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Mak Soi Kun “compreende” 
ocupação ilegal de terrenos
O deputado Mak Soi Kun mostrou compreensão relativamen-
te aos casos de ocupação ilegal dos terrenos públicos em Co-
loane. Segundo a Ou MunTin Toi, o deputado do sector da 
construção civil defendeu que alguns construtores arriscam 
por causa da falta de terrenos no território. Dizendo que em-
bora se estabeleçam zonas temporárias para algumas máqui-
nas de construção, acha insuficiente e sugere que sejam dis-
ponibilizados mais terrenos para arrendar aos construtores, e, 
no longo prazo, que haja uma reserva de terrenos nos novos 
aterros urbanísticos para este sector.

Sindicalistas da CGTP ocupavam
quatro Ministérios em Lisboa
Sindicalistas da CGTP estavam a ocupar os ministérios da Econo-
mia, da Saúde, do Ambiente e das Finanças, em Lisboa, confirmou 
à Lusa a dirigente Célia Silva, da União dos Sindicatos de Lisboa. 
Segundo a mesma fonte, o objectivo do protesto é conseguir reu-
niões com os ministros responsáveis por cada uma das áreas para 
com eles discutir os cortes previstos no Orçamento do Estado para 
2014, ontem aprovado na Assembleia da República, pela maio-
ria PSD-CDS. À hora em que encerramos esta edição do JTM, os 
sindicalistas afirmavam ir permanecer nos locais até atingirem os 
seus objectivos (mais noticiário na ÚLTIMA).

“Beneficência”
não entra
na Casa Amarela
• Chan Chak Mo diz que tem
que apresentar lucros
• Casa de Portugal sem plano ‘B’ 
para o “Lvsitanvs”
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Reunido consenso 
para fixar salário 
mínimo  Págs. 4 e 5

Menor esfaqueou
mãe por esta ser
viciada no jogo    Pág. 7

Gastronomia 
também une
os macaenses    Pág. 9
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Se os inquilinos não pagam 
o preço do mercado, como 

posso explicar isso aos meus 
accionistas?

Chan Chak Mo, deputado 
e dono da empresa Future Bright

É por demais evidente 
que o dinheiro é o valor 

máximo da sociedade 
em que vivemos
Maria Amélia António, 

presidente da Casa de Portugal
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CASA DE PORTUGAL NÃO DESISTE DO “LVSITANVS” E PEDIU UMA DAS CASAS-MUSEU DA TAIPA

Chan Chak Mo diz que a sua empresa
“não é associação de beneficência”
A empresa dirigida pelo deputado Chan Chak Mo, transmitiu à Bolsa de Hong Kong que “foi identificado um potencial inquilino de uma grande marca de 
consumo” para o arrendamento da Casa Amarela, junto às Ruínas de São Paulo, pelo período de cinco anos, estando as negociações “em fase final”. Ao 
JTM, o deputado não revela de que marca se trata e disse não sentir nada em relação ao despejo das indústrias que ocupam o espaço, até porque a sua 
empresa “não é uma associação de beneficência”. A Casa de Portugal entregou um pedido ao Governo para que o projecto “Lvsitanvs” ocupe uma das 
Casas-Museu da Taipa, mas até agora não teve resposta e Amélia António não tem alternativa

Sandra Lobo Pimentel *

Amélia António avança mesmo que
concorram mais listas

A presidente da Casa de Portugal vai avançar para um 
novo mandato, apresentando uma lista candidata às 
próximas eleições, “independentemente de outras listas 
que sejam apresentadas”, disse ao JTM. Depois do saldo 
negativo das contas de cerca de um milhão e meio de 
patacas, Amélia António considera que “chegados a 
este ponto, depois da Casa ter feito o que fez, é minha 
obrigação moral avançar”. A presidente tinha dito que 
este era o seu último mandato, no entanto, não aceita 
abandonar o leme neste momento. “Ninguém poderá 
dizer que virei as costas”, comentou.

locais”, manifestando que vai estar “muito atenta ao que 
se vai passar ali”.

“Lvsitanvs” sem plano alternativo
Às 13 horas do dia 31 de Dezembro de 2013, o edifí-

cio da Casa Amarela tem que ser entregue à proprietária 
Future Bright “completamente desocupado”, mas ape-
sar da data se aproximar a passos largos, a Casa de Por-
tugal continua com a “batata quente nas mãos”, sem que 
haja ainda luz verde para uma solução de continuidade.

Foi apresentada uma proposta ao Governo para 
que o projecto “Lvsitanvs” passasse a ocupar uma das 
Casas-Museu da Taipa, mas até agora, o Executivo não 
deu qualquer resposta, o que Amélia António considera 
“normal”, devido ao período dedicado às Linhas de Ac-
ção Governativa.

O espaço em questão “reúne as condições” para a 
implementação do projecto, já que, explicou, “uma das 
casas quando foi restaurada foi equipada com cozinha, 
exactamente, para funcionar nesse esquema”, mas tal só 
aconteceu “uma ou duas vezes”.

Qualquer mudança implica gastos, e esta não será 
diferente, mas a presidente da Casa de Portugal entende 
que a zona das Casas-Museu “é ideal” para receber o 
projecto “Lvsitanvs”, que, recorda, “não é só um restau-
rante, também funciona como montra de produtos por-
tugueses de qualidade e como espaço cultural”.

Amélia António diz mesmo que a mudança para 
aquele local “ia manter a chama da lusofonia” na zona, 

sublinhando que se trata de um local turístico com forte 
traço cultural ligado ao que o projecto pretende desen-
volver.

Sem resposta do Executivo, sobre um plano ‘B’, a res-
ponsável admite que “não há, porque não encontrámos 
nenhum sítio com condições”, contando que visitaram 
espaços da Administração, estando “fora de questão o 
arrendamento de um espaço comercial”.

Alertando que o convite para o projecto foi feito pela 
DST, e, portanto, também lhe cabe o ónus de ajudar a 
desbloquear a situação, Amélia António disse que “fo-
ram oferecidos espaços, mas só para daqui a dois anos”, 
algo que seria inexequível, uma vez que “há todo um 
trabalho com as agências de turismo que se perde, para 
além da degradação dos materiais e equipamentos”.

Relativamente ao funcionamento do “Lvsitanvs”, 
“garantidamente” estará a funcionar no dia 20 de De-
zembro, já que o espaço vai dar apoio à parada de ce-
lebração do dia da RAEM, mas depois disso não sabe. 
“Vamos ter que perceber o que vai acontecer. Até porque 
é necessário desmontar e transportar tudo, seja para um 
novo local ou para um armazém, que também ainda não 
temos”.

Amélia António aventa que a Casa de Portugal po-
derá organizar a Feira de Natal, como tem vindo a ser 
hábito, “até para colocar alguns produtos que receamos 
que possam vir a deteriorar-se” a eventualidade de um 
maior ou menor interregno do projecto.

* com Fátima Almeida

A Future Bright, empresa detentora do edifício da 
Casa Amarela, detida pelo deputado Chan Chak 
Mo, comunicou à Bolsa de Hong Kong que as ne-

gociações para o arrendamento por cinco anos dos seis 
andares estão “em fase final” e o futuro inquilino será 
uma “grande marca de consumo”.

O JTM perguntou ao deputado qual a identidade da 
marca que vai ocupar o espaço, mas Chan Chak Mo disse 
que não pode revelar “porque o acordo é confidencial”, 
e “só quando se tornar público é que se poderá saber”, 
o que poderá vir a acontecer “depois do final do ano”.

Questionado como se sente relativamente ao despejo 
dos projectos que até agora têm estado a ocupar os es-
paço mediante o investimento da Direcção dos Serviços 
de Turismo (DST), que arrendou o edifício, o deputado 
que representa o sector cultural na AL, diz que “não sen-
te nada em relação a isso”, acrescentando que “é uma 
indústria que temos que apoiar, mas é uma iniciativa do 
Governo e não de uma empresa privada”. 

Chan Chak Mo acrescentou ainda que a Future Bri-
ght “não é um associação de beneficência nem uma 
fundação”, questionando “se os inquilinos não pagam 
o preço do mercado, como posso explicar isso aos meus 
accionistas?”.

O arrendamento da Casa Amarela expira em 31 de 
Dezembro deste ano, e projectos como o “Lvsitanvs” da 
Casa de Portugal, vêem-se a braços para conseguir al-
ternativas.

Instada a comentar as palavras de Chan Chak Mo, a 
presidente Maria Amélia António disse ao JTM que pre-
fere não tecer muitos comentários, até porque “o grande 
investimento foi do Governo”, lembrando que o prédio 
“era uma casa velha” que foi remodelada para receber 
projectos ligados às indústrias culturais, numa iniciativa 
da DST.

“É por demais evidente que o dinheiro é o valor má-
ximo da sociedade em que vivemos, vamos ver agora 
até onde o poder do dinheiro vai”, disse. A presidente 
da Casa de Portugal considera que “há um descuido 
muito grande em termos de legislação que protege estes 
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EM DISCURSO DIRECTOCONVENÇÕES AUMENTAM PROTECÇÃO DE OBRAS NA INTERNET

RAEM adere a tratados internacionais 
para “reforçar” direitos de autor 
Macau passou a ser parte integrante de dois tratados internacionais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O Governo 
diz que a adesão às convenções internacionais “reforça a protecção dos direitos dos artistas”, sobretudo no campo digital. A Associação de 
Compositores, Autores e Editores aplaude a iniciativa, mas pede a “aplicação efectiva” das leis e a implementação de mais medidas como o corte 
da Internet para “piratas”

RAEM assumiu obrigações internacionais na área da propriedade intelectual

ASSOCIAÇÃO QUER RECEBER ROYALTIES DO CANAL

Acordo à vista entre autores e TDM
Associação de Compositores, Autores e Editores de Macau e a estação pública de televisão e rádio estão próximos de um acordo para o pagamento de 
direitos autorais. Até Outubro de 2013, a MACA cobrou cerca de 1,7 milhões de patacas em royalties, um valor idêntico a igual período no ano passado

O presidente da Associação de Compositores, Autores e Editores de Macau 
(MACA, na siga inglesa) adiantou ao JTM que as negociações com a TDM 
para o pagamento de direitos autorais estão no “bom caminho” e que o 

acordo pode ser assinado “num futuro próximo”.
A MACA pretende que o canal público pague a utilização do trabalho de mú-

sicos locais que faz nas suas emissões, mas as negociações não tem sido fáceis. A 
primeira reunião entre as duas entidades aconteceu há cerca de dois anos e, em 
Setembro, a MACA ameaçou mesmo recorrer aos tribunais perante a “ausência 
de respostas” do canal público. “Recentemente houve progressos nas negociações. 
Estamos confiantes e acreditamos que há bases sólidas para que um acordo seja 

alcançado num futuro próximo”, afirma Ung Kuoc Iang.  
O presidente da MACA acrescenta ainda que até Outubro deste ano a asso-

ciação conseguiu cobrar em royalties (pagamentos por direitos de utilização de 
obras) cerca 1,7 milhões de patacas, um valor “idêntico” ao do ano passado. Ung 
Kuoc Iang mostra-se, no entanto, satisfeito pelo número crescente de pedidos de 
licenciamento para eventos pontuais. “Os números mostram que há cada vez mais 
empresas produtoras de eventos que têm consciência da necessidade de respeitar 
os direitos de autor”. Já em relação às grandes superfícies comerciais de Macau, 
o presidente da MACA denuncia a existência de uma situação “generalizada” de 
desrespeito dos direitos autorais.   A.J.

Adaptar o regime de direito de 
autor da RAEM aos “padrões 
internacionais” e “aumentar” 

a protecção das obras, sobretudo na 
Internet. De acordo com o Governo, 
são estas as mais valias da adesão da 
RAEM aos dois tratados internacionais 
da Organização Mundial da Proprieda-
de Intelectual (OMPI), da qual a China 
Continental e Hong Kong já faziam 
parte.

O tratado da OMPI sobre “Direito 
de Autor” e o tratado sobre “Presta-
ções e Fonogramas”, foram subscritos 
pela China em 2007 e alargados a Hong 
Kong em 2008, mas só agora vão ser es-
tendidos também à RAEM. A alteração 
do Regime Jurídico dos Direitos de Au-
tor, levada a cabo no ano passado, foi 
um dos procedimentos concretizados 
pelo Governo para colocar a legislação 
do território “de acordo com a genera-
lidade das obrigações” legais que cons-
tam do tratado, explicou ao JTM Gon-
çalo Cabral, assessor do Secretário para 
a Economia e Finanças, Francis Tam.

“A adesão significa que a partir de 
agora a RAEM tem determinadas obri-
gações em relação aos outros membros 
destes tratados e à entidade que os pro-
move, comprometendo-se a conceder 
e a manter um determinado nível de 
protecção de direitos de autor nomea-
damente ao nível da Internet”, especifi-
cou Gonçalo Cabral, acrescentando que 
a legislação de Macau está agora “de 
acordo com os padrões internacionais e 
com os principais tratados multilaterais 
sobre direitos de autor”.   

Numa nota enviada ao JTM, a Di-
recção dos Serviços de Economia subli-
nhou que a adesão aos tratados “visa 
adaptar o regime de autor aos novos 
padrões internacionais de protecção e, 

assim, reforçar e aumentar a protecção 
dos direitos de autor das obras na Inter-
net, contribuindo para promover o de-
senvolvimento saudável da indústria, 
da actividade da internet, da cultura e 
da arte na RAEM”.  

Apesar de considerar que os trata-
dos agora subscritos por Macau “são 

muito importantes” para reforçar “a 
importância da protecção dos conteú-
dos digitais”, Ung Kuoc Iang, presi-
dente da Associação de Compositores, 
Autores e Editores de Macau (MACA, 
na siga inglesa) entende que, para além 
do enquadramento legal que já existe, 
os “legisladores deviam agora estabele-

cer um sistema efectivo” que assegure a 
aplicação das leis. 

“Apesar de as leis terem sido actua-
lizadas para responderem às exigências 
destes tratados, é importante que haja 
também um efectivo cumprimento e 
execução destas leis tendo em vista o de-
senvolvimento das indústrias criativas 
de Macau”, defende Ung Kuoc Iang. 

A associação sugere também ao Go-
verno que introduza novas alterações 
à legislação existente, nomeadamente 
com o objectivo de reprimir a pirataria 
e os downloads ilegais. A MACA enten-
de que deve haver uma maior “respon-
sabilização” das empresas que prestam 
serviços de acesso à Internet – ISP’s – 
defendendo que a lei deve contemplar 
a possibilidade de os internautas que 
partilhem ficheiros com “copyright” 
(sujeitos a direitos de autor) ficarem 
sem acesso à rede. “A lei deve con-
templar um sistema efectivo de aviso 
e corte dos serviços de internet dos in-
fractores e medidas eficazes que preve-
niam outras formas de pirataria como 
a partilha de ficheiros através da rede 
P2P e pirataria em aparelhos móveis”, 
referiu, por e-mail, Ung Kuoc Ian. A as-
sociação defende também que o prazo 
de protecção dos direitos de autor de 
obras “deve ser alargado para além dos 
cinquenta anos” que estão actualmente 
definidos.

