioria idosos, 
mas que espera poder ter mais apoio por parte dos 
mais novos.

Lista de Melinda Chan é muito semelhante à de 2009
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO DE PEQUENAS CAUSAS CÍVEIS 

ANÚNCIO 

2ª Vez

Execução Ordinária nº CV1-06-0072-CEO      1° Juízo Cível
Exequente: Banco Tai Fung, S.A., com sede em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.º 418, Ed. Banco Tai Fung.
Executado: Chiang Kin Fat aliás Trinh Soy Ty, maior, solteiro, de nacionalidade 
chinesa, titular do Bilhete de Residente Permanente de Macau com o n.º 7xx58x(4), 
residente em Macau, Alameda Heong San, Ed. Chong Fu, 12.º andar B.
FAZ-SE SABER que nos autos supra referenciados, pendentes no 1.º Juízo Cível 
deste Tribunal, foi decretada a venda por meio de propostas em carta fechada, em 03 
de Julho de 2013, pelas 14:30 horas, dos seguintes bens penhorados:

Verba n.º 1
DIREITO INDIVISO A 1/4 DA Fracção Autónoma “AWR/C” para comércio, 
do prédio urbano sito em Macau, na Rua do Padre Eugénio Taverna, n.ºs 161 a 
327, e Avenida Venceslau de Morais, n.º 190 a 216, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Macau sob o n.º 21559 a fls. 133v do livro B51, com o regime 
de propriedade horizontal inscrito sob o nº 4981, a fls. 75 do livro F30M, inscrito 
na respectiva matriz sob o artigo 071752, encontrando-se registada a favor do exe-
cutado sob a inscrição n.º 16177 a fls. 97 do livro F87M, o valor base da venda: 
MOP$122.570,00 (cento e vinte e duas mil, quinhentas e setenta patacas).

Verba n.º 2
DIREITO INDIVISO A 1/4 DA Fracção Autónoma “BKR/C”, para comércio do 
prédio urbano sito em Macau, na Rua da Alegria, n.º 95 a 107, Avenida do Almiran-
te Lacerda, n.º 60 a 70, Rua de Brás da Rosa, n.º 21 a 69 e Beco dos Ferreiros, n.º 11, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Macau sob o n.º 21781 a fls. 122, do 
livro B89, com o regime de propriedade horizontal, inscrito sob o n.º 1543 a fls. 183, 
do Livro F12L, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 071774, encontrando-se 
registada a favor do executado sob a inscrição n.º 14597 a fls. 263 do Livro G66L, 
o valor base da venda: MOP$306.425,00 (trezentas e seis mil, quatrocentas e 
vinte e cinco patacas).
São convidados todos os interessados na compra daqueles bens a entregar na Sec-
ção Central deste Tribunal, as suas propostas, até ao dia 03 de Julho de 2013, pelas 
14:30 horas, e o preço das propostas deve ser superior ao valor acima indicado de-
vendo o envelope da proposta, conter, a indicação de “PROPOSTA EM CARTA 
FECHADA” bem como o “NÚMERO DO PROCESSO CV1-06-0072-CEO”.
No dia da abertura das propostas, podendo os proponentes assistir ao acto.
Quaisquer titulares de direito de preferência na alienação dos bens supra referidos, 
podem, querendo, exercer o seu direito no próprio acto da abertura das propostas, se 
alguma proposta for aceite, nos termos do art.º 787.º do C.P.C.M.
Tribunal Judicial de Base da RAEM, aos 04 de Junho de 2013.

A Juíz,
Ana Meireles

A Escrivã Judicial Principal,
Lei Ka Lou

“JTM” - 20 de Junho de 2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

1ª Vez

Proc. Execução Ordinária nº CV3-13-0001-CEO    3° Juízo Cível

Exequente: PROFIT INTERNACIONAL PROMOTOR DE JOGO 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, com sede em Macau, na Rua 
da Ponte Negra, Edifício Chun Fok Village, Fase 1, Bloco 1 - Ka Chon Kok, 
6.º andar G, Taipa.
Executada: YU YAN, ausente em parte incerta, com última residência 
conhecida em Macau, 氹仔濠景花園30座8樓Ａ.

FAZ-SE SABER que, pelo Tribunal, Juízo e processo acima referidos, 
correm ÉDITOS DE TRINTA (30) DIAS, a contar da data da segunda e 
última publicação dos respectivos anúncios, citando a executada acima 
identificada, para no prazo de VINTE (20) DIAS, decorridos que sejam 
os dos éditos, pagar ao exequente a quantia de MOP$3.248.479,00 (Três 
milhões, duzentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e setenta e 
nove patacas), juros e custas, ou no mesmo prazo, deduzir oposição por 
embargos ou nomear bens à penhora, sob pena de não o fazer ser devolvido 
ao exequente o direito de nomeação, seguindo o processo os ulteriores 
termos até final à sua revelia, com a advertência de que é obrigatória a 
constituição de advogado, caso sejam opostos embargos ou tenha lugar a 
qualquer outro procedimento que siga os termos do processo declarativo.

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

Macau, 10 de Junho de 2013.

A Juiz,
a) Ip Sio Fan

O Escrivão Judicial Principal,
a) Aníbal Gonçalves

“JTM” - 20 de Junho de 2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
Cumprimento de Obrigações Pecuniárias n.º PC1-12-0891-COP             
Juízo de Pequenas Causas Cíveis

Autor: SMARTONE - COMUNICAÇÕES MÓVEIS, S.A., com sede em 
Macau, na Avenida Xian Xing Hai, sem número, Edifício Zhu Kuan, 12.º 
andar “A-F” e “N”.
Réu/ Ré: JOCELYN GONZALES DE GUZMAN, residente em Macau, na 
Rua do Pagode, 21, Edf. Tak Lei, 1.º andar B, ora ausente em parte incerta.

FAZ-SE SABER que pelo Juízo de Pequenas Causas Cíveis do Tribunal 
Judicial de Base da RAEM, correm éditos de TRINTA (30) DIAS, contados 
da data da publicação do anúncio, para citar o Réu/a Ré Jocelyn Gonzales de 
Guzman, querendo, no prazo de quinze (15) dias, findo o dos éditos, contestar 
a acção supra identificada, na qual pede que se julgue procedente e provada 
e, em consequência condena o(a) Réu/Ré a pagar as despesas, cláusula penal 
devida, juros vencidos até à data de propositura da presente acção na quantia 

de MOP$1.638,40 (mil seiscentas e trinta e oito patacas e quarenta avos) 
com juros vincendos à taxa de 2% mensal até integral pagamento, as custas e 
procuradoria.

Tudo como melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra 
nesta Secretaria do Juízo de Pequenas Causas Cíveis à disposição do(a) 
citando(a).

Fica advertido(a) de que não é obrigatória a constituição de mandatário 
judicial.

Para constar se lavrou este e outros de igual teor, que serão fixados nos lu-
gares designados pela Lei.

R.A.E.M., aos 11 de Junho de 2013

A Juíz,
Lou Silva Lap Hong

A Escrivã Judicial Adjunta,
Chan Ka Choi

Um homem foi detectado dentro de um carro a tentar roubar dinheiro. O suspeito foi visto 
pelo próprio dono e ainda tentou fugir, mas acabou por tropeçar e cair, sendo detido de 
seguida. Na sua posse tinha 70 moedas, equivalente a pouco mais de 64 patacas

Um residente de Macau não ganhou para 
o susto quando se preparava para sair de 
manhã e reparou que estava um homem 

dentro no seu carro. Mas também não esteve 
com meias medidas e decidiu logo interceptar o 
indivíduo e perguntar-lhe o que estava a tentar 
fazer. O suspeito ainda tentou fugir mas tropeçou 
e caiu, acabando detido pelo homem que poste-
riormente contactou a polícia.

Já com os agentes no local, o suspeito, um 
residente do território de 24 anos, terá dito que 
tudo não passou de um engano, e que estava no 
carro a pedido de um amigo, que era o alegado 
dono, para procurar uns documentos que lá tinha 
deixado. No entanto, não foi capaz de fornecer 
qualquer informação sobre o “amigo”, e os agen-

Pedro André Santos
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Suspeitos partilhavam heroína

Dois alegados toxicodependentes foram detidos pelas autoridades 
no decorrer de uma operação de rotina no jardim de São Francisco. Os 
agentes identificaram dois homens que apresentavam uma conduta 
suspeita, e encontraram num deles uma palha com heroína e um 
comprimido de midazolam. Questionado sobre como conseguiu 
a droga, o indivíduo terá apontado para o amigo, dizendo que lhe 
comprou por 70 patacas. Este confirmou a história, dizendo que a 
tinha adquirido antes a troco de 100 patacas na zona do Iao Hon. 
Vendeu ao amigo com um desconto de 30 patacas, mas acordaram 
partilhar a droga, terão dito às autoridades.

Queda fatal no casino

Um homem, residente de Hong Kong, faleceu ontem de manhã no casino Sands Macau. Não existem 
ainda muitos dados sobre o caso, sabendo-se apenas que a vítima, de 54 anos, terá caído de um 
segundo andar, segundo algumas testemunhas, revelaram as autoridades. A vítima foi encontrada 
por um agente que ouviu um grito, suspeitando-se que poderá ter sido um caso de suicídio.

VÍTIMA PENSOU QUE O FILHO ESTAVA A SER AGREDIDO

Encenação custou 
30 mil dólares de HK
Um homem residente de Macau foi lesado em 30 mil 
dólares de Hong Kong numa burla em que pensou 
que o filho estava detido contra a sua vontade por 
uma suposta dívida. O caso foi todo conduzido por 
telefone

Foi dinheiro fácil para 
os burlões que com um 
telefonema e um espec-

táculo sonoro bem montado 
conseguiram “arrancar” 30 
mil dólares de Hong Kong a 
um residente do território.

Segundo disseram as auto-
ridades, a vítima recebeu um 
telefonema e ouvi barulhos e 
alguns gritos. Do outro lado, 
um homem disse que era 
o seu filho que estava a ser 
agredido por uma alegada dí-
vida, e que teria que transferir 
30 mil dólares para uma conta 
para a saldar.

A vítima ainda tentou li-
gar para o filho, que está a 
estudar no estrangeiro, mas 

não conseguiu, e por isso fez 
a transferência bancária. Al-
gumas horas mais tarde con-
seguiu contactar o filho que 
afirmou não saber nada da 
história, constatando que ti-
nha sido tudo uma burla.

Outro caso semelhante re-
velado pelas autoridades teve 
um desfecho mais positivo. 
Desta vez foi uma mulher 
que recebeu um telefonema 
de um homem que exigiu 200 
mil dólares para libertar o seu 
filho. A mulher conseguiu, no 
entanto, contactar o jovem, e 
descobrir que era tudo menti-
ra, e por isso não sofreu qual-
quer prejuízo.

P.A.S.

tes encontraram 70 moedas nos seus bolsos, num 
valor correspondente a cerca de 64 patacas. 

Segundo a polícia, há fortes indícios de que 
terá furtado outros veículos.

“Faro” para os criminosos
Um homem foi detido por alegado furto de 

um telemóvel durante uma operação de rotina 
efectuada pelos agentes da PSP, que mostraram 
um verdadeiro “faro” para o crime. Depois de 
uma revista ao indivíduo constataram que tinha 
os documentos todos em ordem, mas a sua con-
duta suspeita levou a que os agentes fizessem 
uma busca mais extensiva.

Pegaram no telemóvel do homem e come-
çaram a investigar, ligando de seguida para um 
contacto que dizia “irmã”. Do outro lado uma 
mulher revelou que o telemóvel pertencia à 
irmã, e que tinha sido roubado uns dias antes.

SUSPEITO APANHADO EM FLAGRANTE

Ladrão de trocos tinha 
70 moedas nos bolsos
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MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXA ALERTA 

Crimes informáticos aumentaram 55%
Entre Janeiro e Maio deste 
ano os crimes de natureza 
informática estão a registar um 
forte acréscimo. Só nos primeiros 
cinco meses de 2013, o Ministério 
Público estabeleceu 78 casos que 
envolveram 36 suspeitos detidos. A 
pena máxima prevista na lei para 
estes casos é de 10 anos de prisão

O combate à criminalidade infor-
mática está na ordem do dia e, de 
acordo com os números ontem 

divulgados pelo Ministério Público (MP), 
os casos têm vindo a aumentar substan-
cialmente no território.

Só nos primeiros cinco meses deste 
ano, o MP registou 78 casos de crimes in-
formáticos. Relativamente ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, o aumento foi de 
55 por cento, tendo sido contabilizados 
43 casos.