O tratado da OMPI sobre Direitos 
de Autor já foi subscrito por 96 países, 
enquanto o tratado sobre Prestações e 
Fonogramas conta com 92 subscrições 
de Estados. Os tratados são administra-
dos pela OMPI, uma entidade da Orga-
nização das Nações Unidas especiali-
zada em Propriedade Intelectual e que 
tem sede em Genebra, na Suíça. 

A.J.



O Gabinete de Informação Finan-
ceira (GIF) passará a ter um es-
tatuto de funcionamento a título 

permanente, avançou o Secretário para a 
Economia e Finanças. “Posso dizer que 
já foi iniciado um regulamento adminis-
trativo para que este [gabinete] possa ser 
transformado num serviço permanente”, 
explicou ontem Francis Tam.

O governante foi questionado por 
Leonel Alves, que considera que este me-
canismo, criado em 2006, como um ser-
viço provisório se reveste de muita im-
portância. “No despacho do ano passado 

está que o funcionamento do Gabinete 
foi prorrogado até 2015 (...) traz uma boa 
reputação para Macau. No próximo ano 
haverá algum estudo ou decisão quanto 
à organização deste importante Gabine-
te?”, questionou o deputado.

Francis Tam reconheceu que é fulcral 
assegurar a permanência deste mecanis-
mo que tem como uma das suas missões 
combater o branqueamento de capitais. 
O Gabinete de Informação Financeira 
analisa os dados recebidos e participa ao 
Ministério Público as operações que a fa-
çam suspeitar da prática daquele crime 
ou de financiamento ao terrorismo. O 
apoio aos órgãos de polícia criminal e às 
autoridades judiciárias é outra das suas 
funções. 
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Mercado das lotarias em análise

Francis Tam disse que vai estudar as possibilidades de desenvolver o mercado 
das lotarias instantâneas e desportivas (categoria de futebol e basquetebol), 
que actualmente está monopolizado. “O Governo chegou a ponderar 
diferentes possibilidades, as outras modalidades de desporto já deixaram de 
ser um monopólio, só o futebol e o basquetebol é que não. O Governo vai ter 
uma posição mais clara que vai divulgar em breve”, referiu o Secretário para a 
Economia e Finanças. O primeiro contrato de concessão foi atribuído em 1989 
tendo sido prorrogado no ano passado até 2015.

PROMETE FRANCIS TAM

Tutelas mais coordenadas 
para elaborar leis
O Secretário para a Economia e Finanças garantiu que vai estudar 
uma fórmula de cooperação para elaborar os diplomas importantes 
que tem em carteira, porém descartou para já a necessidade de criar 
um gabinete de reforma jurídica para a tutela que dirige. Francis 
Tam prometeu cooperar com a pasta da Administração e Justiça

A criação de um gabinete de re-
forma jurídica para a área da 
economia e finanças “é uma 

sugestão muito inovadora”, mas que 
para já, Francis Tam acredita ser ape-
nas passível de estudo. A proposta 
partiu de Leonel Alves que considera 
que a tutela de Francis Tam tem nas 
mãos diplomas muito importantes e 
que precisam de apoio para que pas-
sem a ser uma realidade. 

O Secretário para a Economia e 
Finanças concorda que é necessário 
haver uma coordenação mais estreita 
com a área da Administração e Justiça 
para elaboração das propostas de lei, 
mas referiu que não será ainda neces-
sário estabelecer um mecanismo es-
pecífico para proceder a uma reforma 
jurídica na tutela que dirige. “Vamos 

estudar essa possibilidade. Não será 
através da criação de uma Gabinete, 
mas vamos procurar uma melhor for-
ma de cooperação”, disse o governan-
te.

Para o deputado Leonel Alves há 
um “grande elenco” de leis que pre-
cisam de ser elaboradas ou revistas, 
como o regime jurídico de intermedia-
ção financeira ou a lei das relações do 
trabalho. Para dar andamento aos di-
plomas,  é necessário estabelecer uma 
linha de cooperação com a Secretária 
Florinda Chan.

Leonel Alves já tinha sugerido à Se-
cretária para a Administração e Justiça 
que coordenasse os trabalhos com a 
tutela de Francis Tam para que os di-
plomas pudessem entrar em processo 
legislativo no próximo ano.  F.A.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA VAI CONTINUAR EM FUNÇÕES

Luta permanente contra 
lavagem de dinheiro
Para continuar a luta contra o branqueamento de capitais, o Secretário 
para a Economia e Finanças avançou ontem que o Gabinete de Informação 
Financeira passará a ser um serviço permanente

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

1ª Vez

Proc. Execução Ordinária nº CV3-13-0019-CEO   3º Juízo Cível

Exequente: LUO LINA, residente em Macau na “友誼大馬路207號
新建業商業中心地下V座”. 
Executados: NG KUAN IENG e a sua mulher HE XIAOLAN, ambos 
ausentes em parte incerta, com última morada conhecida em Macau na 
“涌河新街191號裕華大廈第三座16樓Ｈ座”.

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, os executados acima 
identificados, para no prazo de VINTE (20) DIAS, decorridos que sejam 
os dos éditos, pagarem à exequente a quantia de MOP$1.164.125,00 
(Um Milhão, Cento e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Cinco Pa-
tacas), acrescida de juros e custas, ou no mesmo prazo, deduzirem oposição 
por embargos ou nomear bens à penhora, sob pena de não o fazer ser de-
volvido à exequente o direito de nomeação, seguindo o processo os ulteri-
ores 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 
3º Juízo Cível se encontra à sua disposição e que poderá ser levantado nesta 
Secretaria Judicial nas horas normais de expediente.

Macau 20 de Novembro de 2013

O Juiz,
Chan Chi Weng

O Escrivão  Judicial Principal,
a) Aníbal Gonçalves                                     
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

1ª Vez

Acção Ordinária nº CV2-13-0081-CAO      2º Juízo Cível

Autor: UNG VAI TONG, casado com Lei Pun Iu, no regime da comunhão 
geral de bens, de nacionalidade chinesa, residente em Macau, na Rua de 
Cantão, n.º 56, 21 andar E. 
Réus: 
DEMAIS HERDEIROS DE UNG UT SAM (também conhecida por 
NG WAI FONG); e
INTERESSADOS INCERTOS. 

Correm éditos de trinta (30) dias, a contar da segunda e última 
publicação do anúncio, citando os DEMAIS HERDEIROS DE UNG UT 
SAM (também conhecida por NG WAI FONG) e INTERESSADOS 
INCERTOS, para no prazo de trinta (30) dias, decorridos que sejam o 
dos éditos, contestarem, querendo, o pedido formulado na petição inicial 
nos mencionados autos, que resumidamente consiste que: ser o Autor 
declarado, para todos os efeitos legais, nomeadamente de registo, como 
único proprietário do prédio sito no Pátio do Mestre n.º 1, em Macau, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Macau sob o nº 4173, 
a fls. 98v do Livro B20, conforme tudo melhor consta do duplicado da 
petição inicial que neste 2º Juízo Cível se encontra à sua disposição das 
citandos e que poderá ser levantado nesta secretaria nas horas normais 
de expediente, de que a falta da contestação não implica o reconhecimento 
dos factos articulados pelos autores e ainda que é obrigatória a constituição 
de advogado - artº 74 do C.P.C.M.  

Macau, aos 15 de Novembro de 2013

O Juiz,
Seng Ioi Man

A Escrivã  Judicial Auxiliar,
Chang Kit Keng                                         

“JTM” - 27 de Novembro de 2013

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
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Fátima Almeida

Kwan Tsui Hang alertou para a questão dos salários baixos

Os deputados dividem-se quanto à posição sobre o salário mínimo e a necessidade de contratar mão-de-obra não residente, mas Francis Tam disse 
que está reunido um consenso para fixar o valor dos ordenados para dois sectores e reiterou que a política de mão-de-obra é equilibrada. O Secretário 
ouviu ainda as críticas da deputada Kwan Tsui Hang que culpou o Governo por não conseguir garantir qualidade de vida à população numa cidade 
próspera

Coutinho quer que concessionárias 
construam casas para funcionários

Pereira Coutinho sugeriu que as concessionárias de 
jogo se responsabilizassem por providenciar casa para 
os seus trabalhadores. “No futuro, aquando da revisão 
das concessões das licenças, [o Governo] deve pedir às 
concessionárias que assumam mais responsabilidades 
sociais, como criar casas para os seus trabalhadores, 
creches para os filhos, para que esses funcionários não 
tenham de lutar pelas mesmas casas dos que trabalham 
para outros sectores”, referiu o deputado. O Secretário 
para Economia Finanças voltou a repetir que o plano 
para as futuras licenças começará a ser estudado em 
2015, estando prevista uma auscultação à população.

Mais postos de trabalho para deficientes

Os deputados pretendem que o Executivo promova 
ainda mais a política de emprego para os portadores 
de deficiência de modo a dar oportunidades a estes 
trabalhadores. No Hemiciclo chegou a ser sugerido 
que os patrões que empreguem pessoas com 
deficiência possam ter alguns benefícios fiscais, 
cenário que não acontece actualmente. O tema foi 
levantado por Angela Leong, que pediu ainda ao 
Executivo para que se preocupe mais com o sector 
do jogo, que é o mais importante de Macau mas 
raramente aparece mencionado nas LAG. 

Reconhecido papel de plataforma 

O Secretário para a Economia e Finanças referiu ontem 
que o papel de Macau como plataforma entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa foi reconhecido por 
ambas as partes da cooperação, mas não escapou aos 
avisos para dar mais importância à formação de quadros 
bilingues. Francis Tam disse, porém, que a formação de 
tradutores-intérpretes é um trabalho que também está a 
ser desenvolvido pelo Continente Chinês, através de um 
maior número de instituições que ensinam Português.

FRANCIS TAM OUVE CRÍTICAS À NÃO GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Prometido salário mínimo em debate 
com queixas sobre rendimentos 

No segundo dia do debate das Linhas de Acção 
Governativa da área da Economia e Finanças 
o rendimento dos trabalhadores locais estive-

ram em evidência, com a deputada Kwan Tsui Hang 
a considerar que o desenvolvimento da economia tem 
sido apenas uma miragem para a maioria da popula-
ção. “O salário em Macau é muito baixo. As pessoas 
não conseguem suportar o nível de vida”, disse.

Para a deputada dos Operários, a população tem 
conseguido encontrar um emprego, mas as condições 
oferecidas ficam aquém do impulso económico que se 
reflecte, por exemplo, nas prateleiras do supermerca-
do. “Há 130.000 trabalhadores que recebem um salá-
rio abaixo do considerado médio”, referiu. “Antes da 
transferência de soberania podia-se mudar de uma 
casa pequena para uma maior, mas actualmente as 
habitações são cada vez menores e mais caras”, com-
parou.

Embora os salários tenham vindo a subir, Kwan 
Tsui Hang advertiu que o incremento não foi suficien-
te, por exemplo, para combater a inflação. “Com estas 
condições de vida, como é que não hão-de criticar?”, 
questionou. “Não é o mecanismo de contratação de 
trabalhadores não residentes que está errado, o que 
está errado é o Governo não conseguir que os locais 
possam ter melhores rendimentos”, frisou a deputa-
da.

A definição de um salário mínimo também foi um 
dos assuntos abordados durante o debate com o Se-
cretário para a Economia e Finanças, com as vozes dos 
deputados a dividirem-se quanto à necessidade de ter 
um montante fixo. Ng Kuok Cheong não tem dúvida 
que só o rendimento mínimo poderá permitir o de-
senvolvimento social, exortando assim o Governo a 
fixar o pagamento de 30 patacas por hora. Já Kou Hoi 
In questionou se “será o momento oportuno”.

O Secretário para a Economia e Finanças disse que 
o diploma sobre o salário mínimo vai avançar no pró-
ximo ano, tendo já o Conselho Permanente de Concer-
tação Social chegado a consenso sobre a possibilidade 
de implementar legislação neste sentido para dois 
sectores. “Será que é a altura mais apropriada? É uma 
discussão antiga e o calendário para esta legislação 
já foi discutido no âmbito do Conselho Permanente 
de Concertação Social, tendo os membros concorda-
do que seja iniciado o processo legislativo”, recordou 
Francis Tam. “Será apenas definido o salário mínimo 
para os trabalhadores da limpeza e segurança. Decidi-
mos que seria melhor implementar o salário mínimo 
passo a passo”, explicou, notando que foi tido em con-
ta o número de PME’s que existem em Macau, muitas 
das quais micro empresas que empregam apenas até 
quatro pessoas. 

“Torna-se de mais fácil aceitação começarmos pri-
meiro com estes dois sectores. Precisamos de ter mais 
experiência para termos uma legislação que abranja 
todos os sectores”, acrescentou Francis Tam. 

Não residentes sempre necessários
À semelhança do que aconteceu no primeiro dia 

de debate com o responsável pela pasta da Economia 
e Finanças, o número de trabalhadores importados 
voltou a gerar questões. Ng Kuok Cheong foi o pri-
meiro a abordar este tema para pedir a Francis Tam 
que a percentagem de mão-de-obra não residente nos 
casinos seja reduzida para os 20 por cento.

 “A importação nalgumas das categorias dos casi-
nos já é grave. Todas as concessionárias ultrapassam 
a contratação de 20 por cento de trabalhadores não 
residentes. No futuro haverá ainda mais edifícios gi-
gantes e por isso têm de dar atenção à população e 
não às concessionárias que já ganham muito”, expôs o 
deputado da Associação Novo Macau.

Francis Tam atestou a veracidade dos dados de Ng 
Kuok Cheong, mas voltou a frisar que a importação é 
realizada de modo a garantir o equilíbrio, salvaguar-
dando os empregos e salários locais. “Nas operado-
ras, temos 73.700 trabalhadores locais e 25.500 não 
residentes, ou seja, os últimos representam 25,7 por 
cento”, referiu o governante. “Achamos que este nú-
mero é adequado”, acrescentou. 

O deputado Tsui Wai Kwan concorda com a aber-
tura à importação, já que é evidente a necessidade de 
não residentes para ajudar a desenvolver vários sec-
tores da economia. “Mesmo que todas as pessoas da 
população activa de Macau estivessem empregadas 
continuaríamos a precisar de importar. Esta política 

[de recursos humanos] é muito importante”, frisou o 
deputado, considerando ainda “injusto” que muitos 
trabalhadores não residentes não possam mudar de 
sector, situação que vai contra o direito de escolha.

Tsui Wai Kwan criticou ainda o facto da população 
ter desenvolvido a ideia que basta estender o braço 
para conseguir receber uma dádiva do Governo. Esta 
mentalidade vai impedir Macau “de crescer”, alertou.
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223 CASOS DE INFRACÇÕES NO ATRAVESSAMENTO DE VIAS

Multas a peões cresceram
74% até Outubro 

Viviana Chan

A Polícia de Segurança Pública registou um aumento significativo de 
infracções no atravessamento de vias por parte de peões entre Janeiro 
e Outubro deste ano. Face à subida de mais de 70% no número de 
casos, a corporação lançou uma nova campanha de sensibilização na 
zona norte da cidade 

Nos primeiros dez meses deste 
ano, 223 peões foram autuados 
por terem atravessados vias pú-

blicas em zonas sem passadeiras ou em 
desrespeito pelos sinais vermelhos dos 
semáforos, revelam dados estatísticos di-
vulgados pela Polícia da Segurança Públi-
ca (PSP). De acordo com as autoridades, o 
número de multas aplicadas entre Janei-
ro e Outubro representa um aumento de 
74,2 por cento comparativamente aos 128 
casos registados no período homólogo do 
ano passado. 

Na maioria dos casos detectados, os 
cidadãos em causa não usaram túneis ou 
passagens superiores para atravessar a 
rua, ou ignoraram os sinais de trânsito, 
salientou a PSP, recordando que, de acor-
do com a Lei do Trânsito Rodoviário, os 
infractores poderão ser multados em 300 
patacas. 

Numa tentativa de contrariar o forte 
aumento deste tipo de infracções, a PSP 
decidiu promover na segunda-feira mais 
uma acção da sensibilização, centrada na 
Avenida de Tamagnini Barbosa, na zona 
norte da cidade. Em comunicado, a PSP 
justificou a iniciativa com a necessidade 
de consciencializar a população para os 
riscos que resultam da travessia das ruas 
sem respeito pelas regras rodoviárias. 

Paralelamente à campanha de sensibi-
lização, a PSP não prescindiu das acções 
de fiscalização na mesma zona, tendo de-
tectado mesmo alguns infractores. 

De acordo com dados estatísticos pu-
blicados no site da PSP, até ao final de Se-
tembro já tinham sido registados 202 ca-
sos de atravessamento de ruas à margem 

das regras de trânsito, assinalando uma 
subida homóloga de 69,75%, que entre-
tanto foi intensificada em Outubro. No 
cômputo geral de 2012, foram registados 
318 casos deste tipo.

Por outro lado, entre Janeiro e Setem-
bro, a não cedência de prioridade por 
parte de veículos foi uma das infracções 
rodoviárias com maior taxa de aumento, 
ao terem sido contabilizados 2.119 casos, 
mais 84,5% do que no período homólogo 
do ano passado.

4.282 em excesso de velocidade
na Ponte Sai Van

Além disso, o número de casos de 
excesso de velocidade na Ponte Sai Van 
também cresceu significativamente des-
de a instalação dos sistemas de vigilância. 
No total, verificaram-se 4.282 situações 
de excesso de velocidade naquela ponte 
nos primeiros nove meses, contra apenas 
43 no mesmo período de 2012, o que tra-
duz um acréscimo de 9.858%.

Já o número de condutores ou passa-
geiros apanhados sem cinto de segurança 
diminuiu 54% para 667 até ao final de Se-
tembro, contra 1.470 casos nos primeiros 
dez meses de 2012. A situação de trans-
porte de crianças menores de seis anos 
em motociclos também melhorou, com 
a quebra a situar-se nos 50%. Foram re-
gistados 56 casos no período em análise, 
contra 113 entre Janeiro e Setembro de 
2012.

Por outro lado, nos exames de pes-
quisa de álcool durante as operações po-
liciais, o número de casos com excesso de 
taxa de alcoolemia aumentou cerca de 
11%. Houve 628 infracções entre Janeiro e 
Setembro de 2012 e 697 no mesmo perío-
do no presente ano. 
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Mais de 4.500 vagas em hotéis e restaurantes
O sector da hotelaria e restauração aumentou a sua força laboral para cerca de 71 mil trabalhadores, mas ainda tem 4.688 vagas por preencher

No final do terceiro trimestre deste ano, os 
hotéis, restaurantes e estabelecimentos si-
milares do território empregavam 70.928 in-

divíduos, o que equivale a uma subida de 4,1% em 
relação período homólogo de 2012. Os dados ontem 
divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatísti-
ca e Censos (DSEC) indicam que os hotéis tinham 
45.360 trabalhadores (mais 1,7%) e os restaurantes 
25.568 (mais 8,7%). 

Os dados estatísticos revelam ainda que, no côm-
puto geral dos dois ramos de actividade, existiam 
4.688 vagas laborais por preencher. Esse número 
inclui 2.092 vagas nos hotéis (menos 467 do que no 
terceiro trimestre de 2012) e 2.596 nos restaurantes 
(mais 369). 

Do total de postos vagos na restauração, 73% re-
queriam um nível académico inferior ou equivalente 
ao ensino secundário geral. Nos hotéis, o mandarim e 

o inglês eram exigidos para 79,3% e 63,0% das vagas, 
respectivamente. 

Segundo a DSEC, no trimestre de referência, a 
taxa de vagas (10,6%) dos restaurantes e similares foi 
a mais alta, enquanto a taxa de rotatividade de tra-
balhadores (7,0%) subiu ligeiramente 0,2 pontos per-
centuais, face ao mesmo trimestre do ano transacto.

Em Setembro a remuneração média dos traba-
lhadores a tempo completo nos hotéis e restaurantes 
correspondia a 12.240 patacas, assinalando uma su-
bida anual de 6,4%. A DSEC destacou os casos dos 
empregados de mesa dos hotéis e dos empregados 
de limpeza de quartos de hotel, cujas remunerações 
médias atingiram 8.710 (mais 7,4%) e 7.910 patacas 
(mais 4,8%), respectivamente. Já os empregados de 
mesa dos restaurantes e similares recebiam uma re-
muneração média de 6.820 patacas (mais 1,6%).

O inquérito da DSEC analisou ainda outros secto-

res como as indústrias transformadoras que empre-
gavam 10.779 pessoas (menos 4,6%) e onde a remu-
neração média dos trabalhadores a tempo completo 
(excluindo os prémios e as participações nos lucros) 
foi estimada em 8.510 patacas (mais 9,8%).

“A taxa de vagas nas indústrias transformadoras 
atingiu 9,3% e a taxa de rotatividade de empregados 
foi de 16,1%, subiu, substancialmente, 8,5 pontos per-
centuais, o que indica que a maioria das vagas não 
são preenchidas e o fluxo de recursos humanos não 
melhorou nestes ramos de actividade económica”, 
referiu o organismo.

Entre os sectores analisados destaque ainda para 
as creches e os serviços de idosos, que contavam com 
894 e 643 empregados, respectivamente. Em Setem-
bro, a remuneração média dos trabalhadores a tempo 
completo destes ramos de actividade económica atin-
giu 10.700 e 10.590 patacas, respectivamente.

CASO AFECTOU TRÊS CASINOS

Detido grupo
das fichas falsas
Depois de três casinos terem detectado a utilização 
de quase três mil fichas falsas, as autoridades 
prenderam quatro suspeitos

A Polícia Judiciária(PJ) 
deteve o alegado lí-
der e três membros 

de um grupo suspeito de ter 
usado fichas falsificadas em 
espaços de jogo do territó-
rio. Segundo informações da 
PJ, três casinos detectaram 
2.329 fichas falsas, em Julho 
e Agosto. 

Durante a investigação 
as autoridades identifica-
ram seis homens oriundos 
do Continente Chinês, que 
saíam imediatamente de 
Macau depois de comete-
rem o crime. 

No domingo, quatro 
dos suspeitos entraram na 
RAEM e no mesmo dia um 
casino reportou o apareci-
mento de novas fichas fal-
sas, que tal como as ante-
riores tinham o valor facial 
de mil dólares de Hong 
Kong.

Os suspeitos, que aca-
baram por ser detidos 
quando tentavam sair de 
Macau, têm idades com-
preendidas entre 24 e 34 
anos. 

De acordo com a PJ, o 
suspeito principal subcon-
tratava outros indivíduos 
para virem a Macau jogar. 

As investigações vão 
continuar, pois a PJ acre-
dita que existem mais ele-

mentos do grupo. 

Mais burlas telefónicas 
e na “net”

Um residente de 49 
anos foi a mais recente ví-
tima num caso de burla te-
lefónica. A vítima foi con-
tactada por telefone por 
um homem que exigia o 
pagamento de uma quan-
tia monetária para “liber-
tar” a filha. 

A esposa do lesado 
acabou por transferir 40 
mil dólares de Hong Kong 
para os alegados seques-
tradores, sem tentar con-
tactar a filha, que afinal se 
encontrava sã e salva. 

Noutros casos de bur-
la, mas na Internet, dois 
residentes foram alvo de 
chantagem por “amigas” 
que conheceram no “Face-
book”. 

As conversas sem rou-
pa foram usadas como 
moeda de troca, no entan-
to, num dos casos a sus-
peita era bastante contida 
monetariamente e pediu 
apenas 1.500 patacas. Pelo 
contrário, outra suspei-
ta exigiu três mil dólares 
americanos, o que corres-
ponde a aproximadamente 
24 mil patacas. 

L.F.

VÍTIMA ESTÁ DESEMPREGADA E FILHO NÃO FREQUENTA A ESCOLA

Jovem de 14 anos esfaqueou 
mãe viciada no jogo
Um adolescente atacou a mãe com uma faca, justificando o acto com a falta de atenção 
e cuidado da progenitora, que está desempregada e sofre de vício do jogo. Com a mãe 
hospitalizada com ferimentos graves, o menor está a ser acompanhado pelo Instituto de 
Acção Social

Foi uma manhã perturbadora no bairro do Fai 
Chi Kei, com um jovem a atacar a mãe com 
uma faca, enquanto esta dormia. 

Segundo as autoridades policiais, tanto a vítima 
como o agressor são residentes da RAEM, sendo que 
a mãe está desempregada e o adolescente não fre-
quenta a escola, pelo menos no corrente ano lectivo.

O ataque ocorreu na manhã de ontem, pelas 11 
horas, enquanto a mãe dormia. A mulher ainda se 
levantou e fugiu para o corredor, mas acabou por 
desmaiar no local. 

A PSP revelou ainda que, quando os agentes che-
garam ao local, o jovem ainda tinha na mão uma faca 
de cozinha que terá utilizado no ataque.

O adolescente declarou às autoridades que a mãe 
é viciada no jogo há muitos anos e que, por isso, nun-
ca tinha cuidado dele, nem lhe dava dinheiro. 

A progenitora foi levada para o Hospital Conde 
de São Januário, onde até ontem à tarde continuava 
internada com ferimentos graves em diversas partes 
do corpo. Também o jovem foi levado para observa-
ção, porque apresentava ferimentos na mão. 

Segundo informações das autoridades, a unidade 
hospitalar fez uma avaliação psiquiátrica ao jovem, 
da qual ainda não foram divulgados os resultados. 
Porém, a PSP suspeita de níveis de stress elevados. 

Um funcionário do Instituto de Acção Social vai 
acompanhar o caso, e em particular o menor. 

Encontrou patrão morto na varanda
Um residente de 78 anos foi encontrado sem vida, 

na manhã de ontem, na sua fracção habitacional. 

Casamento falso denunciado por “e-mail”

Em conjunto com a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), a Polícia de Segurança Pública está a investigar 
mais dois casos suspeitos de casamentos falsos, envolvendo residentes de Macau e cidadãs da China Continental. 
Num dos casos, a DSI emitiu em 2010 o Bilhete de Identidade de Residente para a esposa do suspeito, mas 
decidiu agora reanalisar o processo na sequência de uma denúncia feita por e-mail. No apartamento indicado 
pelos suspeitos foram encontradas poucas peças de roupa da mulher e não havia quaisquer fotos do casal. Estes 
factos, aliados a depoimentos contraditórios, deram força à tese de casamento falso.

De acordo com a PSP, a empregada doméstica, 
oriunda do Vietname, descobriu o patrão estendido 
na varanda do apartamento, localizado na Taipa, de-
pois de ter saído para comprar o pequeno-almoço. 

A PSP está a investigar o caso, no entanto, não 
existiam até ontem indícios de acto criminoso, pelo 
que as autoridades suspeitam que se trate de um 
caso de suicídio. O indivíduo sofria de problemas 
de saúde e teria alegadamente falado dessa ideia a 
familiares.  L.F.

Jovem agressor foi sujeito 
a avaliação psiquiátrica no hospital público
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Ma Man Kei celebrou 
94º aniversário em Pequim 
Ma Man Kei celebrou o seu 94º aniversário na se-
mana passada no Hospital Nº301 de Pequim, onde 
está internado há muito tempo. Segundo o jornal 
“Ou Mun”, o conhecido empresário e influente 
membro da comunidade chinesa de Macau apro-
veitou a data para doar 10 milhões de renminbis 
ao Comité da Conferência Consultiva Política do 
Povo Chinês. Ma Man Kei fez-se representar na ce-
rimónia de entrega do donativo pelo filho Ma Iao 
Hang, que explicou que o dinheiro visa promover 
a “reunificação da pátria”. 

IPOR organiza
“Quinzena do Livro”
O Instituto Português do Oriente (IPOR) está a 
promover até 13 de Dezembro, nas suas instala-
ções, a “Quinzena do Livro”. Segundo o IPOR, 
através desta iniciativa, são disponibilizados a pre-
ços simbólicos dezenas de livros das áreas da pro-
sa, poesia e literatura infanto-juvenil, de autores de 
língua portuguesa e de literatura traduzida, bem 
como obras relacionadas com a ciência, filosofia e 
história.

CIDSENIOR E APOMAC VÃO INICIAR COLABORAÇÃO

Protocolo junta associações de 
reformados de Macau e Portugal 
O Movimento para a Cidadania Sénior- CIDSENIOR e a  Associação dos Aposentados, 
Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) vão assinar um protocolo de 
colaboração. Associados da APOMAC poderão usufruir de serviços nas unidades de saúde 
ligadas à CIDSENIOR em Portugal 

A Associação dos Aposentados, Reformados e 
Pensionistas de Macau (APOMAC) deverá assi-
nar em breve um protocolo de colaboração com 

o CIDSENIOR - Movimento para a Cidadania Sénior, de 
Portugal. De acordo com Francisco Manhão, presidente 
da APOMAC, o protocolo abre aos associados a possibi-
lidade de usufruírem das unidades de cuidados conti-
nuados associadas  à CIDSENIOR em Portugal.