No comunicado do organismo, o de-

senvolvimento da tecnologia moderna e 
o crescente uso de computadores e da in-
ternet são apontados como factores para 
o aparecimento de mais comportamentos 
criminosos associados.

No âmbito dos 78 casos abertos pelo 
MP, foram detidos 36 suspeitos, incluindo 
16 residentes locais, cinco residentes de 
Hong Kong, um residente da China Con-

tinental e 14 de outras nacionalidades.
Num dos processos abertos este ano, 

estiveram envolvidos 17 indivíduos, to-
dos detidos. O caso consistia no uso de 
equipamentos de informática para enga-
nar vários casinos. Noutro caso de crimi-
nalidade informática o número de deti-
dos ascendeu a nove.

O Ministério Público lembra que os 

crimes informáticos incluem as activida-
des criminosas em que os computadores 
são utilizados como instrumentos do cri-
me. “A Lei de combate à criminalidade 
informática estipula os oito principais ti-
pos de crimes informáticos, e é eficaz no 
combate aos crimes informáticos”.

Mas também é assumido que o desen-
volvimento rápido da tecnologia infor-
mática e da internet, leva à necessidade 
de melhorar a legislação, nomeadamen-
te, “para a definição da terminologia de 
computador, bem como a investigação de 
crimes de internet”. 

A lei existente no território determina 
uma pena máxima de 10 anos de prisão 
para os crimes de acesso ilegítimo a sis-
tema informático, obtenção, utilização 
ou disponibilização ilegítima de dados 
informáticos, dano a dados informáticos 
e burla informática. 

No mesmo comunicado, o MP apro-
veita também para advertir a população 
para o cumprimento rigoroso da lei no 
uso do computador e internet. A ques-
tão da protecção de dados pessoais tam-
bém foi referida, num apelo a uma maior 
consciência dos utilizadores. 

Até Maio, foram detidos 36 suspeitos de crimes informáticos

A sociedade Moçambi-
que Capitais e o grupo 
português Banco Es-

pírito Santo passaram a ser 
os dois únicos accionistas do 
Moza Banco com a saída da 
Geocapital – Gestão de Parti-
cipações, sociedade de inves-
timento do magnata do jogo 
de Macau Stanley Ho, anun-

ciou a instituição.
No seguimento de um an-

terior arranjo de participações 
accionistas, o grupo português 
passou a deter 44% do capital 
social do banco moçambicano 
ao ter adquirido uma participa-
ção de 18,9% à Geocapital, que 
se manteve como accionista do 
banco com 5,6%.

No decurso deste último 
acordo accionista, a socieda-
de Geocapital alienou o que 
lhe restava da participação no 
banco tendo a Moçambique 
Capitais passado a deter 51% 
do capital social e o Banco Es-
pírito Santo, através da BES 
Africa, 49%.

De acordo com o comuni-

cado divulgado pela institui-
ção, a formalização do acordo 
final, uma vez obtidas as au-
torizações necessárias, ocor-
reu na passada quinta-feira, 
dia em que o Moza Banco pro-
cedeu à inauguração de mais 
duas agências, nas cidades de 
Maxixe e de Tete, sendo esta 
última a segunda agência na 

província de Tete e a vigésima 
terceira no país.

Segundo o portal “Ma-
cauhub”, Moza Banco tem 
um capital realizado de 42,5 
milhões de dólares, sendo a 
Moçambique Capitais uma so-
ciedade de investimento que 
agrupa mais de 300 pequenos 
accionistas moçambicanos. 

Geocapital deixa banco moçambicano
Empresa fundada por Stanley Ho alienou a sua participação no Moza Banco de Moçambique

Os investimentos dos residentes de Macau no ex-
terior atingiram 261,8 mil milhões de patacas em 
2012, o valor mais elevado desde o lançamento 

das estatísticas, em 2002, indicam dados oficiais ontem 
divulgados.

De acordo com dados da Autoridade Monetária 
(AMCM), os investimentos dos residentes de Macau (in-
divíduos, Governo e outras pessoas colectivas, excluindo 
o fundo de reserva cambial da região) em títulos emiti-
dos por entidades não residentes independentes calcula-
dos a preços de mercado a 31 de Dezembro aumentaram 
54,8% face aos valores rectificados de 169,1 mil milhões 
de patacas de 31 de Dezembro de 2011.

Em 2012, os investimentos dos residentes subiram 
em todas as categorias, destacando-se os efectuados em 
obrigações a longo prazo, que cresceram 116,5% para 
117,5 mil milhões de patacas. Já as obrigações a curto 
prazo subiram 44,9% em termos anuais para 11,3 mil mi-
lhões de patacas.

Os investimentos em títulos representativos de capi-

tal foram avaliados em 133 mil milhões de patacas - dos 
quais 19,9 mil milhões de patacas aplicados em fundos 
mútuos e em “trusts” - reflectindo uma subida de 24,2%.

Por países ou territórios, o maior volume de inves-
timento dos residentes de Macau foi aplicado em 2012 
no mercado de títulos emitidos por entidades no interior 
da China - 35,4% do total da carteira de investimentos -, 
com o restante investimento canalizado sobretudo para 
títulos emitidos por entidades em Hong Kong, Ilhas Cai-
mão, EUA, Luxemburgo, Reino Unido, Países Baixos e 
nas Bermudas.

O investimento em títulos emitidos por entidades no 
interior da China - incluindo os títulos listados em bol-
sas sitas no exterior daquele país - atingiu 92,7 mil mi-
lhões de patacas, traduzindo um aumento expressivo de 
160,9% face a 2011.

A quota da carteira de investimentos emitidos por 
entidades em Hong Kong desceu de 37,8% para 32,5% 
no final do ano passado, ainda que o valor de mercado 
dos mesmos tenha sofrido um aumento de 32,9%, atin-

gindo 85,1 mil milhões de patacas.
Já a quota de investimento em títulos europeus redu-

ziu-se 2,5 pontos percentuais em termos anuais, perfa-
zendo 14,3%, embora o valor de mercado tenha crescido 
31,8%, cifrando-se nos 37,3 mil milhões de patacas.

O Luxemburgo conquistou a maior quota de investi-
mento entre os países europeus com o valor total de mer-
cado de 8,5 mil milhões de patacas no fim de 2012, mais 
26,5% em termos anuais.

Em sentido inverso, o investimento dos residentes 
de Macau em títulos emitidos no Reino Unido diminuiu 
7,1% para 8,3 mil milhões de patacas. Os valores de mer-
cado da carteira de investimentos em Portugal e na Es-
panha também caíram 17% e 22,4%, respectivamente.

A quota de investimento em títulos dos EUA detido 
pelos residentes de Macau caiu de 6,2% no fim de 2011 
para 3,5% no fim de 2012, com o valor de mercado dos 
mesmos a descer 13,4%, em termos anuais, para 9,1 mil 
milhões de patacas, enquanto a da Oceânia desceu de 3 
para 1,9%.

VALOR REGISTADO EM 2012 FOI O MAIS ELEVADO NUMA DÉCADA

Investimento recorde em títulos no exterior
O valor dos investimento dos residentes de Macau no exterior atingiu em 2012 o nível mais elevado dos últimos 10 anos, traduzindo uma 
subida de quase 55% face a 2011
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DIZ A INVESTIGADORA CÁRMEN MENDES

Lisboa “sem estratégia nacional” na questão de Macau
Interesses “pessoais, partidários 
e políticos” condicionaram 
a estratégia portuguesa na 
negociação da questão de Macau 
com a China, defende a académica 
Cármen Mendes, no seu livro 
“Portugal, China e as negociações 
de Macau”

O livro, escrito em inglês, foi a 
base da tese de doutoramen-
to defendida há uma década 

na “School of Oriental and African 
Studies” (escola de Estudos Orien-
tais e Africanos) da Universidade de 
Londres e é lançado amanhã sob a 
chancela da “Hong Kong University 
Press”.

A 27 de Junho é apresentado em 
Macau numa sessão na Fundação Rui 
Cunha e depois alvo de uma análise 
do embaixador português Carlos Fro-
ta, um dos elementos da equipa de di-
plomatas portugueses no processo de 
transição e primeiro cônsul-geral de 
Portugal em Macau.

Em declarações à agência Lusa, 
Cármen Mendes defendeu que Por-
tugal partiu sem estratégia nacional 
para a negociação e que a grande 
preocupação era que a saída do úl-
timo ponto do império fosse feita de 
“forma pacífica, cordial, com uma boa 
imagem para Portugal”.

“Do ponto de vista de coorde-
nação das pessoas envolvidas nesta 
negociação - antes e depois da De-
claração Conjunta Luso-Chinesa - e 
na definição desta estratégia muitas 
vezes notou-se a falta dessa coorde-
nação precisamente porque havia in-
teresses diferentes subjacentes àquilo 
que cada uma das partes tinha para 

as negociações da questão de Macau”, 
assinalou.

Cármen Mendes garantiu ter con-
cluído a investigação com uma certe-
za: “a mais-valia deste livro é mostrar 
como é num país, pequeno, com uma 
burocracia política completamente en-
redada há dificuldades em definir uma 
estratégia, em definir cenários alterna-
tivos quando se está a negociar com 
um país grande e relativamente forte”.

Por outro lado, acrescentou, a ne-
gociação bilateral foi “completamen-
te assimétrica” ou “muito assimétri-
ca desde o início” e o poder político 
português ainda conseguiu “dar-se ao 
luxo de se concentrar mais em objecti-
vos pessoais, objectivos partidários e 
objectivos internos em vez de definir 

uma estratégia verdadeiramente na-
cional de como deveria negociar com 
China a questão de Macau”.

Dos interesses pessoais, partidá-
rios ou políticos, Cármen Mendes 
destacou dois exemplos: a data da 
transferência e a Fundação Oriente.

Para a académica da Universida-
de de Coimbra, no primeiro exemplo 
existiam duas opiniões ou correntes 
com Cavaco Silva, como Primeiro-
-Ministro responsável pelas negocia-
ções, a não colocar entraves à vonta-
de chinesa da transição se efectuar 
antes do final de 1999 e Mário Soares, 
com a tutela de Macau, a querer pro-
longar a administração portuguesa.

“Havia a preocupação em alargar 
a data porque havia interesses subja-

centes a esse prolongamento da pre-
sença da administração portuguesa 
que estavam muito ligados à negocia-
ção do contrato do jogo porque quanto 
mais tempo se mantivesse a adminis-
tração, mais tempo estaria garantida 
a recepção de lucros provenientes do 
jogo para determinada facção partidá-
ria em Portugal”, afirmou.

Depois, já no período de transição, 
Cármen Mendes lembrou a questão da 
Fundação Oriente - que recebia uma 
percentagem das receitas brutas do 
jogo - e destacou que apesar da par-
te chinesa ter levantado a questão em 
1991, só em 1994, quando Portugal era 
governado por um Governo do par-
tido socialista e tinha um Presidente 
socialista foi possível desbloquear a 
questão que prejudicava o andamento 
das negociações bilaterais.

“Foi mais fácil resolver a questão 
quando o PS estava no Governo e o 
presidente era também ligado ao par-
tido porque os interesses que estavam 
em causa estavam representados ou 
pertenciam à cor política das pessoas 
que tinham a cargo as negociações e 
tinham a tutela de Macau”, afirmou.

Sobre todo o processo negocial, 
Cármen Mendes destacou ainda a in-
transigência chinesa sobre matérias 
que considerava inegociáveis e que 
repetia periodicamente, a preparação 
dos diplomatas, a aproximação pes-
soal feita aos diplomatas portugueses 
transformando uma relação negocial 
em relações pessoais e a manutenção 
de todo o processo em aberto.

“Além de Portugal não ter uma 
estratégia de Estado definida, havia 
sempre a questão de estar tudo em 
aberto até ao último ponto da agenda, 
ou seja, um dossier negociado não es-
tava fechado até que todo o processo 
estivesse concluído e isso complicava 
o processo negocial”, concluiu.

JTM/Lusa

Livro de Cármen Mendes será lançado amanhã

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:  2013/6/21                   Quarta-feira  
     
Horário da Interrupção: Entre as 09.30 e as 13.00 

Local da Obra:    
Rua de Cinco de Outubro, Perto da Travessa das Galinholas 
    
Locais Afectados:    
Nº 24 e N.º 46, Rua Cinco de Outubro
Todas as Residências & Lojas    
 
Local de Abastecimento Temporário:    
N.º 19 Rua de Cinco de Outubro 
HIDRANTE N.º 3102     
 
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:  2013/6/21                    Sexta-feira  
     
Horário da Interrupção: Entre as 10.00 e as 13.00 

Local da Obra:    
N.º 63, Rua da Praia do Manduco    
 
Locais Afectados:    
Nº 57 e N.º 83A, Rua da Praia do Manduco
Todas as Residências & Lojas    
 
Local de Abastecimento Temporário:    
N.º 50B, Rua da Praia do Manduco  
HIDRANTE N.º 3297     
 
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!