“A ideia é que os nossos associados possam recorrer 
ao serviço de clínicas com condições especiais”, explicou 
ao JTM Francisco Manhão. A possibilidade de assinatu-
ra do protocolo foi discutida ontem entre a direcção da 
APOMAC e José Alarcão Troni, membro da comissão 
instaladora da CIDSENIOR e antigo secretário-adjunto 
para a Economia e Finanças do Governo de Macau, du-

rante a administração portuguesa.
“Os dirigentes da APOMAC mostraram total aber-

tura e receptividade quanto à natureza e oportunidade 
deste Protocolo que será o primeiro a ser firmado com 
uma instituição de Portugal”, acrescentou a APOMAC 
em comunicado. 

A CIDSENIOR foi constituída oficialmente este ano 
e tem como membros fundadores nomes destacados 
como Alberto Regueira, Veiga Simão, Carlos Melancia, 
Roberto Carneiro e Rui Vilar. Foi criada com o objectivo 
de defender os interesses dos reformados e de restaurar 
a imagem dos mais velhos na sociedade. Tem assumido 
várias posições públicas contra os cortes anunciados nas 
pensões pelo Governo português.

A.J.

Alarcão Troni reuniu-se ontem com os dirigentes da APOMAC
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LUÍS MACHADO FALA DO ENCONTRO 2013

Gastronomia “é um dos grandes elos da comunidade”
A Confraria da Gastronomia Macaense vai ser responsável por um chá gordo no âmbito do Encontro das Comunidades que tem início no próximo 
sábado. O presidente, Luís Machado, considera que a cozinha é um dos elos que liga a comunidade, assumindo uma importância especial na 
reunião, e é por essa importância que a Confraria vai apostar na candidatura da gastronomia macaense a património cultural imaterial da 
República Popular da China já no próximo ano

Sandra Lobo Pimentel

FALTAM 
3

DIAS

Para o presidente da Confraria da 
Gastronomia Macaense, o Encon-
tro das Comunidades, que tem 

início no próximo sábado, “tem, noto-
riamente, grande importância”, em es-
pecial, no “reforço para a identidade dos 
macaenses, especialmente, para os mais 
jovens que já são cidadãos dos países de 
acolhimento”. 

Luís Machado, que também faz par-
te do Conselho das Comunidades, re-
velou ao JTM que, relativamente à gas-
tronomia, estes encontros “servem para 
aguçar e matar saudades da cozinha 
macaenses e chinesa”, acrescentando 
que “é um dos grandes elos que liga a 
comunidade, a par do patuá e da igreja 
católica”.

Sobre o que está reservado para este 
ano, o presidente disse que a ideia é “dar 
ênfase ao Encontro e organizar um chá 
gordo”, que tem lugar na quarta-feira, 
dia 4 de Dezembro, prometendo “mesa 
cheia com todas as características da 
cozinha macaense, doces e salgados”, e 
com um toque das influências da cozi-
nha portuguesa, de Goa, Damão e Diu.

Também na área da gastronomia, no 
dia 6 de Dezembro no Instituto de For-
mação Turística, “será dada uma aula de 
culinária para os mais jovens”, num dia  
dedicado à juventude, que Luís Machado 
espera que “regressem de barriga cheia”. 

O Conselho das Comunidades Ma-
caenses tem realizado outros encontros 
destinados aos jovens, para uma faixa 
etária abaixo dos 40 anos, e Luís Macha-
do assinala “uma participação satisfató-
ria”.

“Serve para lhes dar algumas pistas 
de como era Macau no tempo dos seus 

Please visit 
our showroom Today!

Bring a cutting of 
this advertisement 
to avail an EXTRA 

5% discount.

Colóquio sobre identidade com sete intervenções 

O colóquio sobre “Identidade Macaense na Diáspora organizado pela Associação 
dos Macaenses no âmbito do Encontro das Comunidades já tem sete intervenções 
confirmadas de várias Casas de Macau, desde Austrália, Vancouver, Califórnia, Rio de 
Janeiro ou Portugal. Segundo a organização, trata-se de uma temática “de grande 
actualidade” e “com decisivo impacto sobre a cultura e identidade Macaenses”. A iniciativa 
que acontece no dia 2 de Dezembro, terá ainda uma sessão de perguntas e respostas.

pais e avós e para terem uma ligação 
afectiva a esse pequeno pedaço de terra, 
que para nós significa muito, mas que 
para eles que já são americanos ou bra-
sileiros, são raízes que não se vão perder. 
Com estas vindas a Macau vão poder de-
pois comunicar aos seus descendentes e 
transmitir a identidade macaense”.

Candidatura em marcha
A Confraria reuniu ontem em assem-

bleia-geral para apresentação do relatório 
de actividades deste ano e as previsões 
para 2014. Luís Machado revelou que, no 
próximo ano, a Confraria “aposta forte” 
na candidatura da gastronomia macaen-
se a património cultural imaterial da Re-
pública Popular da China. “Até Novem-
bro temos que apresentar a candidatura 
a Pequim e temos o apoio do Instituto 
Cultural (IC)”.

É esperado “um grande trabalho pela 
frente e contamos com a colaboração 
de investigadores que nos vão facultar 
dados sobre a gastronomia macaense”. 
Ao JTM o presidente disse que já foram 
convidados especialistas, “mas não que-
ria adiantar nomes porque ainda está em 
fase de negociação, naturalmente, com o 
apoio do IC”.

Também para o próximo ano, a Con-
fraria vai arrancar com as lições de culiná-
ria, um dos aspectos mais pedidos, “em 
especial, pelas senhoras”. “Conseguimos 
arranjar uma cozinha só para a Confraria, 
não tendo por isso que recorrer à Asso-
ciação dos Macaenses, que muito nos tem 
ajudado e agradeço o apoio”, disse Luís 
Machado.

Ainda falta finalizar o acordo com os 
donos da cozinha mas “está muito bem 
encaminhado”, estando previsto que os 
workshops de culinária arranquem de-
pois do próximo Ano Novo Chinês.



Sessenta anos em fotografias, recortes de jornais, bilhe-
tes postais, depoimentos de pessoas sobre cenas do 
quotidiano, costumes, valores culturais, gastronomia 

macaense e patuá de Macau, em sintonia com fotografia e 
pintura contemporânea perfazem a exposição “Transfor-
mações - Fotografias de Macau do Passado ao Presente”. 
“É uma espécie de tributo aos macaenses”, disse Joey Ho, 
curadora da exposição, em declarações ao JTM.

Patente no edifício do antigo Tribunal desde ontem, a 
mostra revela um “tesouro maravilhoso”, salientou Joey 
Ho, ao explicar a essência da iniciativa. “Quisemos mos-

trar todo este espólio, a quem ele realmente pertence”. O 
nome “transformação” surgiu da junção que os organiza-
dores fizeram entre o antigo e o contemporâneo, explicou. 

Para facilitar o trabalho de selecção, e devido à dimen-
são da sala, Joey Ho dividiu a exposição por temas. “Vida, 
pessoas de Macau, a cidade, macaenses, jogo, cozinha, pa-
tuá”, entre outros, são as componentes da mostra. “Estes 
elementos ainda existem na vida contemporânea”, subli-
nhou.

Pedro Barreiros, filho de Danilo Barreiros – escritor, 
docente e médico que viveu durante 15 anos em Macau 
– também destacou ao JTM a relevância da iniciativa. “A 
importância desta exposição é ir um pouco ao encontro 
daquilo que é óbvio, que é a ligação entre muita coisa que 
ainda existe em Macau e o que Macau foi. E que é muito 

pouco evidente e muito pouco explícito para quem aqui 
chega de repente”, disse, realçando ainda que “esta expo-
sição está repleta de histórias”. 

Recordando a dificuldade que sentiu na escolha do ma-
terial para esta mostra, Barreiros relembrou o modo como 
surgiu a ideia. “São as fotografias que o meu pai guardou. 
No meio da sua ‘loucura’ era muito organizado, e tudo o 
que ele achava que tinha algum interesse ou alguma rela-
ção com Macau - como fotografias, escritos e recortes de 
jornais - colava em cadernos de papel almaço. Eu tenho 33 
cadernos desses e foi a Joey Ho que, ao ver esses cadernos, 
resolveu torná-los visíveis através desta exposição”. 

O lado contemporâneo da exposição ficou a cargo de 
Chan Hin Io (fotografia) e João Jorge Magalhães (pintura). 
“A inspiração veio do que conheço de Macau de quando 
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EXPOSIÇÃO JUNTA FOTOGRAFIAS ANTIGAS E CONTEMPORÂNEAS

“Um tributo aos macaenses” do passado ao presente
O edifício do antigo Tribunal acolhe desde ontem uma exposição que reúne fotografias antigas e artistas contemporâneos. Dividida por temas, a mostra pretende estabelecer uma ligação entre o 
passado e o presente de Macau 

Susana Diniz

Joey Ho é a curadora da exposição Pedro Barreiros cedeu fotografias, escritos e recortes de jornais guardados pelo pai  João Jorge Magalhães desenhou a partir de “pequenos momentos de Macau”



pouco evidente e muito pouco explícito para quem aqui 
chega de repente”, disse, realçando ainda que “esta expo-
sição está repleta de histórias”. 

Recordando a dificuldade que sentiu na escolha do ma-
terial para esta mostra, Barreiros relembrou o modo como 
surgiu a ideia. “São as fotografias que o meu pai guardou. 
No meio da sua ‘loucura’ era muito organizado, e tudo o 
que ele achava que tinha algum interesse ou alguma rela-
ção com Macau - como fotografias, escritos e recortes de 
jornais - colava em cadernos de papel almaço. Eu tenho 33 
cadernos desses e foi a Joey Ho que, ao ver esses cadernos, 
resolveu torná-los visíveis através desta exposição”. 

O lado contemporâneo da exposição ficou a cargo de 
Chan Hin Io (fotografia) e João Jorge Magalhães (pintura). 
“A inspiração veio do que conheço de Macau de quando 

era pequenino, do que os meus pais me contaram e de 
ler um artigo sobre Danilo”, disse João Jorge Magalhães 
ao JTM. Com quadros feitos especialmente para esta ex-
posição, o artista plástico explicou a influência da sua 
obra. “Peguei nos cheiros, na cultura oriental, ou me-
lhor, no choque entre culturas. Também no que Camilo 
fez em Macau desde a ópera chinesa ao baile. Peguei 
nesses pequenos momentos de Macau e desenhei a par-
tir deles”. 

A exposição estará patente no edifício do antigo Tri-
bunal, na Avenida da Praia Grande, até ao último dia do 
ano. A organização não está preocupada com a adesão. 
“Não preciso de esperar que venham. As pessoas vão 
sentir-se atraídas por esta glória de Macau e vão apare-
cer”, concluiu Joey Ho.
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Pedro André Santos

JOÃO BOTAS ESTÁ A REUNIR OBJECTOS DO SÉCULO XX COM HISTÓRIA DO TERRITÓRIO

O quotidiano de Macau 
em exposição 

A ideia não é de agora, mas começa a ga-
nhar contornos para poder vir a realizar-
-se num futuro próximo. João Botas, 

autor do blog “Macau Antigo”, tem vindo a re-
colher diversos artigos ligados a um período da 
história de Macau para uma futura exibição ao 
público, e que poderão ficar a título permanente 
no território. “Desde que comecei o blog, o pro-
jecto logo em paralelo foi criar, a médio-longo 
prazo, uma recolha dos objectos do quotidiano 
do século XX de Macau, como postais, caixas de 
fósforos, notas de banco, isqueiros ou cartas”, 
disse ao JTM.

O jornalista referiu que a ideia é fazer uma 
exposição com o material que recolheu, e que 
será posteriormente entregue a uma instituição 
que “dê garantias que será mostrada ao público 
e devidamente preservada”.

A recolha, embora nem sempre fácil, já conta 
com bastante material, segundo contou, mas a 
participação de todos os interessados é sempre 
bem vinda.

João Botas falou à margem de uma sessão de 
autógrafos das suas obras que decorreu ontem, 
ao final da tarde, na Livraria Portuguesa, em-
bora o dia tenha começado bem mais cedo com 
uma sessão sobre a história de Macau para os 
alunos da Escola Portuguesa. “Foi uma intro-
dução, com alunos de História do 7º e 8º ano, 
que têm no currículo História de Macau, de uma 

perspectiva diferente. Pegámos numa fotografia, 
sem data e sem legenda, e expliquei-lhes como 
a identificar a partir de elementos que lá estão”, 
acrescentou Botas, mostrando-se satisfeito pela 
participação de “cerca de uma centena de alu-
nos”.

Blog em crescimento
O blog “Macau Antigo” é há muito uma refe-

rência pela forma como faz chegar a história do 
território a vários cantos do mundo. Um jorna-
lista espanhol, que está a escrever um romance 
com elementos de Macau dos anos 40, ou uma 
estudante italiana, que está a fazer um mestra-
do em patuá, são apenas dois exemplos recentes 
que contactaram o jornalista graças à projecção 
surpreendente do blog. “Não é normal neste 
tipo de projectos. Começou em 2008, estamos em 
2013 e tem sido sempre a crescer. Foi curioso que 
o recorde tenha sido batido na mesma altura que 
comecei a minha coluna na Tribuna [de Macau], 
da qual também tenho recebido bom ‘feeback’ 
das pessoas”, referiu.

Como forma de tirar proveito do sucesso 
de “Macau Antigo”, João Botas tem já projec-
tos para o próximo ano. “Há ideia de, em 2014, 
o blog vir a ser inserido num projecto maior de 
um site, que terá valores acrescentados, nomea-
damente em questões relacionadas com vídeo e 
fotografias, e projectos de comparações do antes 
e do depois”, revelou.

No entanto, João Botas sublinha que preten-
de “fazer coisas com qualidade”, e, nesta altura, 
“ainda não houve dinheiro”.

João Botas está em Macau por ocasião de mais um Encontro das Comunidades 
Macaenses. O jornalista aproveitou para visitar a Escola Portuguesa para uma sessão 
sobre a história do território, e revelou alguns dos seus projectos actuais, como a recolha de 
objectos do quotidiano do século XX para a realização de uma exposição

Sessão de autógrafos levou João Botas à Livraria Portuguesa

EXPOSIÇÃO JUNTA FOTOGRAFIAS ANTIGAS E CONTEMPORÂNEAS

“Um tributo aos macaenses” do passado ao presente
O edifício do antigo Tribunal acolhe desde ontem uma exposição que reúne fotografias antigas e artistas contemporâneos. Dividida por temas, a mostra pretende estabelecer uma ligação entre o 
passado e o presente de Macau 

 João Jorge Magalhães desenhou a partir de “pequenos momentos de Macau”
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Aumentados pontos de acesso 
do serviço “WiFi GO”
O serviço gratuito de Internet de banda 
larga sem fios, fruto de um investimento 
do Executivo, vai ser alargado, contando, 
a partir de domingo, com um total de 147 
pontos de acesso. De acordo com a Direc-
ção dos Serviços de Regulação de Teleco-
municações, o “WiFi GO” vai estender-
-se a 15 novos pontos de acesso, a partir 
do próximo dia 1. Lançada em Setembro 
de 2010, a rede entrou em funcionamen-
to com uma cobertura inicial de 34 locais, 
registando-se, até Outubro, mais de 8,8 
milhões de acessos à Internet através da 
plataforma do “WiFi GO”.

Melco Crown encerrou 
três salas de “slots”
Três salas de “slots” da rede “Mocha”, 
operadas pela Melco Crown, encerraram 
ontem portas na Taipa e na zona do NAPE, 
noticiou ontem a TDM. O encerramento 
surge na sequência da estratégia defini-
da pelo Governo no sentido de proibir o 
funcionamento de salas de jogo a menos 
de 500 metros de zonas residenciais. Des-
ta forma, o Executivo quer prevenir even-
tuais casos de dependência do jogo entre 
os residentes. 

Jackpot no Sands Cotai Central
rendeu 24,6 milhões de HKD
Um jogador não identificado de Hong 
Kong ganhou um jackpot de 24,6 milhões 
de dólares de Hong Kong no casino do 
Sands Cotai Central. A Sands China reve-
lou que se trata do maior jackpot alguma 
vez ganho em Macau. A empresa diz que 
o jogador ganhou ao jogar numa máquina 
de slot apelidada Fortune King no dia 17 
de Novembro. A Sands China afirma que 
os jogadores que jogam nos casinos da 
companhia ganharam mais de mil milhões 
de dólares de Hong Kong desde o mês 
passado.

Torre teve simulacro 
de incêndio e salvamento 
O Corpo de Bombeiros realizou ontem 
um simulacro de incêndio e salvamento 
com 200 participantes, com o objectivo 
de reforçar a capacidade de resposta e de 
coordenação com a Torre de Macau nos 
casos de acidentes, tendo sido considera-
dos satisfatórios os resultados obtidos. O 
exercício simulou um incêndio na cozinha 
situada no terceiro andar que causou dois 
feridos. Tomadas as medidas do plano de 
emergência, chegaram entretanto, 24 bom-
beiros com seis veículos que combateram 
o incêndio e ajudaram na evacuação de 
pessoas, processo que durou quase 30 mi-
nutos.

Novo hotel do City of Dreams
vai custar 3,68 mil milhões 
A construtora Dragages Macau, subsidiá-
ria da Bouygues, ganhou o contrato para 
construir o novo hotel de luxo no City of 
Dreams, no COTAI, pelo valor de 3,68 mil 
milhões de dólares de Hong Kong. A nova 
torre terá 39 andares e cerca de 151 mil me-
tros quadrados e será edificada nos próxi-
mos três anos. O hotel contará com 783 
quartos, incluindo 10 “villas”, um casino, 
restaurantes, salas de conferência e uma 
piscina no topo. O City of Dreams ainda 
não revelou qual a cadeia que vai gerir o 
hotel.

RONDAS DE QUALIFICAÇÃO NO FÓRUM 

Open de Badminton com pouco público
As rondas de qualificação do Open de Badminton começaram ontem no pavilhão do Fórum 
Macau, com fraca assistência nas bancadas. A organização acredita que, no fim-de-semana, 
haverá uma maior adesão do público a uma competição que trouxe a Macau o terceiro melhor 
jogador do mundo e a número três do “ranking” de pares femininos

Susana Diniz

Torneio de futebol juntou ex-alunos de escolas portuguesas
A Associação dos Jovens Macaenses organizou no domingo o “Torneio de Futebol de Salão dos Antigos Alunos 
das Escolas Portuguesas de Macau”. Segundo a associação, o torneio foi disputado no Campo de Futebol de Salão 
do Parque de Hac Sá e contou com a participação de sete equipas de antigos alunos do Liceu de Macau, Colégio 
D. Bosco, Escola Comercial Pedro Nolasco e Escola Portuguesa de Macau. As equipas participantes representaram 
gerações dos antigos alunos desde a década 70 aos anos mais recentes. “Num dia de convívio, de futebol e de bom 
humor entre amigos e antigos colegas de escola, foi a equipa da Escola Comercial de Macau dos anos 90 que saiu 
vencedora, desta primeira edição do torneio”, referiu a Associação dos Jovens Macaenses, cuja iniciativa contou 
com o apoio da Associação de Futebol de Macau, IACM e “OneTwo”.

A 8ª edição do Open de Badminton de Macau co-
meçou ontem, mas ainda com pouca adesão dos 
espectadores. A organização desvalorizou a fal-

ta de público no primeiro dia, principalmente por esta-
rem em causa apenas as rondas qualificativas. “Nesta 
primeira fase nunca temos muita adesão mas acredita-
mos que no fim-de-semana conseguiremos preencher 
um pouco mais as bancadas”, explicou Maria Carvalho 
ao JTM.

A presidente do Comité de Eventos da Confedera-
ção Asiática de Badminton disse também que a ade-
são neste torneio é semelhante à registada na Europa e 
noutros pontos da Ásia. “Nas rondas de qualificação, 
durante o dia temos cerca de 10% da capacidade preen-
chida”. 

Maria Carvalho esclareceu ainda que “o Badminton 

é diferente dos outros desportos por não haver um só 
jogo”, além de que nas rondas de qualificação os jogos 
começam às 10 horas da manhã e só terminam quando 
estiverem todos apurados para o dia seguinte. “No li-
mite, as pessoas ficam duas horas a ver os jogos e uma 
pessoa que goste muito fica no máximo cinco. Desta 
forma, nunca poderemos ter as bancadas cheias”.

Contudo, a responsável da organização acredita 
que as partidas decisivas irão atrair mais pessoas ao 
pavilhão do Fórum. “A competição termina no domin-
go. Pensamos que nos dois dias do fim-de-semana te-
remos mais interessados porque a competição também 
é mais apelativa”, acrescentou.

Esta edição do “Kumpoo Macau Opena Badmin-
ton Grand Prix” contará com a presença de 272 atle-
tas, entre os quais o número três da tabela mundial na 
categoria de singulares masculinos, o japonês Kenichi 
Tago, e da chinesa Tang Jinhua, actual número três na 
variante de pares femininos. 
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Sochi, uma cidade transformada 
pelas Olimpíadas de Inverno
A cidade russa de Sochi prepara-se para receber os Jogos Olímpicos de Inverno e as mudanças têm surgido a olhos vistos. A construção de novas 
infraestruturas promete mudar a vida dos habitantes de uma cidade que ainda vai vivendo ao ritmo das obras

Ao passear na avenida central 
de Sochi, Nikolaï Biriukov não 
esconde a sua satisfação com a 

transformação da cidade, que receberá 
em Fevereiro os Jogos Olímpicos de In-
verno.

“Tudo mudou, a cara da cidade, as 
pessoas, o ambiente”, observou à agên-
cia AFP o homem de cabelos grisalhos, 
que mora há quinze anos nesta cidade de 
400.000 habitantes.

Desde que Sochi foi escolhida como 
sede das olimpíadas, em 2007, o gover-
no russo lançou um programa de obras 
faraónico nesta cidade, que praticamente 
não tinha estruturas desportivas antes de 
iniciar o projecto olímpico.

O resultado é visível logo no desem-
barque do aeroporto, novinho em folha. 
Cinco anéis olímpicos foram instalados 
diante do terminal, com as montanhas 
do Cáucaso como cenário.

Outros cinco estão fincados no chão 
de uma praça no centro da cidade. As es-
tradas foram renovadas. Edifícios novos 
não são erguidos sem parar e a cidade 
ainda vive ao ritmo das obras.

Instalações ultra-modernas
O complexo mais impressionante é, 

sem dúvida, o Parque Olímpico, construí-
do às margens do mar Negro. Os cinco 
prédios ultra-modernos que receberão os 
desportos no gelo (hóquei, patinagem, 
“curling”...) cercam o estádio Fisht, única 
instalação ainda em obras, que receberá as 
cerimónias de abertura e encerramento.

A Vila Olímpica, onde os atletas fica-

rão hospedados, assim como os princi-
pais hotéis e restaurantes, foram erguidos 
neste complexo de 256 hectares que rece-
berá 70.000 pessoas. Os operários ainda 
estão a trabalhar nos últimos detalhes, 
nomeadamente nos acabamentos das es-
tradas e dos espaços verdes.

A nova estação ferroviária, toda feita 
de vidro, está localizada de frente para 
este Parque Olímpico, perto do aeroporto.

A cerca de 50 quilómetros, na locali-
dade de Krasnaïa Poliana, encontra-se o 

“Polo montanha”, que receberá as mo-
dalidades disputadas na neve. Todas as 
instalações (rampa para o salto de esqui, 
pista de “bobsled”, entre outras) já estão 
prontas.

Muitos prédios, porém, principalmen-
te os hotéis e outras estruturas de hospe-
dagem, ainda estão em obras no vale.

O “Polo Montanha” e o Parque Olím-
pico serão conectados por uma nova 
ferrovia, que já está a ser usada para al-
gumas operações, e cuja a abertura ao 

público está marcada para o fim do ano.
Os 50 quilómetros que separam os 

dois locais serão percorridos em cerca de 
meia hora, contra duas horas pela estra-
da.

“O que faz de Sochi um lugar especial 
é a ligação entre mar em montanha num 
espaço muito reduzido”, explicou à AFP 
o urbanista Oleg Kozinski.

“Não conheço outro exemplo no 
mundo onde infra-estruturas desportivas 
e urbanas tão efectivas foram construídas 
em tão pouco tempo”, analisou.

“Choque social”
Esta transformação, no entanto, teve 

um alto custo para o meio ambiente.
Moradores e activistas denunciam 

os estragos causados pela construção de 
77 pontes e 12 túneis nas montanhas do 
Cáucaso.

“A urbanização acelerada destas zo-
nas criou um choque social compreensí-
vel”, minimizou Kozinski.

Para alguns moradores, as obras das 
olimpíadas “arranharam” o charme des-
te balneário que recebia a alta sociedade 
no final do século XIX, e teve seu desen-
volvimento acelerado por Estaline du-
rante o período soviético.

“A cidade ficou muito feia, antes era 
muito mais bonito, e era por isso que as 
pessoas vinham até cá”, declarou Mikhaïl 
Karamanian, de 18 anos, que teme que as 
transformações abalem o turismo, mas 
mesmo assim se diz “orgulhoso pelo fac-
to da sua cidade receber os Jogos.

JTM com agências

Obras em Sochi não param tendo em vista às Olimpíadas de Inverno

LIGA DOS CAMPEÕES

Benfica procura vitória para sonhar com apuramento
O Benfica precisa de vencer hoje em Bruxelas, frente ao Anderlecht, para continuar a sonhar com a presença nos oitavos de final da Liga dos 
Campeões. O Real Madrid, praticamente apurado e sem Cristiano Ronaldo, recebe o Galatasaray, num grupo em que a Juventus, em último, 
poderá ainda apurar-se

Em encontro da quinta jornada do Grupo C da 
“Champions”, o Benfica só continua com hipó-
teses, ainda assim pouco mais do que matemáti-

cas, de permanecer na prova com um triunfo e a ajuda 
do Paris Saint-Germain, que recebe o Olympiacos.

Mesmo que vença na Bélgica e os gauleses, a um 
ponto do apuramento, batam os gregos, o Benfica não 
ascenderá ao segundo posto, que continuará na posse 
dos helénicos: bastar-lhes-ás, neste cenário, um triun-
fo a fechar na recepção ao Anderlecht.

Ainda sem Salvio e Ruben Amorim e, provavel-
mente, também desfalcado de Cardozo e Siqueira, 
Jorge Jesus, de volta ao banco, já que a sua suspensão 
– de um mês – apenas abarca as provas nacionais -, 
deverá apostar num “onze” similar ao de sábado que 
venceu o Sporting de Braga.

Um triunfo tangencial não será, ainda, assim, su-
ficiente para os belgas, que na última ronda conse-
guiram um surpreendente empate em Paris (1-1), as-
cenderem ao terceiro lugar, face ao desaire na capital 
portuguesa por 2-0.

No outro jogo, o Paris Saint-Germain quererá “rec-
tificar” o empate caseiro com o Anderlecht e voltar aos 
triunfos, se bem que o empate lhe chega para rumar 
aos “oitavos”, no qual já estão, após quatro rondas, 
o detentor do título Bayern Munique, o Manchester 
City, o Barcelona e o Atlético de Madrid.

Além dos parisienses, várias outras equipas estão 
em excelente posição para selar hoje o apuramento, 
nomeadamente o Real Madrid, que até o poderá con-
seguir com um desaire na recepção ao Galatasaray.

Os “merengues”, contudo, não irão contar com 
Cristiano Ronaldo, que recupera de uma lesão, adian-
tou o técnico Carlo Ancelotti.

No Grupo A, o Manchester United segue em pri-
meiro, com 8 pontos, mas um desaire frente ao Bayer 
Leverkusen poderá colocar a equipa de David Moyes 
em maus lençóis. Os alemães têm apenas um ponto de 
diferente, e ainda há o Shakhtar Donetsk, que poderá 
igualar os “red devils” caso vença a Real Sociedad.

P.A.S.
 “Águias” venceram os belgas na partida disputada em Lisboa
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As negociações em curso, entre a Admi-
nistração Obama e o governo do presi-
dente Hamid Karzai, para o prolonga-

mento da presença das tropas americanas no 
Afeganistão, depois de 2014, revelam todas as 
dificuldades de relacionamento de dois cônju-
ges, cujo casamento é de pura conveniência: não 
se amam, mas têm que permanecer juntos.

E sentem-se a tal obrigados porque superio-
res interesses os acorrentam um ao outro. Que 
interesses são esses?

Resumindo, de forma simples: evitar que o 
vazio militar criado pela saída das forças da co-
ligação internacional (mormente dos EUA) seja 
aproveitado para precipitar o regresso triunfan-
te ao poder, em Cabul, dos Taliban - situação 
que serviu exactamente de motivo, há uma dé-
cada, para a invasão do país, o derrube do res-
pectivo regime integrista e sua substituição por 
um sistema político tolerante, não só oposto ao 
radicalismo islâmico, como disposto a combatê-
-lo...

E com este objectivo geral partilhado, ame-
ricanos e afegãos não se amam porque, quando 
os primeiros queriam eficácia na neutralização 
dos grupos armados, e muitas vezes a pretende-
rem obter por métodos apenas justificados pela 
“guerra total ao terrorismo”, os segundos, nos 
círculos do poder em Cabul, queriam compro-
misso, recuo, negociação, para salvaguardarem 
dois aspectos importantes da actual realidade 
política afegã:

1-os apoios mínimos ao Presidente, pelos lí-
deres tribais, representando o Afeganistão pro-
fundo, e contra o qual não se pode governar;

2-esquemas de corrupção generalizada, com 
que se mantêm clientelas, gravitando em torno 
do poder, na capital.