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
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EVENTO CONTA COM A PRESENÇA DE ALGUMAS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS

São João promete festa e animação 
No fim-de-semana, São Lázaro volta a receber uma festa que tem 
a tradição de Macau nas suas raízes. O arraial de São João vai 
levar animação às ruas para contagiar as várias comunidades com 
iguarias típicas, jogos tradicionais e muita música. Nesta edição, 
algumas entidades governamentais, como os Serviço de Turismo, 
juntaram-se ao evento

Miguel de Senna Fernandes e Amélia António apresentaram programa do arraial

Fátima Almeida
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• • • BREVES
Promessa do Jazz na China 
actua no Largo do Senado
Associando-se ao Dia Internacional da Músi-
ca, o Clube de Jazz traz até Macau no domin-
go, pelas 18 horas, uma das grandes promes-
sas do Jazz na China, o jovem saxofonista Li 
Gaoyang e sua banda. A actuação decorrerá 
no Largo do Senado, local onde o IACM irá 
organizar várias iniciativas alusivas à data.

Henrique Levy apresenta 
obra na Livraria Portuguesa
Trinta anos depois de ter chegado a este “mis-
terioso território”, Henrique Levy regressa 
a Macau para apresentar a sua obra literária 
amanhã, pelas 18:30, na Livraria Portuguesa. 
Henrique Levy é autor de dois livros de poe-
sia (Mãos Navegadas, de 1999, e Intensidades, 
de 2001) e dois romances (Cisne de África, de 
2008, e Praia Lisboa, de 2009).

Conferência analisa 500 anos 
de história marítima
O Clube C&C organiza no dia 26, pelas 18:30, 
nas suas instalações, uma conferência com o 
título “Encontro em Malaca - O Diplomata 
Zheng-He e o Terrível Albuquerque”. Francis-
co Vizeu Pinheiro e Ian Chaplin são os orado-
res da palestra que visa “escrutinar o legado 
dos 500 anos da história marítima no Sudoes-
te Asiático através da análise comparativa da 
expansão marítima chinesa e portuguesa”.

É uma festa de rua que celebra as tra-
dições da cidade e é assim que se 
vai manter. Apesar dos constrangi-

mentos, o Arraial de São João regressa ao 
bairro de São Lázaro este fim-de-semana 
com muitas iguarias, jogos tradicionais 
e música. Desde pratos típicos macaen-
ses, portugueses a goeses o recinto vai 
encher-se dos cheiros característicos de 
uma festividade popular. E traz consigo 
muita animação.

Na altura em que ainda se podia sal-
tar à fogueira com descontracção a festa 
realizava-se na praia de Hac Sá, deixan-
do algum saudosismo, mas o presidente 
da Associação dos Macaenses considera 
que aquele já não é um espaço possível. 
“Actualmente não dá. Os tempos são ou-
tros”, refere Miguel de Senna Fernandes. 
“Achámos por bem manter o recinto de 
São Lázaro, por enquanto, porque reúne 
as condições”, acrescentou.

A organização não descarta, porém, 
a possibilidade de vir a realizar o arraial 
noutro espaço, desde que tenha melhores 
condições e permita que a festa se mante-
nha na rua para ser sentida pela popula-
ção, disse Senna Fernandes.

Embora não possa contar com o adro 

da igreja para instalar um palco - o que 
afectou o programa de actuações - o ar-
raial conta pela primeira vez com “o 
apoio explícito” da Direcção dos Serviços 
do Turismo que também terá uma tenda 
no espaço. “É o primeiro passo, não digo, 
para a oficialização do evento, mas [assi-
nala que] já somos gente”, referiu Miguel 
de Senna Fernandes . “Esta participação 
enquadra-se na apresentação do Turismo 
Cultural”, explicitou, por sua vez, a presi-
dente da Casa de Portugal, notando que 
o evento serve como um canal de divul-
gação sobre Macau.

Realizado num bairro emblemático, 
o arraial atrai cada vez mais instituições 
locais, que vêem nesta festa um encontro 
de culturas. “É um evento que já não pas-
sa despercebido”, frisou Miguel de Senna 
Fernandes. Num ano em que comemora 
10 anos, também o Fórum de Macau se 
associou à organização da festa de S. João 
dando “apoio institucional”. 

Como é da tradição o arraial vai come-
çar com a bênção do Bispo de Macau, D. 
José Lai, que celebrará uma missa. A festa 
que homenageia São João, santo que se co-
memora a 24 deste mês e representa tam-
bém o dia da cidade, vai seguir com mú-
sica de Elvis, Tuna Macaense e dois DJ’s 
sempre acompanhada de bons petiscos.

O número de actuações teve de ser 
reduzido devido à impossibilidade de 

instalar um palco, uma vez que o páro-
co de São Lázaro rejeitou que a organi-
zação ocupasse o largo da igreja. Amélia 
António lamenta. “As limitações para as 
actuações são muitas sem um palco. O 
incómodo que a festa possa causar, e são 
apenas dois dias, tanto acontece com ou 
sem palco no adro. O barulho que se ouve 
é igual. Assim somos obrigados a colocar 
o palco junto ao portão o que vai dificul-
tar o acesso à igreja. Se tivesse o palco no 
adro haveria um corredor que permitia 
um acesso mais fácil às pessoas”, referiu 
a presidente da Casa de Portugal.

Para Maria Amélia António esta é 
uma teimosia que faz com que o evento 
perca dimensão. Ainda assim, a anima-
ção está garantida. Nos momentos em 
que forem celebradas as missas do fim-
-de-semana a música será suspensa, res-
peitando a celebração eucarística como é 
da tradição.

Quem passar por São Lázaro poderá 
não só provar iguarias, algumas do Fun-
dão, como o pastel de cereja, mas tam-
bém comprar uma rifa e habilitar-se, por 
exemplo, a um iPad. Os adeptos dos jo-
gos tradicionais poderão ainda optar pela 
chiquia, que consiste em dar toques num 
rolo de papel com penas. Para incentivar 
as crianças a experimentar as coisas an-
tigas a organização vai distribuir várias 
chiquias. 

O Grupo de Escuteiros Lusófonos 
de Macau também estará presente dan-
do apoio na organização de vários jogos 
divertidos. Mesmo que a chuva apareça, 
como já é habitual neste evento, anima-
ção não há-de faltar.

O evento é organizado pela Associa-
ção dos Macaenses (ADM), Casa de Por-
tugal, APOMAC, Instituto Internacional 
de Macau e Associação Promotora da 
Instrução dos Macaenses (APIM).

IPOR evoca 125 anos de Pessoa
Várias actividades vão animar o Café Oriente do IPOR no próximo dia 25 para homenagear o 
poeta Fernando Pessoa

O Instituto Português do Oriente (IPOR) vai assina-
lar o 125º aniversário do nascimento de Fernando 
Pessoa com uma sessão multidisciplinar promovi-

da no âmbito dos seminários organizados pela instituição.
Uma palestra, a declamação de textos de Pessoa em 

português e chinês, uma mostra de trabalhos da pintora 
Cristina Mio alusivos ao poeta e exposições bio-bibliográ-
ficas de Pessoa constituem o programa de actividades pla-
neado para o próximo dia 25, a partir das 18:30, no Café 
Oriente do IPOR.

Intitulada “Fernando Pessoa, um poeta, uma vida e 
tantos rostos” , a exposição em português e chinês inclui 
20 cartazes produzidos por João Barroso para o IPOR e 
CCPP, e visa percorrer a biografia, a obra e o tempo de 
Fernando Pessoa. De acordo com um comunicado do 
IPOR, essa informação será complementada com a pa-
lestra “O Universalismo em Fernando Pessoa”, que será 
proferida por Alexandra Domingues, docente da EPM, 
e irá abordar a contemporaneidade do pensamento e da 
obra de Pessoa. No local estarão disponíveis para leitura 
e consulta vários livros, do poeta e dos seus heterónimos, 
em português e chinês.

Já a pintora Cristina Mio irá apresentar, em estreia, 
duas obras originais que resultam da sua leitura pessoal 
de Pessoa, enquanto que Fernando Sales Lopes declamará 
textos desta figura incontornável da literatura portuguesa 
e universal, acompanhado por alunos do IPOR.

Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lis-

boa, freguesia dos Mártires, em 13 de Junho de 1888. Na 
nota biográfica que ele próprio redigiu em 1935, Pessoa 
apresenta-se como “tradutor”, mais exactamente como 
“correspondente estrangeiro em casas comerciais”, uma 
vez que “o ser poeta e escritor - diz - não constitui pro-
fissão, mas vocação”, recorda o IPOR, ao salientar que “é 
a essa vocação e à forma como a viveu” que dedica esta 
sessão aberta a todos os interessados. 

A iniciativa conta com o apoio do Consulado-Geral de 
Portugal.
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Para mais informações: 

www.awardsmacau.com

 
inquiries@awardsmacau.com

NOMEAÇÕES ABERTAS 

AOS BUSINESS AWARDS 

DE MACAU 2013

PELA 1ª VEZ OS PRÉMIOS QUE DISTINGUEM 

OS MELHORES!Pelo primeiro ano, os BUSINESS AWARDS DE 

MACAU irão reconhecer os melhores profissionais, 

empresas e empresários que exercem a sua 

actividade no território.
A participação nos prémios está aberta a todas as 

pessoas, empresas e instituições de Macau.

Inscreva-se já! Não é todos os dias que temos a 

oportunidade de mostrar que somos os melhores.

Candidaturas abertas até 20 de Junho.

ORGANISED BY:

MEDIA PARTNERS

RELATÓRIO APONTA PARA POPULAÇÃO MAIS BAIXA DA ÚLTIMA DÉCADA

Número de golfinhos brancos em queda
A Sociedade de Conservação de Golfinhos 
de Hong Kong alerta para o número mais 
baixo em dez anos de golfinhos brancos 
nas águas que banham a região vizinha. 
Ao JTM, o ambientalista Joe Chan entende 
que em Macau pode não se verificar o 
mesmo, mas lamenta não haver dados 
oficiais. Em nome da União de Estudantes 
Macau Verde, vai enviar uma carta ao 
Executivo questionando sobre a presença 
da espécie na costa e os esforços para 
preservação deste mamífero em perigo

Um relatório recente da Sociedade de 
Conservação dos Golfinhos de Hong 
Kong deu a conhecer a diminuição da 

população de golfinhos brancos na costa da 
região vizinha. Segundo os dados revelados, o 
número caiu de 158 em 2003, para 78 em 2011. 

Mas a estimativa para 2012 aponta para ain-
da menos, 68 golfinhos brancos, uma queda 
considerável em apenas uma década. Para além 

da pesca excessiva, aumento do tráfego maríti-
mo, contaminação da água e desenvolvimento 
costeiro, o presidente da sociedade de conser-
vação, Samuel Hung, aponta a construção da 
nova ponte que ligará as RAE’s a Zhuhai como 
um forte factor.

Em declarações à imprensa de Hong Kong, 
Hung apelou à população para defender os 
golfinhos brancos e quer que o Governo crie 
condições de sobrevivência à espécie de forma 
a compensar a perda do seu habitat.

O JTM contactou Joe Chan, ambientalista de 
Macau, para comentar o relatório, que conside-
ra “fiável”. No entanto, sublinha que a situação 
na região vizinha pode ser diferente. “Não sa-
bemos exactamente se o número de golfinhos 
está mesmo a diminuir em todo o Delta do Rio 
das Pérolas ou apenas a desaparecer das águas 
de Hong Kong”.

Joe Chan frisou um relatório produzido pe-
las autoridades de Guangdong que mostra que 
“a situação não é assim tão má” e o ambienta-
lista lembra que essa zona é a que tem maior 
presença de golfinhos brancos, seguida das 
RAE’s.