Ora, pese embora alguma contradição com 
as promessas do candidato Obama, de ‘desen-
gajamento’ total do país, deixando às forças do 
regime afegão a inteira responsabilidade de se 
defenderem e à população, a impreparação de 
tais forças locais e a perspectiva do regresso dos 
radicais constitui um pesadelo para ambos os 
protagonistas do combate contra o extremismo.

Para Karzai, trata-se de lutar pelo seu lega-
do político e certamente por interesses de grupo 
cuja teia complexa define a realidade social bá-
sica do país.

Mas para os americanos, e para a comunida-
de internacional em geral, as consequências de 
uma nova vitoria taliban seriam catastróficas, à 
escala regional e internacional.

Sabe-se que a al-Qaeda está à procura, desde 
o início, de um Estado de que se aproprie para 
daí lançar a revolução islâmica mundial. Bin La-
den teria preferido que esse país fosse a Arábia 
Saudita, até porque constituiria uma extrema 
vantagem simbólica poder representar o Islão 
universal, a partir da Terra Santa do Profeta.

Mas não podendo ser...o contar com uma es-
trutura territorial fixa (por exemplo o Afeganis-
tão), com um regime perfeitamente identificado 
com a sua causa, daria um ímpeto novo a um 
movimento que obviamente enfraqueceu e se 
fragmentou com a morte do fundador, no seu 
refúgio paquistanês.

Alem disso, a influência directa dos T aliban 
no poder sobre o Iraque e (sobretudo) sobre o 
Paquistão - faria alterar em muito o dado regio-
nal e mundial, a favor da ameaça extremista.

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

Ficar (ainda) 
no Afeganistão...

OBSERVATÓRIO
Carlos Frota*

CHINA

Burlas financeiras subiram 79%
O número de casos de angariação ilegal de 
fundos tem vindo a registar um forte crescimento 
na China. As autoridades prometeram reforçar o 
combate a este tipo de crimes que envolve uma 
média anual de 20 mil milhões de yuans 

As autoridades policiais do Continente chinês adver-
tiram que vão intensificar a luta contra as burlas e 
fraudes financeiras, cujo número de casos não pa-

rou de crescer nos últimos anos.
Desde 2005, a polícia tem investigado uma média de 

cerca de dois mil casos desse tipo todos os anos, envolven-
do 20 mil milhões de yuans, indicou um grupo de trabalho 
governamental que lidera o combate à angariação ilegal de 
fundos.

De acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua, nos 
últimos quatro anos, as autoridades conseguiram impedir 
mais de 16 mil casos, que teriam causado prejuízos totais 
de aproximadamente 50 mil milhões de yuans. 

Apesar dos resultados atingidos pela polícia, o núme-
ro de casos de fraudes e burlas financeiras denunciados e 
investigados aumentou 79% em 2012, comparativamente 
ano anterior. Tanto em 2011 como no ano passado, 30% dos 
suspeitos julgados foram condenados a “penas severas”, 
salientou a Xinhua.   

Em muitos casos de actividades ilegais de financiamen-
to, os suspeitos prometem lucros elevados a potenciais 
investidores em projectos para “apoiar a economia local” 
e “inovar os serviços financeiros”, Liu Zhangjun, director 
do grupo governamental, acrescentando que as intenções 
fraudulentas são camufladas de várias formas.

Nalguns locais e sectores, têm sido identificados vários 

canais ilegais de financiamento, disse Liu, explicando ainda 
que os esquemas também abrangem, entre outras vertentes, 
investimentos em cooperativas agrícolas ou títulos, impli-
cando muitas vezes funcionários de instituições financeiras 
e bancos.

Liu garantiu que as autoridades irão lançar em breve 
uma nova ronda de campanhas educacionais para conscien-
cializar a população sobre a prevenção de riscos e o entendi-
mento das leis, regras e políticas.

Num caso recente, o Supremo Tribunal Popular conde-
nou à morte Zeng Chengjie, por ter lesado mais de 24 mil 
pessoas num total de 829 milhões de yuans, após ter conse-
guido reunir fundos no valor de 3,45 mil milhões. Segundo 
recorda a Xinhua, o caso despertou a atenção pública e mo-
tivos incidentes e protestos em massa – incluindo auto-imo-
lações - em Xiangxi, na Província de Hunan (centro do país).

“Os valores envolvidos e o número de pessoas engana-
das no caso de Zeng foram os mais elevados que vimos nos 
últimos anos”, afirmou Pei Xianding, director do Segundo 
Tribunal Criminal, ao salientar que o caso “prejudicou se-
veramente os bens do povo e afectou gravemente a estabi-
lidade local”.

JAPÃO/CHINA

Companhias aéreas japonesas 
aceitam exigências da China
Apesar da opinião contrária de Tóquio, as principais companhias aéreas nipónicas decidiram aplicar a 
“zona aérea de identificação” decretada por Pequim no espaço aéreo do Mar da China Meridional

A “Japan Airlines” (JAL) e a “All 
Nippon Airways” (ANA) in-
dicaram ontem que submete-

rão às autoridades chinesas os planos 
de voos na nova “zona aérea de iden-
tificação” definida por Pequim, essen-
cialmente por razões de segurança 
dos seus passageiros.

“Adoptamos estes dispositivos de 
acordo com as regulamentações inter-
nacionais. A segurança é a nossa prio-
ridade absoluta. Devemos descartar 
ao máximo qualquer possibilidade de 
um cenário catastrófico”, afirmou um 
porta-voz da ANA, citado pela agên-
cia AFP.

A JAL também assegurou que acei-
tará as exigências chinesas, a exemplo 
do que já havia feito a pequena “Pea-
ch Aviation”, filial da ANA.

No entanto, Tóquio apelou às 
companhias aéreas para desafiarem a 
decisão de Pequim, sublinhando que 

não será necessário apresentar planos 
de voo à China quando estão em cau-
sa ilhas que o Japão considera como 
suas. A zona de controlo aéreo defini-
da pela China inclui as ilhas Diaoyu/
Senkako, formalmente administradas 
pelo Japão, mas que Pequim reclama 
como parte do seu território.

O secretário-geral do Governo ja-
ponês, Yoshihide Suga, afirmou que as 
transportadoras nipónicas decidiram 
acatar as regras de Pequim sem con-
sultar o Executivo. “O Ministério dos 
Transportes entrou em contacto [com 
as companhias aéreas] para informar 
que as medidas adoptadas pela Chi-
na não são válidas para o nosso país 
e que a posição do Governo é que de-
vem continuar a voar de acordo com 
as regras anteriores”, disse Suga.

No sábado, o Ministério chinês da 
Defesa anunciou que, a partir daquele 
momento, qualquer aeronave que en-

trar na “zona de identificação” deve 
apresentar o plano de voo detalhado, 
revelar claramente a nacionalidade e 
manter comunicações por rádio para 
“responder de maneira rápida e apro-
priada aos pedidos de identificação” 
das autoridades chinesas.

Na segunda-feira, o Japão reagiu 
com a convocação do embaixador 
chinês em Tóquio, o que provocou 
idêntica reacção de Pequim. O Primei-
ro-Ministro japonês, Shinzo Abe, tam-
bém avisou que Tóquio não respeitará 
a decisão chinesa. 

Ontem, a Austrália também con-
vocou o embaixador chinês para 
manifestar a sua oposição à medida. 
“O momento e a forma do anúncio 
da China não ajudam, face às actuais 
tensões regionais e não contribuirão 
para a estabilidade regional”, disse a 
ministra australiana dos Negócios Es-
trangeiros, Julie Bishop.

Explosão de oleoduto leva a nove detenções

A polícia chinesa deteve nove pessoas alegadamente responsáveis pela explosão de oleoduto na cidade costeira de Qingdao, 
este do país, que provocou a morte a 55 pessoas, nove desaparecidos e cerca de 145 feridos. Segundo o “South China Morning 
Post”, sete detidos estão ligados à Sinopec, a companhia proprietária do oleoduto e a maior empresa petrolífera da China. Os 
outros dois estão vinculados à zona de desenvolvimento económico de Qingdao onde ocorreu a catástrofe. O Governo de 
Qingdao confirmou as detenções na sua conta do Weibo (o Twitter chinês), mas não identificou os detidos.
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TDM 
13:01 TDM News - Repetição 13:30 Telejornal + 360° (Diferido) 14:40 
RTPi DIRECTO 19:00 Caminho das Índias (Repetição) - India - A Love Story 
(Repeated) 20:00 TDM Entrevista (Repetição) 20:30 Telejornal 21:05 
Montra do Lilau 21:30 Portugal de... José Luis Peixoto 23:00 TDM News 
23:31 Resumo Liga dos Campeões 23:50 A Guerra  

30 FOX SPORTS
12:30 Dutch Eredivisie 2013/14 Highlights 13:30 Liga Bbva 2013/14 
Atletico de Madrid vs. Getafe CF 15:00 Ea Sports Maui Invitational 
Semifinals 19:00 (LIVE) FOX SPORTS Central 19:30 Liga Bbva 2013/14 
Highlights Atletico de Madrid vs. Getafe CF 20:00 Liga Bbva 2013/14 
Highlights UD Almeria vs. Real Madrid CF 20:30 FOX SPORTS Central 
21:00 La Liga 2013/14 FC Barcelona vs. Granada CF 22:00 The Ultimate 
Fighter 23:00 (LIVE) FOX SPORTS Central

31 STAR SPORTS
13:00 IRB Sevens World Series 2013/14 - Preview 13:30 Volkswagen 
Scircocco R-Cup H/l 14:00 Asia Pacific Australian Open Wildcard Playoff 
2013 - Womens Semi-Finals 15:30 Asia Pacific Australian Open Wildcard 
Playoff 2013 - Mens Semi-Finals 17:00 Thailand Ladies Open 2013 - High-
lights 18:00 Kite Racing Europeans 18:30 Liga Bbva 2013/14 Atletico de 
Madrid vs. Getafe CF 20:00 Asia Pacific Australian Open Wildcard Playoff 
2013 - Mens Final 21:30 (LIVE) Score Tonight 2013 22:00 V8 Supercars 
Championship Series - Race 33 23:00 Dutch Eredivisie 2013/14 Highlights

40 FOX MOVIES
12:30 Lockout 14:05 Salt 15:45 The Hobbit: An Unexpected Journey 
18:35 The Avengers 21:00 Spider-Man 23:00 Spider-Man 3 

41 HBO
11:50 Phil Spector 13:25 Ghost Rider: Spirit Of Vengeance 15:00 Hbo 
Central Dec 2013 15:30 The Core 17:45 Serangoon Road 18:45 Band Of 
Brothers 21:00 Stealth 23:00 The Last Exorcism 00:30 Damsels In Distress

42 CINEMAX
12:15 Hunted 14:15 Witchboard 2 16:00 Hellfighters 18:00 Wonder 
Woman 19:15 Dragon Wasps 20:40 Dead Mine 22:00 Waist Deep 
23:35 Six Bullets

50 DISCOVERY
13:00 Deadliest Catch 14:00 Bear Grylls: Escape From Hell 15:00 Car Vs 
Wild 16:00 Dual Survival 17:00 Gold Rush 18:00 How Do They Do It? 
18:30 How It’s Made 19:00 Man Vs. Wild 20:00 Superhuman Showdown 
21:00 You Have Been Warned  22:00 Rampage! 23:00 Korea Style 00:00 
Superhuman Showdown

51 NGC
12:30 Chef On the Road 13:25 Dog Whisperer 14:20 Built For The Kill Ngt 
4 15:15 Killing Kennedy 17:05 Inside The American Mob 18:00 Maverick 
Chef  18:30 Food Lover’s Guide To The Planet 19:00 Dog Whisperer 20:00 
Get Lost in Korea 21:00 Locked Up Abroad 23:00 Inside The American 
Mob 00:00 Drugs Inc.

54 HISTORY
13:00 The Pickers 14:00 Duck Dynasty 15:00 Pawn Stars 16:00 Counting 
Cars 17:00 Stan Lee’s Superhumans 18:00 Kings Of Restoration 18:30 
Pawn Stars 19:00 The Pickers 20:00 IRT Deadliest Roads 21:00 Storage 
Wars 22:00 Pawn Stars UK 23:00 Counting Cars 00:00 Cajun Pawn Stars

55 BIOGRAPHY
13:00 I Survived 14:00 Confessions: Animal Hoarding 15:00 Storage Wars 
17:00 Reno vs Relocate 17:30 Celebrity House Hunting 18:00 Storage 
Wars 19:00 Manny Pacquiao 20:00 Baggage Battles 21:00 Shipping 
Wars 22:00 Barter Kings 23:00 Monster In-Laws 00:00 Shipping Wars 

62 AXN
13:00 The Voice 13:55 The Amazing Race 14:50 Wipeout 15:45 Blue 
Bloods 16:40 Breaking In 17:30 Hawaii Five-0 18:20 Csi: Miami 19:15 Csi: 
Ny 20:10 The Voice 22:00 Csi: Crime Scene Investigation 22:55 Hawaii 
Five-0 23:50 The Voice

63 STAR WORLD
12:55 Don’t Trust the B**** in Apartment 23 13:45 Junior MasterChef 
Australia 14:35 How I Met Your Mother 15:25 New Girl  16:15 Revenge 
17:05 Junior MasterChef Australia 18:00 Carrie Diaries 18:55 Don’t 
Trust the B**** in Apartment 23 19:50 Million Dollar Decorators 20:45 
The Apartment 21:40 Greek  22:35 Carrie Diaries 23:30 Revenge 00:25 
Private Practice

82 RTPI
15:00 Telejornal Madeira 15:37 Biosfera 16:06 O Extraordinário Mundo 
das Fibras 16:36 Correspondentes 17:00 Bom Dia Portugal-Directo 
17:57Carlos do Carmo - Fado É Amor 18:52 Tec@Net 19:14 O Teu Olhar 
( Telenovela) 20:09 Podium  21:00 Jornal da Tarde-Directo 22:15 O Preço 
Certo 23:05 Correspondentes 23:26 Portugal no Coração-Directo  01:43 
Notícias RTP - Madeira (17H00) 02:00 Portugal em DiretoDireto 03:00 
Ler +, Ler Melhor 03:15 Bem-vindos a Beirais 04:00TelejornalDireto 
05:00Carlos do Carmo - Fado É Amor 05:51 O Extraordinário Mundo das 
Fibras 06:20 CIDADE DESPIDA

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

130C / 180C

• • • CÂMBIOS
PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.94 8.04
EURO 10.76 10.89
YUAN (RPC) 1.270 1.324