Sobre a construção da ponte Hong Kong-
-Macau-Zhuhai, apontada pelo relatório como 
uma das explicações para o decréscimo do nú-
mero de golfinhos brancos, Chan entende que 
“é um dos factores”, mas lembra que “a obra 
não pode parar”, sublinhando ainda o emara-
nhado burocrático resultante de três governos 

Sandra Lobo Pimentel

Fotografias indignam na China

Depois de ter encalhado num praia em Hainão, um 
golfinho acabou por morrer sem ser socorrido, apesar 
de vários turistas estarem presentes. A indignação 
surgiu pelo facto do grupo de pessoas se ter entretido 
a tirar fotografias com o animal moribundo, em vez de 
pedir ajuda e tentar salvá-lo. Segundo foi noticiado 
pela imprensa do Continente e também internacional, a 
publicação das fotografias na redes sociais fez disparar 
uma chuva de críticas à atitude dos turistas. Há fotos que 
mostram vários homens a levantar o animal e posar para a fotografia. Acredita-se que o golfinho 
tenha sido ferido por um barco e tenha perecido na sequência de uma hemorragia.

Plano Director do Aeroporto está à espera de ser analisado pelo Conselho Executivo adiantou ao JTM a Autoridade de Aviação Civil

RELATÓRIO DAS CONTAS DA CAM

Construção do novo hangar para aviação executiva começa a ser “implementada”

O plano e o projecto de construção do novo 
hangar destinado à aviação executiva 
vão começar a ser “gradualmente imple-

mentados” já este ano, refere a CAM — Socie-
dade Do Aeroporto Internacional de Macau no 
Relatório das contas do exercício de 2012, ontem 
publicado em Boletim Oficial.

Este novo hangar tem como objectivo desen-
volver o negócio de aviação executiva do Aero-
porto, como já disse a empresa anteriormente, 
e já consta do Plano Director aprovado pelo Se-
cretário Lau Si Io. Segundo confirmou ao JTM 
a Autoridade de Aviação Civil, nesta altura só 
falta a marcação em Conselho Executivo para o 
Plano ser analisado.

Nesta altura, segundo o mesmo documento, 
os projectos principais incluem a renovação do 
Edifício do Terminal de Passageiros, a substitui-
ção das mangas de embarque, a dragagem do 
canal de água e a construção do edifício VIP. A 
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RELATÓRIO APONTA PARA POPULAÇÃO MAIS BAIXA DA ÚLTIMA DÉCADA

Número de golfinhos brancos em queda
da pesca excessiva, aumento do tráfego maríti-
mo, contaminação da água e desenvolvimento 
costeiro, o presidente da sociedade de conser-
vação, Samuel Hung, aponta a construção da 
nova ponte que ligará as RAE’s a Zhuhai como 
um forte factor.

Em declarações à imprensa de Hong Kong, 
Hung apelou à população para defender os 
golfinhos brancos e quer que o Governo crie 
condições de sobrevivência à espécie de forma 
a compensar a perda do seu habitat.

O JTM contactou Joe Chan, ambientalista de 
Macau, para comentar o relatório, que conside-
ra “fiável”. No entanto, sublinha que a situação 
na região vizinha pode ser diferente. “Não sa-
bemos exactamente se o número de golfinhos 
está mesmo a diminuir em todo o Delta do Rio 
das Pérolas ou apenas a desaparecer das águas 
de Hong Kong”.

Joe Chan frisou um relatório produzido pe-
las autoridades de Guangdong que mostra que 
“a situação não é assim tão má” e o ambienta-
lista lembra que essa zona é a que tem maior 
presença de golfinhos brancos, seguida das 
RAE’s.

Sobre a construção da ponte Hong Kong-
-Macau-Zhuhai, apontada pelo relatório como 
uma das explicações para o decréscimo do nú-
mero de golfinhos brancos, Chan entende que 
“é um dos factores”, mas lembra que “a obra 
não pode parar”, sublinhando ainda o emara-
nhado burocrático resultante de três governos 

envolvidos na gestão desse problema. “Há 
muita regulação e não seria fácil conduzir a um 
objectivo comum de preservação”.

“A construção tem algum impacto, mas tam-
bém temos o problema da pesca excessiva, com 
as grandes redes de peixe, que acabam por reti-
rar alimento aos golfinhos”, lembrou. “O núme-
ro de peixes nas águas desceu dramaticamente”.

Quanto à situação do território neste aspec-
to, Joe Chan lamenta que não haja muitos da-

Fotografias indignam na China

Depois de ter encalhado num praia em Hainão, um 
golfinho acabou por morrer sem ser socorrido, apesar 
de vários turistas estarem presentes. A indignação 
surgiu pelo facto do grupo de pessoas se ter entretido 
a tirar fotografias com o animal moribundo, em vez de 
pedir ajuda e tentar salvá-lo. Segundo foi noticiado 
pela imprensa do Continente e também internacional, a 
publicação das fotografias na redes sociais fez disparar 
uma chuva de críticas à atitude dos turistas. Há fotos que 
mostram vários homens a levantar o animal e posar para a fotografia. Acredita-se que o golfinho 
tenha sido ferido por um barco e tenha perecido na sequência de uma hemorragia.

dos sobre os golfinhos brancos. “Uma coisa é 
certa: o Governo e os especialistas devem cum-
prir a sua promessa de proteger este mamífero 
vulnerável. O Governo de Macau também deve 
continuar a monitorizar o golfinho na nossa 
área e eliminar todos os factores perigosos”.

Em Guangdong, diz, “há um projecto a lon-
go prazo no qual Macau participou, mas não há 
monitorização”. Segundo o ambientalista, essa 
função deve ser desempenhada pela Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água. 
“O Governo diz que a qualidade da água não 
está a ficar pior, mas na realidade não temos 
muitos dados”.

Depois de conhecer o teor deste relatório, Joe 
Chan adiantou que a União de Estudantes Ma-
cau Verde vai enviar uma missiva ao Governo 
para saber as últimas informações sobre os gol-
finhos brancos nas águas que banham o territó-
rio e da política seguida para proteger a espécie.

Estimativas para 2012 apontam para apenas 68 golfinhos brancos nas águas de Hong Kong

Plano Director do Aeroporto está à espera de ser analisado pelo Conselho Executivo adiantou ao JTM a Autoridade de Aviação Civil

RELATÓRIO DAS CONTAS DA CAM

Construção do novo hangar para aviação executiva começa a ser “implementada”

renovação do equipamento da estação de incên-
dios, a melhoria do sistema de Comunicações, 
Navegação e Vigilância (CNS), o serviço público 
gratuito Wi-Fi, a rentabilização do sítio na Inter-
net do Aeroporto, o lançamento do novo sítio 
empresarial da CAM, bem como a optimização 
do sistema de manuseamento de bagagem são 
outros dos projectos.

É relembrado que no ano passado, o Aero-
porto serviu 4,49 milhões de passageiros, repre-
sentando um aumento de 11% comparando com 
2011, os movimentos das companhias aéreas au-
mentaram 7,8%, alcançando o volume de 41.997, 
dos quais 1.659 são movimentos de aviação exe-
cutiva. O tráfego de carga atingiu 27.794 tone-
ladas. 

E através da “gestão profissional e de uma 
austera política de controlo de custos”, a CAM 
registou pela primeira vez um lucro líquido no 
montante de 66,89 milhões de patacas.

Novo hangar deverá fazer crescer aviação executiva
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VOLTA AO
MUND

CHINA I
Um ex-funcionário do Partido Comunista Chi-
nês foi executado na terça-feira por ter violado 
11 raparigas menores na província de Henan, 
anunciou o Supremo Tribunal provincial. Li 
Xingong, antigo vice-secretário do comité do 
PCC na cidade de Yongcheng, foi preso há 
cerca de um ano, num caso que suscitou in-
dignados comentários na imprensa oficial e na 
internet.

CHINA II
Cerca de 193 milhões de pessoas têm mais de 
60 anos na China, o que representa 14,3% da 
população total, indicam estatísticas oficiais. 
Os mesmos dados referem ainda que 127 mi-
lhões (9,4%) têm mais de 65 anos. No final de 
2012, a China contava com 570 mil órfãos, dos 
quais cerca de 95 mil vivem em instituições 
públicas. 

ÍNDIA
As inundações derivadas das chuvas das mon-
ções na Índia já causaram pelo menos 142 
mortos, havendo ainda o registo de cerca de 
500 pessoas desaparecidas. Este ano, o nível 
da precipitação está a ser superior ao habitual 
em 68%. O Estado de Uttarakhand é o mais 
afectado.

TIMOR-LESTE
Singapura e as Filipinas apoiam a adesão de 
Timor-Leste à Associação das Nações do Su-
deste Asiático (ASEAN), afirmou ontem o por-
ta-voz do Governo timorense. Singapura tem 
manifestado algumas reservas em relação à 
admissão de Díli à ASEAN relacionadas com a 
preparação dos recursos humanos timorenses.

TURQUIA
A praça Taksim de Istambul regressou ontem 
a uma situação de normalidade após mais de 
duas semanas de manifestações, enquanto 
em Ancara e Eskisehir (centro) foram regista-
dos incidentes durante a noite. Entretanto, o 
movimento Solidariedade Taksim, que coor-
dena os protestos, apresentou denúncias nos 
tribunais do país contra várias autoridades por 
considerá-las responsáveis pela violência poli-
cial.

ESPANHA
Responsáveis do FMI defenderam ontem um 
consenso entre patrões e empregados para 
moderar salários em Espanha, de forma a evi-
tar o “grave problema” do desemprego que 
continua a aumentar. “A Espanha precisa ur-
gentemente de criar empregos. Temos que ter 
mais flexibilidade nos salários para o futuro”, 
afirmou James Daniel, responsável da missão 
do FMI em Espanha.

ALEMANHA
O Instituto Alemão de Estudos Económicos 
(DIW) reviu em baixa o crescimento da econo-
mia alemã para este ano, de 0,7% para 0,4%, 
devido à intensidade da recessão na zona 
euro. O DIW alega também que a duração do 
inverno no norte da Europa afectou negativa-
mente o sector da construção alemão, desig-
nadamente através do atraso dos investimen-
tos.

ESTADOS UNIDOS
O vice-presidente dos EUA assegurou que 
nem ele, nem o Presidente, desistiram da luta 
para conseguir uma política de armas de fogo 
“racional”. “O Presidente (Obama) e eu - a nossa 
equipa - não nos rendemos”, disse Joe Biden, 
dois meses após o Congresso ter rejeitado 
uma proposta de lei para reforçar o controlo 
de acesso às armas no país.

CHINA

Desaceleração económica 
faz crescer disputas laborais
Em média, a região do Sul da China está a ser 
palco de mais de 50 casos por mês de conflitos 
entre empresas e trabalhadores

O aumento das greves e protestos de trabalhadores nas 
zonas de exportação do Sul da China representa um 
novo sinal de que a desaceleração do crescimento 

económico e o aumento dos salários estão a criar uma cres-
cente pressão no mercado laboral do país, indicou o “Wall 
Street Journal” (WSJ).

De acordo com dados compilados pela “China Labour 
Bulletin”, organização não governamental sediada em Hong 
Kong que defende os direitos dos trabalhadores na China, 
nos primeiros quatros meses do corrente ano registaram-se 
201 casos de disputas laborais, incluindo greves, o que equi-
vale a quase o dobro do número apurado no mesmo período 
de 2012. Só na região de Shenzhen, há registo de 17 casos.

Segundo salienta o jornal norte-americano, as fábricas, 
um elemento fundamental no crescimento da China nos úl-
timos 10 anos, estão sob pressão devido aos aumentos sala-
riais e à apática procura dos mercados interno e externo, sem 
esquecer a valorização do yuan. Numa tentativa de conter os 
aumentos nos custos, algumas fábricas já decidiram pura e 
simplesmente fechar as portas ou transferir as suas unidades 
para o Interior da China, quase sempre com parcas compen-
sações para os seus empregados.

Até agora, os líderes chineses têm evitado adoptar estí-
mulos económicos, mas se a agitação social continuar a cres-
cer, essa visão poderá ser alterada, refere o WSJ, ressalvando 
ainda assim que a situação ainda não é tão grave como no 
final de 2008, quando a crise financeira global desencadeou 
uma onda de falências e deixou dezenas de milhões de tra-
balhadores chineses no desemprego.

Certo é que as dificuldades actuais já bateram à porta da 
“Jinshuntai Arts Factory”. Depois do feriado do 1º de Maio, 
os funcionários foram surpreendidos por um aviso no por-
tão da empresa, informando que a unidade de Shenzhen ti-
nha sido fechada devido a “dificuldades de gestão”. Sobre a 
questão das indemnizações, nada foi dito aos trabalhadores, 
disse Li Geming, ex-funcionário de 45 anos. 

“Trabalhei aqui durante 15 anos. Só quero a minha in-
demnização por ter trabalhado todos esses anos”, disse Li, 
que exercia funções no armazém da empresa.