SOCIEDADE PROTECTORA 

DOS ANIMAIS DE MACAU

TEL: 28715732/63018939

TELEFONES ÚTEIS

CLUBE MILITAR DE MACAU
Avenida da Praia Grande, 975, Macau

TEL: 28714000

A programação é da responsabilidade das estações emissoras

• • • AMANHÃ 28/11
CINETEATRO
S1 Ender’s Game
14:30 • 16.30 • 19.30 • 21.30

S2 Thor: The Dark World
14:30 • 16.30 • 21.30

TORRE DE MACAU
Thor: The Dark World
14:30 • 16:30 • 19:30 •21:30

GALAXY

THEATER 7
Bends- 14:45

THEATER 6
Ender’s Game-12:50

THEATER VÁRIOS
Parkland-14:50 • 23:30 

THEATER 8
Kick Ass Girls-13:00 

THEATER DIRECTOR’S CLUB 2
Machete Kills-15:00

THEATER VÁRIOS
Insidious Chapter 2 - 17:10 • 23:15

THEATER VÁRIOS
The Conselor- 15:00 • 16:40 • 17:05 • 21:20

ANIMA

03:45
TDM SPORT

Bayern Leverkusen
vs Manchester United

• • • HOJE 27/11
150C /210C

WWW.SMG.GOV.MO
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UM ARTIGO
Francisco José Leandro*

Uma amiga e leitora do Tribuna de 
Macau, teve a amabilidade de me 
alertar para um acontecimento 

que deveria ter figurado entre os factos 
a que me referi a semana passada, isto 
é, o Conselho (da União Europeia - UE) 
autorizou a abertura das negociações so-
bre investimento UE-China, nas vésperas 
da 16ª Cimeira UE-China que teve lugar 
em Pequim em 21 de Novembro de 2013. 
Ora, foi precisamente porque o tema 
merecia um maior destaque, que deci-
di referir-me esta semana àqueles dois 
acontecimentos. Esta Cimeira UE-China 
foi particularmente importante, uma 
vez que, pela primeira vez, Herman Van 
Rompuy, Presidente do Conselho Euro-
peu e José Manuel Barroso, Presidente 
da Comissão Europeia, se encontraram 
com a nova liderança da República Po-
pular da China, designadamente com o 
Primeiro-Ministro Li Keqiang. Esta ci-
meira marcou também o 10º Aniversário 
do estabelecimento da “European Union-
-China Comprehensive Strategic Partership”, 
que teve por base o acordo de comércio 
e cooperação de 1985, celebrado 10 anos 
após o estabelecimento de relações diplo-
máticas e que hoje compreende temas 
como política externa, segurança e ainda 
a designada “global economy governance”.

Creio que haverá três dimensões so-
bre as quais interessará reflectir: a dimen-
são de relacionamento bilateral UE-Chi-
na cujo enfoque se centrou na cooperação 
económica; a dimensão regional que 
abordou as questões nucleares do Irão, 
o conflito armado na Síria, a desnuclea-
rização de Península Coreana, a seguran-
ça das linhas de comunicação marítimas 
(no contexto do combate à pirataria), o 
desenvolvimento projectado dos espaços 
regionais de comércio, designadamente 
o alargamento da Parceria Transpacífica 
(Trans-Pacific Strategic Economic Par-
tnership Agreement - (TTP), as novas 
configurações possíveis da Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (+) 

Uma das cimeiras internacionais
mais interessantes de 2013

e a recentíssima iniciativa “Transatlantic 
Trade and Investment Partnership” – (TTIP) 
(EUA-UE). Esta última, representando o 
maior acordo de comércio do mundo; e, 
finalmente, na dimensão global creio que 
a cooperação no âmbito do G20, as ques-
tões da segurança global, da energia e das 
alterações climáticas terão dominado a 
parte final da agenda. 

A União Europeia e a República Po-
pular da China constituem duas das 
maiores zonas de comércio do mundo, 
sendo a China o segundo parceiro eco-
nómico da UE e a UE o maior parceiro 
económico da China. Para além destes 
factos, a República Popular da China é 
uma das maiores economias globais e 
está a tornar-se um actor de referência e 
de poder, com dimensão internacional 
relevante para ditar as regras da ordem 
global. Um dos aspectos decisivos desta 
dinâmica económica foi a acessão da Re-
pública Popular da China à Organização 
Mundial do Comércio (WTO) em 2001, 
facto que possibilitou a criação de uma 
lógica de relacionamento completamente 
nova, cuja base é o respeito pelos direitos 
de propriedade e a criação de condições 
de exercício de um comércio justo e livre. 
Claro está que há ainda muitos aspectos 
a melhorar relativos ao exercício do co-
mércio e do investimento entre as duas 
partes, de modo a evitar situações como 
a recente crise dos painéis solares e que 
resultam, grosso modo, da posição do-
minante de mercado de muitas empresas 
chinesas controladas pelo Estado. 

Todavia, devemos lembrar que a 
União Europeia é líder mundial na cap-
tação de investimento estrangeiro tendo 

atraído, em 2011, cerca de 225 biliões de 
euros, através de acordos bilaterais. Des-
de a entrada em vigor (2009) do Tratado 
de Lisboa a política de investimentos 
tornou-se parte da política comercial co-
mum e uma competencial exclusiva da 
União Europeia, nos termos do artigo 207º 
(TFUE). Como consequência, a Comissão 
Europeia pode ter iniciativas legislativas 
neste domínio. Em simultâneo, nos ter-
mos da “Regulation on Bilateral Investment 
Agreements”, aprovada pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho (12 Dezembro 
2012 (IP/12/1362)), os investimentos no 
âmbito bilateral serão protegidos até se-
rem substituídos por acordos ao nível da 
União Europeia. Ora, é precisamente nes-
ta perspectiva, que se situam as negocia-
ções sobre o investimento UE-China.

Creio que, no essencial, aquilo que 
importa reter é a necessidade de melho-
rar o equilíbrio do dinamismo comercial 
e financeiro, como forma de sustentar o 
crescimento das interacções entre os dois 

espaços cada vez mais importantes e que, 
em conjunto com a Federação Russa, os 
Estados Unidos da América e outros ar-
ranjos regionais, detêm a responsabili-
dade de manter uma ordem económica 
internacional nas melhores condições 
possíveis para a promoção sustentada 
do desenvolvimento global. Nesta pers-
pectiva, creio ainda que esta foi uma das 
cimeiras mais interessantes deste ano de 
2013, que aliás pode abrir novas perspec-
tivas para o dinamismo das iniciativas co-
merciais da RAEM e para o ensino do sis-
tema da União Europeia no Instituto de 
Estudos Europeus de Macau. Aproveito 
também a oportunidade para agradecer 
todas as sugestões de temas e de conteú-
dos por parte dos nossos leitores.

* Professor Doutor. Docente na 
Universidade de São José e no Instituto de 

Estudos Europeus de Macau. Escreve habi-
tualmente neste espaço às quartas-feiras.

Não temos autoridade para criticar os polícias

TRIBUNA
Pedro Tadeu

Cabeças que se orgulham de exibir um carim-
bo de sensatez na testa têm anunciado o des-
calabro da autoridade, o fim da solidez de-

mocrática, talvez mesmo o esboroamento da Pátria, 
a propósito da manifestação de polícias da passada 
quinta-feira.

Recordo a evolução dos acontecimentos: as grades 
que separavam 10 mil agentes da PSP dos elementos 
da Unidade Especial de Polícia foram, a dada altura, 
levantadas. Um grupo de manifestantes subiu a es-
cadaria do Parlamento. A polícia de choque deixou 
seguir. Os homens pararam antes das arcadas, grita-
ram palavras de ordem e, minutos depois, voltaram a 
descer. Tudo em grande excitação mas em relativa paz 
- nem um papel caído no mármore ficou a conspurcar 
o solo que pisam os deputados da Nação.

Imagino a evolução aparentemente esperada pelos 
que tanto se espantam: os manifestantes derrubavam 
as grades e desatavam aos tiros para tentar invadir a 
Assembleia da República. A polícia de choque avan-
çava e desfazia a mole à bastonada e a gás lacrimo-

géneo. O sangue mancharia a pedra branca da casa 
da democracia. Contavam-se os feridos e, talvez, os 
mortos...

Não sei o que disse o ministro da Administração 
Interna, Miguel Macedo, ao director nacional da PSP 
por causa do que se passou, levando à demissão de 
Paulo Valente Gomes. Mas nem quero imaginar o que 
ele teria de dizer se ocorresse uma batalha campal. 
Nesse caso Paulo Valente Gomes não só era demiti-
do como teria de responder em tribunal. Era isso que 
queriam?

Dizem as tais vozes reclamantes do bom senso te-
rem os polícias fragilizado a sua imagem: “A próxima 
vez que tiverem de expulsar manifestantes a tentar 

subir as escadarias de São Bento, com que autoridade 
poderão fazê-lo?”, perguntam.

Eu alvitro que a autoridade de exercer a repressão 
em nome do Estado não se perde assim. Não estou a 
ver um miúdo encoberto com um lenço palestiniano 
conseguir convencer o homem fardado de capacete e 
escudo, a brandir o cassetete: “O senhor não tem au-
toridade - ui! - para me impedir de subir estas escadas 
- ai! Pare lá com isso - bolas! - então, está a bater em 
mim e - porra! - não bateu nos seus colegas? Não há 
direito - chiça!... apre, que isso dói!”...

É mais séria aquela argumentação apresentada pe-
los ditos sensatos deste país ou aquela que o louco que 
aqui escreve vai agora expor - 787 euros era o salário 
mensal do soldado Bruno Chainho, assassinado sába-
do, no Pinhal Novo, por um sequestrador. Enquanto 
este País pagar desta forma miserável a quem, da PSP 
ou da GNR, aceita como missão dar a vida por qual-
quer um de nós, ninguém tem autoridade para criti-
car protestos tão cândidos como os de quinta-feira.
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• • • HÁ 20 ANOS
 In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 

27/11/1993

LUDGERO MARQUES CRITICA 
APATIA DOS EMPRESÁRIOS 
O presidente da Associação Indus-
trial Portuense, Ludgero Marques, 
lamentou que Portugal não tenha 
consciência das potencialidades do 
mercado chinês e do papel de Ma-
cau no acesso à China. “Portugal 
deveria usar toda a sua influência 
para fazer negócios com a China, 
utilizando Macau como plataforma, 
mas ainda não existe essa consciên-
cia, até porque Portugal vive sem-
pre à espera que outros avancem 
primeiro”, disse Ludgero Marques 
à agência Lusa. O presidente da 
AIPortuense encontra-se no Territó-
rio a convite do governador Rocha 
Vieira para participar no seminário 
“Macau: uma nova porta para o sul 
da República Popular da China”. 
Salientando que a Europa atravessa 
um “período difícil devido ao in-
conformismo de muitos sectores”, 
situação que considerou “preocu-
pante”, mas não ameaçadora do 
equilíbrio europeu, Ludgero Mar-
ques defendeu que os empresários 
portugueses “têm de procurar ou-
tros horizontes, face às crises que 
afectam os mercados tradicionais”. 
“O crescimento da China é eviden-
te e Portugal tem hipótese de fazer 
negócios em vários sectores, como 
o da construção civil, que arrasta 
outros sectores em que as empre-
sas nacionais gozam de prestígio”, 
defende Ludgero Marques. A AIP 
anunciou que vai promover a deslo-
cação de uma missão empresarial a 
Macau e à China em Março ou Abril 
de 1994, frisando que o processo de 
selecção será rigoroso em termos de 
qualidade e dimensão das empresas 
que serão convidadas a participar. 

CAPITAL DA CHINA 
DOMINANTE EM MACAU
O capital social das 200 empresas da 
China em Macau é superior a 40 mil 
milhões de patacas constituindo o 
maior volume de capital estrangeiro 
no território, disse o vice-presiden-
te da “Nam Kwong”. (...) Zhang 
Xuming considerou que o investi-
mento das empresas da China no 
Território “demonstra que o capi-
tal chinês confia nas perspectivas 
de desenvolvimento de Macau”. 
“Fixar-se em Macau, depender do 
continente chinês e virar-se para o 
mundo” são, para Zhang Xuming, 
as linhas gerais da orientação da 
“Nam Kwong”, cujo volume de 
negócios atingiu 1,3 mil milhões de 
dólares norte-americanos em 1992. 

Dito

(...) “Perante a carência de terra, o 
Governo deve e tem toda a razão em 
restringir a compra de propriedades 
a cada pessoa. É como a alocação 
de alimentos durante uma guerra. É 
preciso racionalizar” (...)

Quando há dias, na sessão de homenagem a Deolinda 
da Conceição promovida pelo Instituto Internacional, 
Jorge Rangel, insurgindo-se contra a transferência da 

Universidade de Macau para a Ilha da Montanha, recordou 
que tinha acompanhado muito de perto o seu nascimento e 
progresso, fez o que em inglês se chama um understatement. 
Porque a verdade é que Rangel não se limitou a acompanhá-los: 
como Secretário Adjunto para a Educação da última Adminis-
tração Portuguesa, sempre com o apoio do Governo de Rocha 
Vieira, foi ele que criou e construiu a Universidade de Macau. 
Quem os acompanhou de perto fui eu, como Coordenador que 
então era, do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.

Se me não engano, até esta intervenção de Jorge Rangel, fui 
o único a condenar publicamente esta transladação insólita. E 
fi-lo desde o primeiro momento, quando se viu o hoje Presiden-
te Xi Jinping em visita a Macau, a apreciar - entre as palmas de 
algumas das nossas chamadas figuras gradas - o projecto das 
instalações da UM fora do Território; palmas, aliás, também 
elas insólitas pois, por mais que se lhe conservasse o nome, Ma-
cau iria perder a sua primeira Universidade.

Na tristonha cerimónia feita à pressa - e quase confidencial 
- da sua inauguração, quando um Vice-Primeiro Ministro do 
Governo Central (em Macau, note-se, por uma razão diferente) 
descerrou a lápide que ficou a assinalar o momento, assinou, ao 
mesmo tempo, a certidão de óbito da Universidade de Macau. 
Tão evidente era o que iria acontecer que quase pareceu o con-
sagrar duma estratégia destinada a afastar os futuros dirigentes 
da Região da sua cultura, dos seus costumes e da sua maneira 
de viver. De outra forma não se compreende pois, como tam-
bém afirmou Rangel, “não havia necessidade de matar esta 
Universidade e passar o seu nome para outra que nada tem a 
ver com ela”.

Já alguém imaginou o que pensariam e sentiriam os estu-
dantes e os professores da Universidade de Pequim - e a cidade 
inteira - ao saberem que, por alegadas razões de falta de espaço 
na capital para o seu desenvolvimento, ela iria ser deslocada - e 
com o mesmo nome - para as pastagens desertas da Mongó-
lia? Ou, em Paris, de transferência da Sorbonne para as dunas 
agrestes da Normandia? Ou, Coimbra, para a mudança da sua 
nobre Universidade para as lezírias do baixo Mondego? 

“Não nos devemos deslumbrar com a dimensão do novo 
campus”, disse também Rangel, “mas, sim, com o conteúdo 
e com a alma daquela (Universidade de Macau) que, pouco a 
pouco, se vai perdendo”. E uma Universidade sem alma, como 
a da Montanha vai ser, pode até ser uma instituição de ensino 
superior mas, longe da sua cidade, nunca será uma Universida-
de pois que, em lugar de formar os seu alunos, mais não conse-
guirá que graduá-los.

Tudo leva a crer que esta deslocação - como a dos nossos 
monumentos classificados e a dos seus espaços envolventes 
estranhamente aprovadas pela Assembleia Legislativa - foi me-
todicamente preparada e desenvolvida: começou com a extin-
ção do Instituto de Estudos Portugueses (que tinha a categoria 
académica de Faculdade) e a sua substituição por um peque-
no departamento encaixado noutra Faculdade, e a nomeação 
para seu responsável de um linguista australiano; prosseguiu 
com a sucessiva designação de dois docentes chineses (que não 
conheciam nem queriam conhecer o nosso Sistema Jurídico e 
nem a nossa Língua) para Directores da Faculdade de Direito; e 
culminou com a escolha para seu Chanceler e seu Reitor de dois 
académicos chineses de formação americana os quais, ainda se-

Macau mais pobre
POSTAIS DAS ILHAS

Luiz Oliveira Dias*

Agnes Lam, in “Hoje Macau” 

gundo Rangel, “não sabiam nada de Macau e continuam a não 
saber nada de Macau”.

Isto compreende-se? Isto pode considerar-se uma mera e ca-
sual coincidência? 

E por fim, agora, a transferência total da Universidade para 
fora de Macau, como se aqui não houvesse terrenos suficientes 
para o alargamento das suas instalações… Será que alguma vez 
faltaram - ou faltarão - para novos hotéis-casinos, para condomí-
nios de luxo ou para mais “enlatados” para habitações económi-
cas? A verdade, a surpreendente verdade é que se julgou preciso 
tirar de Macau a sua maior Universidade pública - uma insti-
tuição directamente criada para a formação superior dos seus 
futuros quadros - e criar outra com o mesmo nome que acabará 
por os distanciar progressivamente da vivência quotidiana do 
espírito, da Cultura, da tradição e dos costumes de Macau, ou 
seja de tudo quanto faz “especial” esta Região da China.

Uma Universidade é sempre criada sem tempo, como que 
para a eternidade. Com os seus 20 e poucos anos de existência, a 
nossa teve vida curta. Foi pena. Pena, sobretudo, perante a His-
tória pois quando da Ilha da Montanha sair o primeiro grupo 
dos seus licenciados para aqui assumirem funções de responsa-
bilidade, Macau começará a deixar de ser Macau para, aos pou-
cos, se reduzir a uma pequena cidade do Sul da China, apenas 
conhecida pelos seus casinos e seus hotéis de luxo.

E, então, tudo terá valido a pena para quem determinou esta 
missão estratégica.

*Docente. Anterior presidente do Instituto Politécnico de Macau.

• • • CARTOON • • •
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O NOVO DIRECTOR DA PSP RECLAMA
“UM ESTATUTO REMUNATÓRIO MAIS

ADEQUADO” PARA OS POLÍCIAS

UNS
DEGRAUS 

ACIMA.

“MAIS ADEQUADO”
É QUANTO?
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Charlie Sheen doa 
25 mil dólares para 
ajudar as Filipinas
Charlie Sheen doou 25 mil dólares (cerca de 200 mil 
patacas) para ajudar as vítimas do tufão Haiyan, nas 
Filipinas, tendo o donativo sido entregue à Fundação 
PREDA, que está a apoiar a população afectada. 
De acordo com o site “TMZ”, o valor doado por 
Chalie Sheen será utilizado para encontrar crianças 
desaparecidas e fornecer abrigos e alimentos às vítimas.

Adiada caminhada do
príncipe Harry pela Antártida
A caminhada pela Antártida do príncipe Harry e de um grupo 
de ex-veteranos de guerra foi adiada devido a uma forte 
tempestade de neve num acampamento de base. A expedição 
“Walking with the Wounded” enfrentou ventos fortes e 
temperaturas de até 10 graus Celsius negativos. Desde que 
chegaram à Antártida, na sexta-feira passada, o príncipe e os 
soldados provenientes do Reino Unido, Estados Unidos e das 
ex-colónias britânicas não puderam começar os exercícios de 
esqui preparatórios para se ambientarem ao lugar.  

Taylor Swift e Justin Timberlake
dominam “American Music Awards”
Taylor Swift, Justin Timberlake e Rihanna foram os grandes 
vencedores dos “American Music Awards”. Taylor Swift, 
ganhou o prémio “Artista do Ano” e ainda levou para 
casa mais três galardões: “Artista pop/rock feminina”, 
“Artista country feminina” e “Álbum country”, com “Red”. 
Já Justin Timberlake venceu nas categorias “Artista pop/
rock masculino”, “Artista soul/R&B masculino” e “Álbum 
soul/R&B” com “The 20/20 Experience”. Rihanna recebeu 
o prémio “Ícone”, que lhe foi entregue pela mãe, num dos 
momentos emotivos da noite.

Uma vida 
ligada ao 
desporto
Kiana Tom é uma 
actriz que dá a cara 
(e o resto) a fazer 
promoção no mundo 
do fitness, sendo 
a protagonista do 
programa “Kiana’s 
Flex Appeal”. Quando 
era mais nova esteve 
também em destaque 
como “cheerleader” 
para uma equipa de 
futebol americano. Os 
mais atentos poderão 
reconhecer a beldade 
do videoclip “Without 
Me”, da autoria de 
Eminen, que foi muito 
popular (e polémico) 
quando saiu.
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O que falta em Macau? por Ho Tak Fai

Cheguei a Macau há pouco mais 
de um ano, vindo da província de 
Guangdong, e tenho achado a ci-

dade muito especial e bonita. Gosto so-
bretudo da cultura, que apresenta um cruzamento entre 
o mundo ocidental e oriental. Os edifícios são muito boni-
tos, e alguns deles têm um estilo europeu muito peculiar. 
No entanto, o território tem um espaço muito apertado, 

o que faz com que as pessoas não tenham muito espaço 
para viverem. As habitações também não são muito gran-
des e as ruas são estreitas, principalmente no lado da Pe-
nínsula de Macau. Sinto que o ritmo da cidade está muito 
rápido, muito mais do que a cidade onde vivia antes de vir 
para cá. Deveriam construir mais instalações desportivas 
no território, como campos de futebol e de basquetebol, 
sobretudo nos bairros habitacionais. Na China Continen-

tal, por exemplo, existem muitos campos onde as pessoas 
podem ir jogar. Macau deveria ter mais actividades de la-
zer, como parques com as mais diversas instalações, ou 
centros de actividades onde as pessoas pudessem encon-
trar-se para jogar cartas ou xadrez, por exemplo.Gostaria 
também que plantassem mais árvores nas ruas, seria uma 
boa forma de combater a poluição porque há demasiados 
carros a circular.

Gente Gira

Na feira de produtos artesanais
Andreia Simões e Ana Jael surgem na fotografia, tirada pela amiga Sabina 

Lopes, na feira de produtos artesanais oriundos de Macau e Hong Kong 
que teve lugar no Tap Seac. Segundo disse ao GENTE GIRA Sabina Lopes, 

gostaram sobretudo dos colares trabalhados em acrílico e de umas 
almofadas especiais para crianças.

Momento 
no Grande 

Prémio
Gisa Barros 

acompanhou o Grande 
Prémio de Macau e teve 
uma grande satisfação, 

com a chegada ao 
pódio do compatriota 
Pipo Derani na prova 
de Fórmula 3. Como 

forma de assinalar esse 
momento tirou uma 

fotografia junto ao carro 
do piloto brasileiro.

Coordenação:
Pedro André Santos

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

Torneio 
para 

relembrar
Luís Amorim participou 
num torneio de futebol 

de cinco com antigos 
alunos das escolas 

de Macau, tendo sido 
campeão ao serviço da 
Comercial 90, nome da 
formação vitoriosa. Ao 
GENTE GIRA destacou 
o esforço de todos os 
colegas, num torneio 

de grande importância 
para a comunidade 

macaense.
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Manifestantes intensificam bloqueios 
a edifícios do Governo tailandês
Depois de terem passado a madrugada acampados nos Mi-
nistérios do Exterior e da Finanças, partidários da oposição na 
Tailândia cercaram ontem também os edifícios das tutelas do 
Interior, Turismo, Transportes e Agricultura, intensificando os 
protestos e exigindo a renúncia da Primeira-Ministra Yingluck 
Shinawatra. A chefe do Governo, que na segunda-feira anun-
ciou a aplicação da Lei de Segurança Interna em Banguecoque, assegurou que as forças de 
segurança irão fazer cumprir a lei, mas “sem utilizar a força” e respeitando padrões interna-
cionais. Ontem, a Justiça tailandesa aprovou um mandado de detenção de um dos princi-
pais líderes dos protestos. “Pedimos um mandado de detenção para Suthep (Thaugsuban) 
e o Tribunal Penal acaba de aprová-lo”, disse Sunthorn Kongklam, da esquadra da polícia 
Bang Sue, na capital do país. “Peço-lhe que se renda, caso contrário a polícia pode detê-
-lo no local”, acrescentou. Suthep, ex-vice-primeiro-ministro e figura de topo da oposição 
estava entre os manifestantes que invadiram o ministério das Finanças na segunda-feira. 

Gregos injectam-se com vírus da SIDA
para receber subsídio de 700 euros
Um número crescente de gregos tem-se injectado com o vírus do HIV para po-
der reivindicar cerca de 700 euros em benefícios de saúde mensais, de acordo 
com um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Se-
gundo dados do Centro Helénico para a Prevenção e Controlo de Doenças, co-
nhecido como Keelpno, a taxa de infecção por VIH quase triplicou nos últimos 
10 anos, passando de 3,9 casos em cada 100 mil pessoas, em 2003, para 10,9 
em 2012. O relatório constatou casos de infecção auto-infligidos pelo HIV na 
Grécia, onde a taxa de suicídio também disparou, e o acesso à saúde diminuiu, 
enquanto a população continua a lidar com uma economia profundamente 
perturbada. «Estas tendências adversas na Grécia representam uma adver-
tência para outros países a sofrer austeridade fiscal significativa, incluindo a 
Espanha, Irlanda e Itália», lê-se no relatório. «Sugere também que precisam 
de ser encontrados caminhos para os governos consolidaram as finanças sem 
prejudicar os muito necessários investimentos em saúde», acrescenta a OMS. 

Stanley Ho festejou 92 anos
e assistiu à graduação de Sabrina
A família de Stanley Ho organizou nos últimos dias várias 
festas para comemorar o 92º aniversário do magnata, ofi-
cialmente assinalado na segunda-feira. Segundo a imprensa 
de Hong Kong, Angela Leong, a “quarta mulher” do em-
presário contratou um pasteleiro inglês para desenhar um 
bolo com três metros de altura para a festa que promoveu no 
domingo, com a presença de vários familiares. No sábado, 
Stanley Ho também foi à cerimónia de graduação da filha 
Sabrina, na Universidade de Hong Kong, e marcou presença 
em festas organizadas por Lucina Laam e Ina Chan, respec-
tivamente a segunda e terceiras “mulheres”.

PSD E CDS VOTAM SOZINHOS ORÇAMENTO 2014

Lisboa enche-se de manifestantes contra cortes
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Ontem de manhã, Lisboa encheu-se de manifestantes contra o Orçamento do Estado para 2014, que foi aprovado pela maioria PSD/CDS. A 
acção mais marcante foi a concentração, convocada pela CGTP, à frente das escadarias do Parlamento, mas houve mais em toda a cidade

Às 11:00 (19:00 em Macau) cente-
nas de pessoas, com bandeiras e 
cartazes, estavam concentradas 

à frente das escadarias do Parlamento, 
em sinal de protesto. “Este é um Gover-
no que, pelo terceiro ano consecutivo, 
apresenta um Orçamento do Estado que 
destrói a economia, prolonga a recessão 
e aumenta a dívida. Um Orçamento que 
dizima o emprego e generaliza a preca-
riedade. Um Orçamento que provoca o 
desemprego e a emigração forçada. Um 
Orçamento que esmaga os salários e as 
pensões e reduz os apoios sociais”, vin-
cou Arménio Carlos, secretário-geral da 
CGTP, antes de reivindicar o aumento 
do salário mínimo nacional e de exigir 
ao Presidente da República a fiscalização 
preventiva da constitucionalidade  do 
OGT.

O “Dia Nacional de Indignação, Pro-
testo e Luta”, contudo, registou ainda 
outras acções de protesto. Os taxistas da 
Grande Lisboa iniciaram uma marcha 
lenta desde o Campo das Cebolas até à 
Assembleia da República e os trabalha-
dores do Metro realizaram um plenário, 
que deixou apenas a linha vermelha a 
funcionar com normalidade. No Largo 

da Estrela concentraram-se os trabalha-
dores dos distritos de Leiria, Santarém e 
do Alentejo, no Largo do Rato reuniram-
-se os reformados e pensionistas, no Lar-
go de Santos os trabalhadores do Distrito 

de Setúbal, no Largo do Camões os do 
distrito de Lisboa e no Largo Trindade 
Coelho encontram-se os jovens. No IC19 
um buzinão marcou o início do dia, com 
milhares de condutores a apitarem contra 

o Orçamento de Estado. Em frente à EDP, 
no Marquês de Pombal, dezenas de tra-
balhadores do call center manifestaram-
-se contra a entrega dos serviços a empre-
sas de serviço temporário.

Na Assembleia da República, PSD e 
CDS viabilizaram Grandes Opções do 
Plano e do Orçamento do Estado para 
2014. Nota dissonante veio do deputado 
madeirense centrista, que votou ao lado 
dos deputados do PS, PCP, BE e PEV. O 
deputado do CDS, Rui Barreto, rompeu 
o consenso na maioria, ao votar ao lado 
da oposição contra o Orçamento do Esta-
do para 2014, sinal que já tinha sido dado 
na primeira votação na generalidade, no 
final de Outubro. (Nas Grandes Opções 
do Plano, o centrista já votou a favor.) 
Antes, algumas dezenas de manifestan-
tes interromperam o discurso da ministra 
das Finanças na intervenção de encerra-
mento antes da votação final global do 
Orçamento do Estado (OE) para 2014. 
“Demissão! Demissão”, foi o mote mais 
ouvido, tendo os protestos começado mal 
a ministra Maria Luís Albuquerque ini-
ciou o discurso. Os manifestantes aban-
donaram posteriormente as galerias da 
Assembleia da República.