Fundada em 1992, a “Jinshuntai Arts” fabricava brin-
quedos e produtos de decoração de Natal, segundo o site 
da Agência de Supervisão do Mercado de Shenzhen.

A empresa pertence a Zheng Rongwen, empresário de 
Taiwan e ex-presidente da Associação Comercial de Taiwan 

Abrandamento das exportações e subidas salariais deixam fábricas sob pressão

em Shenzhen. Segundo o WSJ, aparentemente o telemóvel 
do empresário deixou de estar contactável, inclusive para 
funcionários do seu escritório em Taiwan.

Em protesto contra o encerramento abrupto, mais de 200 
ex-funcionários reuniram-se na unidade fabril, por diversas 
ocasiões, a última das quais a 20 de Maio. Mas a disputa 
continua sem solução, lamentou Li, um dos muitos traba-
lhadores migrantes do Interior da China que foram atraídos 
para as fábricas do Sul do país. A Federação de Sindicatos 
de Shenzhen garantiu que já interveio na disputa, mas não 
forneceu mais detalhes.

No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bru-
to da China cresceu 7,7%, em relação ao mesmo período de 
2012, o que não é um mau desempenho face aos padrões in-
ternacionais, mas fica aquém da média chinesa. O crescimen-
to económico da China atingiu 7,9% no quarto trimestre do 
ano passado, mas várias organizações internacionais e eco-
nomistas têm reduzido as suas estimativas para 2013.

Os indicadores económicos mais recentes contribuíram 
para o ambiente pessimista, com o crescimento das expor-
tações a recuar 1% em Maio em comparação com o mesmo 
mês do ano passado, reflectindo a fraca procura de bens pro-
duzidos por muitas das fábricas instaladas na costa chinesa.

Paralelamente ao enfraquecimento das exportações, as 
fábricas da China também estão a tornar-se menos compe-
titivas. No final de 2012, a média do salário mensal dos tra-
balhadores era de 2.290 yuans, mais 11,8% do que em 2011, 
segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. Por outro 
lado, o yuan também se valorizou fortemente em compara-
ção ao dólar, afectando as vendas dos exportadores e redu-
zindo as margens de lucros.

O combate para a eliminação da 
pobreza passa pela elevação da 
qualidade dos nossos serviços 

públicos e pela capacidade de adap-
tação da nossa Administração Pública 
aos objectivos do desenvolvimento”, 
afirmou o Presidente timorense.

Segundo Taur Matan Ruak, o país 
deve encontrar “soluções novas para 
problemas antigos e adaptar-se às novas 
necessidades”, nomeadamente qualida-
de na educação e saúde, fiscalização das 
obras públicas e compras do Estado.

“No caso das relações externas, em 
particular, os nossos diplomatas têm 
de incorporar na sua actividade, cada 
vez mais, prioridades e objectivos de 

diplomacia económica, contribuindo 
para a resposta do país à necessidade 
de captar investimentos e de progredir 
na sua integração económica interna-
cional”, salientou.

O Chefe de Estado timorense fala-
va na sessão de abertura da reunião do 
Governo de Timor-Leste com os par-
ceiros de desenvolvimento, que decor-
re até hoje em Díli, dedicada ao tema 
“Operacionalizar o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento para resultados 
mais efectivos”. O objectivo do encon-
tro é discutir as estratégias de coope-
ração com os parceiros do desenvolvi-
mento com base naquele plano.

Por sua vez, o Primeiro-Ministro 

apontou o desenvolvimento das in-
fra-estruturas como a “base primá-
ria” do crescimento económico e da 
melhoria das condições de vida dos 
timorenses.

“O Governo está consciente de 
que para desenvolver a nação, para 
construir uma economia moderna e 
produtiva e criar emprego é funda-
mental construir as infra-estruturas 
básicas e, nesse sentido, tem um pro-
grama abrangente para estradas, pon-
tes, água, saneamento, esgotos, portos 
e aeroportos”, disse Xanana Gusmão, 
que defendeu também uma forte apos-
ta na educação e saúde.

JTM/Lusa

TIMOR-LESTE

Díli quer mais diplomacia económica
Taur Matan Ruak pediu aos embaixadores timorenses para fazerem mais diplomacia económica para 
captar investimentos para o país
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MUNDIAL 2014

Imprensa sul-coreana culpa Irão por incidentes 

A imprensa sul-coreana culpou o Irão pelas cenas ocorridas após o jogo de qualificação para o Mundial2014 de futebol, que deu o 
apuramento à selecção iraniana, acusando o treinador Carlos Queiroz de ter dirigido um gesto obsceno ao homólogo sul-coreano

Dirigente sul-coreano queixa-se de gesto obsceno de Carlos Queiroz

David Luiz e Mata podem estar de saída

De acordo com a imprensa francesa, o negócio entre Chelsea e o PSG para a 
venda de David Luiz poderá concretizar-se por uma verba a rondar os 25 milhões 
de euros, valor que os “blues” depositaram, há duas épocas e meia, na conta do 
Benfica. Nessas negociações os ingleses acabaram ainda por envolver o passe 
do sérvio Matic. Juan Mata também poderá estar de saída do clube londrino, 
estando o Barcelona na linha da frente para contratar o jogador.

Um jornal sul-coreano diz que os jogadores ira-
nianos incitaram o público com celebrações sel-
vagens após a vitória de terça-feira, por 1-0, em 

Ulsan, num jogo marcado pelas palavras tensas entre 
os dois seleccionadores, Queiroz e Choi Kang-Hee, nas 
conferências de imprensa que o antecederam.

Centenas de adeptos lançaram para o campo garra-
fas de plástico e latas de bebidas enquanto os jogadores 
iranianos corriam com a bandeira nacional pelo relvado 
para celebrar a vitória com os seus adeptos.

Um dirigente da Associação Coreana de Futebol dis-
se que “Queiroz fez um gesto obsceno a Choi Kang-Hee 
depois de a sua equipa ganhar por 1-0 em Ulsan”.

Este dirigente admitiu que “alguns jogadores da Co-
reia do Sul que viram o gesto tiveram de ser impedidos 
pela equipa técnica de se dirigirem ao banco do Irão” e 
que “um supervisor da FIFA também viu o incidente e 
talvez denuncie”.

Carlos Queiroz não fez nenhum comentário sobre 
este acontecimento, depois de um jogo decisivo para as 
duas equipas, que, apesar da vitória iraniana, garanti-
ram ambas o apuramento para o Brasil.

Enquanto centenas de adeptos iranianos festejaram 
nas ruas de Tehrão a vitória, muitos adeptos sul-corea-
nos disseram sentir-se envergonhados pelo comporta-
mento da multidão.

“Quando a vitória deles ficou selada, os iranianos 
que estavam no banco correram até ao banco sul-corea-
no, com os dedos no ar e a fazer gestos obscenos”, revela 
o Sports Chosun.

A história entre as duas equipas deu motivação aos 

adeptos do Irão, que falhou o Mundial2010 na África do 
Sul, depois de terminar a fase de qualificação atrás da 
Coreia do Sul e da Coreia do Norte.

Mundial custará 
9,7 mil milhões de euros

O governo brasileiro anunciou ontem que o custo 
das obras para o Mundial2014 de futebol deverá ascen-
der a 28 mil milhões de reais (cerca de 9,7 mil milhões de 
euros), mais 5,6% do que a última previsão.

Em Fevereiro, as obras nas 12 cidades que vão aco-

lher o Campeonato do Mundo, que compreendem cons-
trução e remodelação de estádios, melhoramentos das 
redes viárias, de transportes públicos e aeroportos, entre 
outras coisas, tinham um custo estimado de 26.500 mi-
lhões de reais (9,18 mil milhões de euros).

Este comunicado surge na sequência de vários pro-
testos que têm ocorrido no Brasil, nomeadamente no Rio 
de Janeiro, uma das cidades que recebe neste momento 
a Taça das Confederações de futebol, devido ao anúncio 
do aumento dos preços dos transportes públicos no país, 
que gerou uma enorme onda de contestação.

Federico Addiechi, coordenador de responsabilida-
de social da FIFA, disse na terça-feira que as manifes-
tações que ocorrem no Brasil merecem “aplausos” pois 
demonstram a “força da democracia” que prevalece no 
país, onde os cidadãos podem “lutar” pelos seus direi-
tos.

“O direito de protestar é uma grande coisa e pode-
mos ver como isso está a acontecer num país democrá-
tico como o Brasil. Está a acontecer durante a Taça das 
Confederações, mas se fosse no Campeonato do Mundo 
as pessoas também tinham o direito de protestar e isso 
merece aplausos”, disse.

Estas manifestações têm-se feito em grande número 
junto aos estádios em que decorrem os jogos da Taça das 
Confederações, nomeadamente no jogo de abertura, que 
opôs o Brasil e o Japão, em Brasília, e no México-Itália, 
que se jogou no domingo, no Estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro e até já levaram a que jogadores como Da-
vid Luiz ou Daniel Alves se pronunciassem sobre estas.      
 P.A.S.
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PREMIER LEAGUE

Mourinho testa Villas-Boas à 6ª jornada
Os treinadores portugueses José Mourinho e André Villas-Boas vão 
defrontar-se pela primeira vez na sexta jornada da Liga inglesa 
de futebol, a 28 de Setembro, quando o Tottenham receber o rival 
londrino Chelsea. O primeiro jogo grande está marcado para a 
segunda jornada, com o Manchester United a receber o Chelsea

No regresso ao comando dos 
“blues”, José Mourinho recebe 
o recém-promovido Hull City 

na primeira jornada da Liga inglesa 
de futebol, a 17 de Agosto, enquanto 
o Tottenham, orientando por André 
Villas-Boas, começa com um “dérbi” 
frente ao Crystal Palace, que também 
subiu esta época. O campeão Man-
chester United começa a defesa do tí-
tulo no campo do Swansea, enquanto 
o Manchester City, agora orientado 
por Pellegrini, recebe o Newcastle.

“Estou muito satisfeito por come-
çar em casa, mas ao mesmo tempo 
o Hull City é uma equipa que veio 
do Championship e tem esse espíri-

to, mesmo estando agora na Premier 
League. É um emocional mas duro co-
meço”, afirmou Mourinho, em decla-
rações ao site do clube inglês.

O treinador português considera 
que é muito importante começar a 
época para todos os envolvidos. “Co-
meçar em casa é uma boa oportunida-
de para mostrar que os adeptos estão 
totalmente atrás da equipa. Ao mesmo 
tempo, é bom para os jogadores mos-
trarem o quanto estão motivados”.

Antes do jogo frente ao Tottenham, 
o Chelsea joga com o campeão em tí-
tulo Manchester United, agora sob 
comando de David Moyes, em Old 
Trafford, na segunda jornada (24/08), 

e com os alemães do Bayern Munique, 
do espanhol Pep Guardiola, na Super-
taça Europeia, em Praga (30/08).

Depois de começar o campeonato 
no terreno dos recém-promovidos de 
South Norwood, o primeiro grande 
embate de Villas-Boas está marcado 
para a terceira jornada (31/08), na 
qual vai defrontar os rivais citadinos 
do Arsenal.

No “boxing day”, o Chelsea rece-
be o Swansea City e o Tottenham o 

West Browmwich Albion, mas o jogo 
“grande” vai opor o Manchester City 
ao Liverpool, enquanto Villas-Boas 
vai iniciar 2014 com uma deslocação a 
Old Trafford, a 1 de Janeiro, ao passo 
que Mourinho joga em Southampton.

Na 38ª e última jornada da Liga in-
glesa, agendada para 11 de Maio de 
2014, o Chelsea joga no País de Gales, 
no terreno do Cardiff City, enquanto o 
Tottenham recebe o Aston Villa.

P.A.S.

Chelsea e Manchester United medem forças na segunda jornada da liga inglesa
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TDM 
13:00 TDM News - Repetição 13:30 Telejornal + 360° (Diferido) 
14:45 RTPi DIRECTO 18:40 Cougar Town - Sr.1 19:00 Montra do 
Lilau (Repetição) 19:30 Vingança 20:30 Telejornal 21:00 TDM Talk 
Show 21:35 Castle Sr.4 22:10 Escrito nas Estrelas 23:00 TDM News 
23:35 Herman 2013  

30 FOX SPORTS
13:00 FINA Aquatics World 2013 13:30 Tour De Taiwan 2013 High-
lights 15:30 The Football Review 2012-2013 16:00 Global Football 
2012/13 16:30 Asean Basketball League 2013 18:30 (Delay) Baseball 
Tonight International 2013 19:30 (LIVE) FOX SPORTS Central 20:00 
Total Rugby 20:30 ABL Crossover 2013 21:00 Global Football 2012/13 
21:30 The Football Review 2012-2013 22:00 FOX SPORTS Central 
22:30 Thursday Fight Night With UFC
 
31 STAR SPORTS
13:00 Mobil 1 The Grid 2013 13:30 Smash 2013 14:00 ATP - Aegon 
International 17:00 Sports Max 2012/13 18:00 (LIVE) ATP - Aegon 
International 19:30 FIM Mx3 World Championship 2013 - High-
lights 20:00 Grand Prix De Pau 2013 21:00 2 Wheels 21:30 (LIVE) 
Score Tonight 2013 22:00 aureus Spirit Of Sport 22:30 2 Wheels 
23:00 (LIVE) ATP - Aegon International  

40 FOX MOVIES
11:40 What Lies Beneath 13:50 Safe 15:25 The Sixth Sense 17:15 In 

Time 19:05 Con Air 21:00 The Vow 22:45 White Chicks 00:35 Chronicle

41 HBO
12:15 Enemy Of The State 14:25 Ghost 16:50 Journey 2 18:25 
Flubber 20:00 Bad Boys 22:00 S.W.A.T. 00:00 Bunraku

42 CINEMAX
12:45 Dark Tide 14:35 Lost Boys 16:00 The Vengeance Of She 17:45 
Justice League: 19:00 Disturbing Behavior 20:25 The Blob 22:00 
Your Highness 23:35 Spartacus: Vengeance 00:30 Days Of Thunder

50 DISCOVERY
13:00 Dirty Great Machines 14:00 Ultimate Warfare 15:00 Heroes 
Of Hells Highway 16:00 Surviving The Cut 17:00 Man Vs. Wild 
18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Danger By 
Design 20:00 Destroyed In Seconds 21:00 What Happened Next? 
21:30 Magic Of Science 22:00 American Chopper 23:00 Belly Of 
The Beast 00:00 Destroyed In Seconds

51 NGC
12:30 Monster Moves 13:25 The Border 15:15 Ghost Town Gold 
16:10 Diggers 17:05 Family Guns 18:00 Malaysia From Below 19:00 
Mega Factories 20:00 Monster Moves 21:00 Ghost Town Gold 22:00 
Diggers 23:00 Inside Cocaine Wars 00:00 Ghost Town Gold 

54 HISTORY
13:00 The Pickers 14:00 Cajun Pawn Stars 16:00 Ancient Aliens 18:00 
Kings Of Restoration 18:30 Pawn Stars 19:00 The Pickers 20:00 Serial 
Killer Earth 21:00 Swamp People 22:00 Duck Dynasty 23:00 Pawn 
Stars 00:00 Stan Lee’s Superhumans

55 BIOGRAPHY
13:00 Confessions: Animal Hoarding 14:00 Way Off Broadway 15:00 
Marina Bay Sands 24/7 16:00 Sell This House: Extreme 17:00 Gene 

Simmons: Family Jewels 18:00 Sell This House 19:00 Gordon Ramsay 
20:00 Barter Kings 21:00 My Ghost Story Asia 22:00 My Ghost Story: 
Caught On Camera 23:00 Confessions: Animal Hoarding 00:00 Gene 
Simmons: Family Jewels

62 AXN
13:00 The Apprentice Asia 13:55 Caught On Camera 14:50 CSI: Ny 
15:45 The Amazing Race 16:40 Wipeout 17:30 Leverage 18:20 CSI: 
Miami 19:15 CSI: Crime Scene Investigation 20:10 The Apprentice 
Asia 21:05 Chuck 22:00 Ncis: Los Angeles 22:55 CSI: Ny 23:50 
Chuck 00:45 Ncis: Los Angeles

63 STAR WORLD
12:30 Glee 13:25 Suburgatory 14:20 Beauty and the Geek Aus-
tralia 16:40 Happy Endings 17:05 Got To Dance UK 18:55 Ace of 
Cakes 19:50 Got To Dance UK 20:45 Ace of Cakes 21:40 Bunheads 
22:35 90210 23:30 Got To Dance UK 00:25 Ace of Cakes

82 RTPI
14:00 Telejornal Madeira 14:37 Poplusa 15:32 Destino: Portugal - II 
16:00 Bom Dia Portugal-Directo
17:00 AntiCrise 17:21 Portugal Aqui Tão Perto 18:16 O Teu Olhar ( 
Telenovela) 19:05 SEGREDO DE JUSTIÇA 20:00 Jornal da Tarde-Directo 
21:16 O Preço Certo 22:08 A Hora de Baco 22:32 ALTA PRESSÃO 
22:59 Portugal no Coração-Directo 00:43 Notícias RTP - Madeira 
(17H00) 01:00 Portugal em Directo-Directo 01:58 Ler +, Ler Melhor 
02:09 Baía das Mulheres 03:00 Telejornal + 360ºDireto 04:00 Linha 
da Frente 04:34 AntiCrise 04:56 Portugal Aqui Tão Perto 05:51 Esta 
É a Minha Família 06:34 Destino: Portugal - II

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

• • • TEMPO WWW.SMG.GOV.MO

270C / 330C

• • • CÂMBIOS BNU

PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.94 8.04
EURO 10.64 10.77
YUAN (RPC) 1.255 1.315 

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
HBO

CINETEATRO
S1 World  War Z   - 14:30 • 19.30

S2 Now You See Me 
16:30 • 19.30

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

S.W.A.T.

• • • HOJE 20/6
270C /330C

• • • AMANHÃ 21/6

UNIVERSITY OF MACAU   
AND  

INTERNATIONAL INSTITUTE OF MACAU  

take pleasure in announcing the revised edition of 
Jose Pedro Braga's book 

"The Portuguese in Hong Kong and China" 
and the launch of its first volume by 

Dr. Barnabas H. M. Koo.

You are invited to the session on 
June 21 (Friday), 2013, at 6 p.m.,

at the Auditorium of the IIM

Address: Rua de Berlim, Edf. Venus Court, 2/F (NAPE)
Tel: 2875-1727 
E-mail: iim@iimacau.org.mo
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UM PONTO É  TUDO
Ferreira Fernandes

O verdadeiro tempo das cerejas

Quando eu era novo, havia um 
belo hino com letra empolgan-
te, “em Londres, em Paris/ Bu-

dapeste e Berlim/ tomem o poder...”, 
composto nos anos de brasa, a década 
europeia de 20. 

A música é muito boa, de um com-
positor clássico, o austríaco Hanns Eis-
ler, que ilustrou com a própria vida um 
dos paradoxos (para não dizer engano) 
do século: de autor desse hino libertário 
que apela à vontade dos trabalhadores 
- embora o nome, O Apelo do Komin-
tern, revelasse quem puxava os fios -, 
Eisler acabou fã da Alemanha do Leste 
(para a qual, fez o hino nacional), esta-
do de chumbo e não de brasa. 

Trajectórias assim tornaram-me 
imune às grandes ilusões. Levanta-
mentos para dar uma volta a isto tudo 
deixam-me mais do que indiferente, in-
quieto, sobretudo quando noto o dedo 
de outros Kominterns (e por isso nunca 
me iludi com as Primaveras Árabes). 

De outra loiça me parece ser o que 
acontece nas Londres, Paris, Budapes-

te e Berlim modernas, as revoltas em 
Istambul e nas cidades brasileiras, que 
me encantam com o seu small is beau-
tiful. 

Bela parece-me a pequenez das re-
voltas que não têm projecto de mudar 
o país ou a sociedade. Querem só algu-
mas árvores, como em Istambul (e na 
verdade, o que os jovens turcos querem 
mesmo é ainda mais pequeno e belo: é 
beijarem-se e beber cerveja), ou, no caso 
brasileiro, autocarros a preço decente. 

Essas reivindicações é que são re-
volucionárias: porque podem ser con-
quistadas e, se o forem, não nos tomam 
como reféns. JTM/DN

Com os títulos entregues nos res-
pectivos campeonatos europeus, 
os jornais desportivos ficam sem 

grandes notícias para dar. Pelo menos em 
termos de conteúdo prático, porque dia-
riamente as manchetes até costumam ser 
bem mais interessantes nesta altura, re-
ferindo que este ou aquele jogador “está 
referenciado” ou “por horas”.

Desde novo, esta foi sempre a altura 
que mais gostei de ler os jornais desporti-
vos, ver quem seriam os alvos, sobretudo 
dos grandes clubes europeus, com Por-
tugal em destaque, claro está, e sempre 
achei curioso como é que conseguiam 
descobrir tantos nomes. 

Ainda hoje acho fantástico como 
grandes jornais desportivos lançam al-
gumas notícias. Por vezes encaradas com 
algum humor por parte dos presidentes 
dos clubes, outras nem por isso, como re-
centemente se reparou num comunicado 
emitido pela direcção do Benfica em re-
lação a um possível negócio com o Spor-
ting com vista à aquisição de Rui Patrí-
cio. Mas esse nem é o “pior”. E, por isso, 
decidi escolher três notícias que saíram 
recentemente e que ilustram na perfeição 
esta “silly season”.

Em terceiro lugar decidi colocar uma 
notícia do “Daily Star” que coloca Nani 
na rota do Benfica e do Sporting. Em re-
lação aos “leões” quase que nem é pre-
ciso fazer comentários, face à política de 
reduzir os custos que visa “correr” com 
mais de metade do plantel por causa dos 
salários. Para além disso, o jogador está 
avaliado em cerca de 10 milhões de eu-
ros. A não ser que o Sporting da próxima 
temporada seja o Nani e mais 10 jogado-
res dos juniores, não estou a ver esta con-
tratação a ter “pernas para andar”...

Já as “águias” até teriam poder finan-
ceiro para cobrir esse montante, e ainda 
têm o “trunfo” Gaitán, de quem se fala 
que poderá estar na lista dos “red de-
vils”, mas em termos de salários é com-
pletamente descabido que entre no tecto 
salarial do clube encarnado. Para além 
de que estamos a falar de um jogador de 
apenas 26 anos, que já passou por Portu-
gal, e que certamente quererá agora com-

Arrancou a “silly season”
FORA DE JOGO

Pedro André Santos*

petir em ligas bem mais apetecíveis. Nani 
já veio, entretanto, desmentir qualquer 
associação à liga portuguesa, o que não 
causou grande choque, diga-se...

Em segundo lugar, temos a notícia 
avançada pelo Correio da Manhã da ida 
de Rui Patrício para a Luz num negócio 
que envolveria ainda a cedência de jo-
gadores ao Sporting. Segundo o jornal, o 
clube encarnado iria ceder em definitivo 
o avançado Kardec e o lateral-esquerdo 
Carole, além de poder emprestar Nélson 
Oliveira. Nomes como Hugo Vieira e Mi-
guel Rosa poderiam entrar também nas 
contas.

Não sei quem escolheu este “pacote”, 
mas poderia ter tido ideias mais realistas. 
Kardec até poderia ter algum interesse, 
agora nomes como Carole, Miguel Rosa 
e Hugo Vieira (que o Sporting não quis 
no ano passado), e até mesmo Nelson 
Oliveira, que não foi titular no Deportivo 
da Corunha e que iria para Alvalade para 
“rodar”, deixam muito a desejar. 

A cereja no topo do bolo, contudo, é 
do diário catalão “Sport”. Segundo a pu-
blicação, o Barcelona tem na sua lista para 
a próxima temporada o avançado portu-
guês Hélder Postiga. O actual campeão 
espanhol pretende reforçar o seu ataque, 
procurando alguém para jogar com Mes-
si e (agora) Neymar, e Hélder Postiga era 
um nome em cima da mesa. 

O avançado português tem as suas 
qualidades, é certo, e até fez uma tempo-
rada bastante positiva em Espanha, mas 
associarem o seu nome a um clube como 
o Barcelona... enfim, chama-se “silly sea-
son” por algum motivo!

Espero não ter que morder a língua 
caso alguma destas transferências se ve-
nha a realizar, mas se assim acontecer... é 
futebol!  *Jornalista do JTM

TRIBUNA DE MACAU TV

Sabia que quase 3 mil pessoas já visionaram o filme
“Natal em Macau” e outras quase 3 mil acompanharam

o filme sobre o Ano Novo Chinês?

Concebidos pelo JTM para revelar como se celebram 
estas importantes datas no sul da China e ao mesmo tempo 

desejar Boas Festas às comunidades portuguesa, chinesa e 
de língua inglesa, aqui residentes, e aos milhares dispersos 

pelo mundo e que têm Macau no coração, os filmes 
foram um enorme êxito no You Tube e nas redes sociais, 

nomeadamente no Facebook.
Se ainda os não viu, ligue-se ao 

nosso site www.jtm.com.mo, clique no 
You Tube e procure o canal Tribuna de 
Macau TV. Apreciará a quantidade de 

vídeos e quantas pessoas 
os visionaram.

No JORNAL 
TRIBUNA DE MACAU 

trabalhamos para 
os leitores que tenham 

Macau no coração, estejam onde 
estiverem.

Ideias, críticas e sugestões para 
jtmagenda@yahoo.com
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Dito

“Os recintos simples ao ar livre 
podem ser construídos tipo proprie-
dade horizontal, poupando-se em 
espaço, coisa cara e rara em Macau”

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

20 /06/1993

ULTRALEVES VOLTAM 
A PODER VOAR
A Autoridade de Aviação Civil de 
Macau (AACM) autorizou o recome-
ço dos voos de aviões ultraleves no 
Território a partir de hoje após uma 
proibição das operações deste tipo 
de aparelhos de cerca de quatro me-
ses. Em comunicado, a AACM indi-
cou que a autorização foi concedida 
após uma inspecção efectuada à As-
sociação Aeronáutica de Macau, que 
deu “cumprimento aos requisitos de 
manutenção, operacionalidade e se-
gurança relativamente à prática da 
modalidade ultra-ligeira”. Os voos 
de ultraleves tinham sido suspen-
sos em Fevereiro devido ao início 
de obras de construção de edifícios 
nos Novos Aterros do Porto Exterior 
(NAPE), que tornaram impraticá-
vel a pista provisória ali existente. 
A nova pista situa-se igualmente no 
NAPE, mas possui uma orientação 
diferente, embora continue a ter ca-
rácter provisório porque os terrenos 
em que está implantada foram tam-
bém concessionados para constru-
ção. De acordo com o vice-presidente 
da AACM, Moura Calhão, estão em 
estudo novas alternativas para loca-
lização de uma nova pista. “De qual-
quer forma, os voos de ultraleves 
serão totalmente proibidos quando 
entrar em funcionamento o aeropor-
to de Macau, em cumprimento das 
regras de segurança aérea”, disse 
Moura Calhão à agência Lusa.

“SHUN TAK” INTEGRA 
O ÍNDICE HANG SENG
A empresa-mãe do império de Stan-
ley Ho, a “Shun Tak Holdings” vai 
ser cotada no principal índice da 
Bolsa de Hong Kong, o “Hang Seng” 
a partir de 30 de Junho. A “Shun 
Tak” passará a fazer parte do pres-
tigioso grupo de 33 empresas que 
constituem o índice “Hang Seng”, o 
principal indicador do mercado lo-
cal, tomando o lugar da empresa de 
transportes públicos “Kowloon Mo-
tor Bus Co”. Presentemente a “Shun 
Tak” é ainda cotada no “Hong Kong 
Index” o índice ordinário da Praça 
da colónia britânica. A “Hang Seng 
Index Services Ltd.” (HSIS), que 
gere o índice, justificou a alteração 
como uma iniciativa para “refor-
çar o “Hang Seng” como barómetro 
representativo do mercado”. Um 
porta-voz da HSIS indicou que a al-
teração torna a distribuição sectorial 
do “Hang Seng” mais ajustada às 
características do mercado. A “Shun 
Tak Holdings” detém interesses nos 
sectores da navegação, incluindo as 
carreiras marítimas de jactoplana-
dores entre Hong Kong e Macau, 
restaurantes, imobiliário, aviação e 
hotéis para além de uma participa-
ção directa na Sociedade de Turismo 
e Diversões de Macau (STDM).

O contexto interno e internacional 
que rodeou a minha entrada para 
o serviço diplomático português e 

que se projectaria nos cinco próximos anos 
(1979-1984) não foi irrelevante, nem para 
a minha opção, nem obviamente para o 
quadro em que o nosso país vivia, quando 
fui admitido na carreira - e que rodearam 
o período imediatamente a seguir. 

Esta crónica tentará escalpelizar os 
principais acontecimentos internacionais 
da época - e, já que se trata do meu percur-
so pessoal, naturalmente a minha leitura 
deles.

Começo pois... pelo começo!
Ao tentar analisar esse período inicial, 

mais tarde constatei que 1979 foi o ano de 
todas as surpresas e de todos os desafios 
nas relações entre Estados e no sistema no 
seu conjunto.

Foi, de facto, um dos anos mais impre-
visíveis em épocas recentes, só igualado, 
uma década mais tarde, pelos aconteci-
mentos que conduziram ao fim da Guerra 
Fria. 

Na realidade, num curto lapso de tem-
po, três (muito diversas) ocorrências cria-
ram fronteiras, em cada um dos registos 
históricos em que se inscreveram, mar-
cando uma distinção entre um “antes” e 
um “depois”, cujo alcance só o decurso do 
tempo iria esclarecer completamente.

Esses acontecimentos foram a queda 
da monarquia persa pela Revolução Islâ-
mica; a subida de Margaret Thatcher ao 
poder e a sua revolução ultraliberal (as-
sociada à Reaganomics); e, last but not the 
least, a inauguração da política da “porta 
aberta” por Deng Xiao Ping.

A mera referência a tais acontecimen-
tos, decorridas mais de três décadas, e 
projectados já para as suas consequências 
mais duradouras, permite referir que fo-
ram factos geradores de uma alteração 
profunda no sistema internacional, tal 
como o conhecíamos:

- A Revolução Iraniana introduziu 
definitivamente a versão mais recente do 
radicalismo político, de natureza religiosa, 
nas relações entre Estados, lançando o de-
bate sobre a compatibilidade entre o Islão 
e o modelo secular que aparentemente se 
impunha por quase todo o lado.

E por outro lado tornou muitíssimo 
mais complexa a situação já difícil decor-
rente do conflito israelo-árabe, introduzin-
do nele um elemento adicional a conflitua-
lidade crescente entre xiismo e sunismo.

- A revolução ultraliberal de Thatcher 
criou uma brecha irreparável num certo 
unanimismo europeu sobre os direitos so-
ciais, tidos por intocáveis e por isso irre-
versíveis, desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial.

Ao pôr em causa tal dogma, a líder 

britânica desafiou directamente quem o de-
fendia (a esquerda, como é obvio, mas prin-
cipalmente os sindicatos, como força social 
organizada), contestando assim o poder que 
detinham, e reduzindo o seu papel, no qua-
dro da esquerda britânica, e por influência, 
da esquerda europeia no seu conjunto.

Tal concorreu fortemente para alterar a 
natureza da própria esquerda, arrimando-a 
ao sistema capitalista como uma sua possí-
vel versão social e não como sua opositora, 
com excepção do marxismo mais ortodoxo 
ligado aos PCs, estes próprios cada vez mais 
marginalizados.

Tal evolução começou por alterar pro-
fundamente, desde logo, a corrente traba-
lhista. O “New Labor” de Tony Blair tem aí o 
seu berço, como é sabido.

- A revolução pacífica de Deng Xiaoping 
seria a que maiores consequências teria por-
que criou as bases da emergência da China 
como grande potência.

À medida que os anos passam, vamo-
-nos tornando mais conscientes da natureza 
sistémica de tal emergência que obriga a rea-
valiar certezas antigas que hoje são de facto, 
menos certas...

...tais como o centro de gravidade do sis-
tema baseado “naturalmente” num quadro 
euro-atlântico, ou identificado com a parce-
ria EUA-UE.

O que tinham Portugal e os diplomatas 
portugueses a ver directamente com estas 
três grandes áreas do relacionamento inter-
nacional? - poderá perguntar-se.

Respondendo pela ordem inversa, quan-
to à China tínhamos desde logo o elemento 
comum que era, naturalmente, Macau, estri-
bada que estava a reversão deste território (e 
o de Hong Kong) no pensamento político do 
novo líder chinês.

Quanto ao Irão, por virtude da nossa en-
trada na CEE passámos a participar nos de-
bates internos e nas deliberações sobre as re-
lações europeias com o regime de Khomeini.

E quanto à revolução “popular-capitalis-
ta” da Senhora Thatcher, o clima internacio-
nal gerado pela aplicação de tais políticas, 
com eco além-Atlântico no ultraliberalismo 
de Ronald Reagan, não deixou de influen-
ciar círculos internacionais de decisão eco-
nómica, no quadro de um sistema interna-
cional de cuja realidade o nosso país não se 
podia obviamente alhear.

Mas uma outra e dupla realidade, não 
menos poderosa, começou a tomar forma, a 
partir desse ano de 1979.

A CNN, acabada de fundar por Ted Tur-

Cadernos de um Diplomata (XIII) – 
1979, ano de todas as “revoluções”...

NOTAS SOLTAS
Carlos Frota*

ner, iria revolucionar o modo como a opi-
nião pública passava a ser servida de in-
formação ininterrupta, segunda a fórmula 
impressionante das “24/7”. 

O mundo de repente tornava-se mais 
pequeno, interligado em permanência.

Mesmo os lugares mais recônditos, as 
comunidades mais longínquas e desconhe-
cidas das grandes metrópoles, os conflitos 
menos publicitados, passaram a existir 
para todo o mundo, presentes na casa de 
toda a gente, desde que uma câmara de fil-
magem e um repórter alertassem essa vas-
tíssima audiência mundial para realidades 
subitamente reveladas!  

E o computador pessoal nascia tam-
bém, na sua forma embrionária, nada fa-
zendo prever o efeito extraordinário que 
tal invenção iria ter à escala universal e em 
praticamente todos os domínios da activi-
dade humana!

Desde a comunicação instantânea, via 
digital, até à pesquisa das mais diferentes 
fontes do saber, tudo se alterava, tudo se 
democratizava, criando perfis profissio-
nais e humanos realmente diferentes do 
passado.

Com o registo de todas estas mais do 
que significativas modificações da cena in-
ternacional; e dos próprios fundamentos, 
científicos e técnicos, da nossa civilização, 
posso constatar sem exagero que o per-
curso que encetei em 1979 moveu-me - e a 
todos nós, naturalmente - de uma galáxia 
a outra deste universo, em que se vai regis-
tando a aventura humana.

Num certo sentido, nunca existiu época 
de mudanças tão profundas. E por isso não 
existiu época que exigisse tantos esforços 
de interpretação...e de adaptação!

Por outro lado - e como consequência 
de tudo isto - nunca esteve tão disponível 
o conhecimento de outros povos, com suas 
culturas distintas, suas crenças, tradições e 
visão do mundo.

Daí que para profissões como aquela 
que exerci por mais de três décadas, o pa-
roquialismo, o “ego-centrismo” - se fossem 
tornando pecados cada vez mais graves.

É sempre lenta a compreensão do real 
significado do que vai acontecendo no 
mundo. Os doutores em futurologia têm 
de facto a ingrata surpresa de serem ne-
gados, contraditados, quase todos os dias. 
Não há bolas de cristal que resistam à qua-
se total incapacidade de prever o tempo...

Daí que no decurso da carreira, das car-
reiras e da vida em geral, a minha geração 
mais do que qualquer outra foi posta pe-
rante a escolha inevitável de se adaptar, de 
navegar em águas totalmente desconheci-
das - ou de sofrer as consequências...

* Ex-embaixador de Portugal nas 
Coreias, ASEAN e Indonésia. 

Docente da Universidade de S. José. 

Fernando Vinhais Guedes in “Hoje Macau”
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Rihanna agride fã com microfone
Rihanna foi filmada a bater com o microfone na cara 
de um fã durante um concerto em Birmingham. 
O vídeo, que foi posto no YouTube, já está a causar 
polémica. O episódio começou quando a cantora 
se aproximou das centenas de fãs que estavam 
na primeira fila para assistir ao concerto da diva 
da pop. A multidão, ao ver Rihanna tão perto, 
começou a ficar histérica, e tentou mesmo agarrar 
a cantora de 25 anos. Rihanna foi logo socorrida 
pelos seguranças, mas quando a situação já parecia 
estar aparentemente controlada, a cantora bateu de 
forma violenta o microfone num dos seus fãs.

David Beckham ensina crianças chinesas 
a jogar futebol
David Beckham deu uma aula de futebol 
particular a um grupo de crianças chinesas, 
em Nanjing, na província de Jiangsu. O 
futebolista inglês, que recentemente 
anunciou a sua reforma, encontra-se na 
China para promover o futebol local. 
Beckham já se tinha deslocado à China em 
Março para participar em diversas acções de 
marketing, tendo sido inclusive nomeado 
embaixador do campeonato local.

Daniela Mercury
quer ter um filho
com a sua mulher
Após a polémica sobre o casamento da 
cantora brasileira Daniela Mercury com a 
jornalista Malu Verçosa, o casal promete voltar 
a agitar os sectores mais conservadores com  
a intenção de terem um filho. “Daniela está 
louca para me ver grávida! Mas não temos condições de administrar mais uma gravidez. 
Estamos adiando”, revelou Malu Verçosa em entrevista à revista “Isto É”. A jornalista 
contou também como nasceu o romance entre as duas. “Ela disse-me que começou 
a pensar em mim, achou que tinha algo estranho nos seus pensamentos. Um dia, 
chamou-me para conversar e disse que estava apaixonada por mim”, confessou.

Kelly Brook 
fotografada 
em topless
no México
A modelo e actriz britânica
Kelly Brook foi fotografada
em topless numa praia em 
Tulum, no México. 
A modelo, de 33 anos, 
comentou no Twitter as
fotos divulgadas, mas
de forma bem-humorada. 
“Estou mais embaraçada 
por ter sido fotografada 
com as minhas cuecas a prender 
o cabelo do que pelas fotos 
em topless”, escreveu. Danny 
Cipriani, namorado de Kelly, não 
a acompanhou nestas curtas 
férias.

VER VÍDEO NO JTM ONLINE  www.jtm.com.mo

Calor a triplicar
A revista “Sexy” fez jus ao seu 

nome e publicou um ensaio 
com um trio de respeito 
composto por Andressa 

Olliver, Marianne Ranieri e 
Caroline Redivo. As beldades 

brasileiras foram descobertas 
enquanto apresentavam o 

programa “Agito”, em Campos 
de Jordão, São Paulo, e 

desde então não têm parado 
de chegar propostas para 

sessões fotográficas, algumas 
das quais bastante sensuais.
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Tempos livresVera Amorim

Sou estudante da Universidade 
de São José, na área de Design, 
e por isso resta-me pouca dis-

ponibilidade para ter ‘’tempos livre’’, 
mas quando estou folgada normalmente ajudo a mi-
nha mãe nas tarefas da casa. Outras coisas que faço 
quando tenho tempo livre são, por exemplo, sair com 
os amigos, para conversar, ir às compras ou ao cinema. 
Ao fim de semana costumo passear de carro com eles, 

e praticar o meu desporto favorito, o voleibol. Às ve-
zes vou para o Starbucks desenhar, estudar ou então 
fico ali sentada, de forma relaxada, a ouvir as minhas 
músicas preferidas. Também desenho quando estou 
sozinha em casa. A maior parte dos meus desenhos são 
sobre personagens da Disney, mas também faço dese-
nhos de objectos reais. Sobre os filmes preferidos gosto 
sobretudo dos da Disney, mas também de comédia ou 
terror. E dormir também faz parte das minhas tarefas 

nos tempos livres! Gosto de ver programas de comédia, 
com principal destaque para Gabriel Iglesias, Jeff Du-
nham e Russel Peters, que são os meus favoritos. Como 
qualquer jovem passo também algum tempo no com-
putador durante algumas horas, sobretudo para nave-
gar na internet.Recentemente acabei de ler dois livros. 
O primeiro chamado “Life without limits”, e o outro é 
“Unstoppable - The incredible power of faith and ac-
tion”, ambos de Nick Vujicic.

Gente Gira Coordenação:
Pedro André Santos

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

Feriado aproveitado com passeio
O feriado das festividades de Tuen Ng foi aproveitado com um passeio no largo do lago Nam 
Van para presenciar a animação das corridas dos barcos-dragão, disse ao GENTE GIRA José 
Basto da Silva. Na fotografia surgem os seus filhos, Ana Marta e João Gonçalo, de 6 e 12 anos, 
respectivamente. A Ana fartou-se de pedalar, referiu o pai, enquanto o João aproveitou para 
fazer exercício ao ar livre. No regresso ainda passaram pelas bancadas onde o público assistia 
às corridas, e foi a primeira vez que os pequenos assistiram ao evento.

Um momento 
histórico

Tang U Kei, que surge no centro da 
fotografia, é uma atleta da RAEM da 

modalidade de Boccia, pertencente à 
categoria individual de BC1 (ranking 
mundial de 31). Participou no “Open 

Boccia Championships for the Disabled 
2013” em Hong Kong, e venceu os atletas 

representantes da equipa local com 
ranking mundial no 18º e 24º lugares, 

respectivamente, na semifinal e final. O 
feito permitiu que Tang U Kei conseguisse 

arrecadar uma medalha de ouro ao 
seu currículo, um momento histórico e 

emocionante partilhado juntamente com 
os voluntários e dirigentes da Associação 
Recreativa e Desportiva dos Deficientes 

de Macau. Nos dias 18 a 26 de Outubro os 
atletas, dirigentes e voluntários deslocar-
se-ão à Austrália para participar no “2013 
Asia and Oceania Boccia Championships”, 
que servirá de qualificação para os jogos 

paralímpicos de 2016. A fotografia foi 
gentilmente cedida por Leonardo Luís 

Castilho.

Prenda do Dia do Pai
A celebração do Dia do Pai foi especial para José Sousa Nunes, que recebeu 
umas belas prendas do filho Joel. Na fotografia, tirada pela mãe Isabel, é possível 
ver um desenho feito pelo filho, mas as surpresas não ficaram por aí. Segundo a 
mãe, o pequeno Joel ainda mostrou os seus dotes com uma música tocada no 
piano especialmente para o pai.
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ENPASSANT
José Rocha Dinis

Chefe quer envolver jovens empresários 
na cooperação com Guangdong
Chui Sai On prometeu ontem continuar a empenhar-se na criação de 
condições para apoiar as pequenas e médias empresas (PME’s) e os 
jovens empresários locais na participação em projectos inseridos no 
quadro da cooperação com a província de Guangdong. A garantia do 
Chefe do Executivo foi dada num encontro com os novos dirigentes 
da Associação dos Jovens Empresários de Macau, cuja direcção é pre-
sidida por Ma Chi Seng. Segundo uma nota oficial, durante o encon-
tro, Ma Chi Seng assumiu que as PME’s desejam participar, “o mais 
rápido possível”, no desenvolvimento da Ilha da Montanha e da zona de Nansha, em Cantão. Sublinhou ainda que a associação pretende “unir 
os jovens empresários locais, a fim de crescerem com Macau e assumirem um papel activo no desenvolvimento económico local”. 

Associação das Mulheres defende 
especialização sobre conflitos conjugais
A Associação Geral das Mulheres de Macau (AGMM) apelou ao Governo para for-
mar profissionais da área social por forma a habilitá-los a mediar conflitos entre 
casais. Para a associação, essa medida poderia ajudar a atenuar o número de di-
vórcios, que no ano passado ascendeu a 1.230, ou seja mais 23,2% do que em 2011, 
quando foram contabilizados 998 casos. Em média, Macau registou 102 divórcios 
por mês ao longo do ano passado, facto que preocupa os dirigentes da AGMM. De 
acordo com o jornal “Ou Mun”, a coordenadora do departamento para os assuntos 
familiares daquela associação, Ao Ieong Ut Seng, advertiu que o actual sistema de procedimentos para divórcios em Macau pode piorar ainda 
mais as relações entre os casais e inviabilizar eventuais oportunidades para reconciliação. V.C.

Benefício
da dúvida

Para quem, como eu, 
durante décadas as-
sistiu ao modo como 
os “candidatos” por-
tugueses se digladia-
vam no sobe e desce 
dos lugares públicos, 
é bastante curioso ver 
o modo como os chi-
neses mimetizaram 

esse processo. E como 
são novatos, têm 
mais fugacidade.

Agora, apenas algu-
mas horas depois de 
Alex Vong Iao Lek  
ter sido nomeado 

presidente interino 
do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e 

Municipais, no lugar 
do temporariamente 
suspenso Raymond 
Tam, ouviram-se vá-
rias vozes a questio-
nar a sua competên-
cia para o lugar, ele 

que durante anos foi 
o presidente do Insti-

tuto do Desporto.
Para falar francamen-

te, eu não sei dizer 
se Alex Vong é ou 

não competente para 
presidir ao IACM. A 
deputada Kwan Tsui 
Hang, que o critica, 
também não pode 
saber; o vice-presi-
dente dos Kaifong, 

Ho Chong Chun, que 
o elogia, também não 
sabe. Ninguém sabe... 

o que é natural. 
Afinal, Alex Vong só 
foi nomeado há dois 

dias.
Mas sei que ele foi 

vice-presidente 
do mesmo IACM, 

detalhe que alguns 
pretendem fazer es-

quecer, e que garante, 
pelo menos, que já 

conhece a instituição. 
Sei que, nessa posição 
não esteve envolvido 
em polémicas, e que 
enquanto presidente 
do Instituto do Des-

porto também passou 
imune.  

Não merecerá, ao 
menos, o benefício da 

dúvida?

Pyongyang nega distribuição de livro de Hitler
A Coreia do Norte desmentiu ontem que o líder, Kim Jong-un, tenha distribuído o livro 
“Mein Kampf” (“A minha luta”) de Adolf Hitler aos responsáveis do regime e ameaçou “eli-
minar fisicamente” os dissidentes que publicaram esta informação. O Ministério da Seguran-
ça Popular norte-coreano “eliminará fisicamente a desprezível escória humana”, que cometa 
“actos de traição” a mando da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, indicou, num comuni-
cado oficial difundido pela agência estatal KCNA. O ministério referia-se a um artigo publi-
cado pelo “New Focus”, um “site” sul-coreano gerido por dissidentes do Norte. Este artigo, 
difundido por vários “media” da Coreia do Sul, também garantia que o poder norte-coreano 
estava a estudar a experiência de reconstrução na Alemanha, depois da Primeira Guerra 
Mundial, durante o “Terceiro Reich”. Segundo a agência EFE, a Coreia do Norte acusou os dissidentes, que publicaram o artigo, de participar 
numa campanha para denegrir a “grande personalidade do líder” do país comunista, o que é considerado um delito grave.

Lula da Silva encara manifestações  
como uma “busca de novas conquistas”
O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva manifestou-se a favor das manifestações que 
têm mobilizado milhares de pessoas em várias cidades do país. “Ninguém em sã consciência pode 
ser contra manifestações da sociedade civil, porque a democracia não é um pacto de silêncio, mas 
sim a sociedade em movimentação, em busca de novas conquistas”, declarou numa nota publicada 
no Facebook. Lula afirmou ainda que “o movimento social e as reivindicações não são coisa de po-
lícia, mas sim de mesa de negociação”. O ex-Chefe de Estado reuniu-se na terça-feira com a actual 
Presidente, Dilma Rousseff, e com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para discutir sobre 
os protestos e sobre a renegociação da dívida pública de São Paulo. Os protestos começaram no 
início do mês em São Paulo, exclusivamente contra a subida das tarifas dos transportes públicos, mas estenderam-se a outras cidades no Brasil e 
de outros países. A repressão policial às manifestações motivou outras pessoas a protestarem pela paz e pelo direito de manifestação, bem como 
outras queixas, entre quais a corrupção e a falta de transparência. Na terça-feira (manhã de ontem em Macau), grupos levaram a cabo pilhagens 
nas lojas das ruas do centro de São Paulo e entraram em confronto com a Polícia Militar durante um protesto que começou de forma pacífica.

Diário de Vasco da Gama 
integrado na “Memória do Mundo”
O diário da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, entre 1497 e 1499, foi integrado pela 
UNESCO na lista dos Registos da Memória do Mundo. O “Diário da Índia” foi um dos 54 novos 
documentos inscritos naquele registo, conforme anunciou a directora-geral da UNESCO, Irina 
Bokova. O diário, que é atribuído a Álvaro Velho, é propriedade da Biblioteca Municipal do Porto 
e esteve já ali exposto. Além daquele relato dos descobrimentos portugueses, entre as 84 candida-
turas, o Comité escolheu o legado do arquitecto Oscar Niemeyer apresentado pelo Brasil, a vida 
e as obras de Che Guevara, incluindo os manuscritos originais da sua adolescência e juventude até ao seu Diário de campanha na 
Bolívia, numa candidatura de Bolívia e Cuba. Do lote também consta a colecção de testemunhos de vítimas do Holocausto conser-
vada em Yad Vashem de Jerusalém, apresentada por Israel, a primeira inscrição deste país. 


