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82 milhões vivem 
abaixo do limite
da pobreza na China
Mais de 82 milhões de chine-
ses vivem na pobreza, com 
menos de um dólar por dia, 
apesar dos vários anos de cres-
cimento constante que trans-
formou a China na segunda 
economia mundial, mostram 
números divulgados pelo Go-
verno Chinês. Dentro desta 
categoria estão todos os que 
vivem com um rendimento 
anual inferior aos 2.300 yuans, 
o que corresponde a menos de 
um dólar por dia. “A maio-
ria desses chineses vive em 
zonas de risco de terramotos 
ou com infra-estruturas mui-
to precárias, o que complica 
os esforços para tirá-los da 
pobreza”, assegurou Zheng 
Wenkai, vice-director do escri-
tório de auxílio à pobreza do 
Conselho de Estado da China, 
Zheng Wenka. O Banco Mun-
dial considera, por sua vez, 
que o limite da pobreza está 
em 1,25 dólares por dia, o que 
significa que nos parâmetros 
internacionais 200 milhões 
de chineses estão na pobreza. 
Este ano, pela primeira vez, a 
China passou a assinalar a 17 
de Outubro o Dia de Combate 
à Pobreza.
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Assembleia
“Occupy” dominou
regresso de férias 
dos deputados

Jogo
Adelson diz que Sands
é “generosa” nos salários 
e promoções de funcionários
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Literatura
Maria Helena do Carmo
publica romance inspirado
em Ferreira do Amaral

Caldo entornado no
Festival da Lusofonia
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NOVA ORGANIZAÇÃO SERÁ PRESIDIDA PELO ACADÉMICO ROY XAVIER

Dez associações fundam 
Aliança Macaense na diáspora
Representantes de 10 associações e casas macaenses do 
Canadá, dos Estados Unidos, da RAEM e de Portugal reú-
nem-se amanhã em Toronto para fundar a Aliança Inter-
nacional Macaense, uma nova organização que pretende 
aprofundar as relações entre Macau e a diáspora macaense. 
Roy Xavier, académico da Universidade de Berkeley que 

deverá ser eleito como presidente da Aliança Internacional 
Macaense, afirma que na génese do grupo está o desejo de 
concretizar projectos que, segundo diz, nunca foram apoia-
dos pelo Conselho das Comunidades Macaenses, pelo facto 
de o organismo estar demasiado desligado das comunida-
des que estão espalhadas pelo mundo. Pág. 5

Novos casinos poderão
agravar adicção ao Jogo
Davis Fong, académico da Uni-
versidade de Macau, prevê que 
a taxa de jogadores compulsivos 
possa crescer nos próximos anos, 
com a abertura dos novos casi-
nos no COTAI.

Pág. 8

IACM renova a casa 
em “De Fonte Limpa”
As obras de embelezamento na 
fachada do edifício do IACM e o 
espírito desenrascado de alguns 
comerciantes nas indicações que 
dão aos turistas estão em desta-
que em “De Fonte Limpa”.

Págs. 2 e 3

CY Leung reabre diálogo 
com os estudantes
Depois da escalada de violência 
e da revolta da população contra 
as agressões de agentes policiais 
a um manifestante, o Chefe do 
Executivo de Hong Kong re-
cuou, estando novamente dispo-
nível para o diálogo.

Pág. 21

Sabores alentejanos
no Clube Militar
A gastronomia alentejana é um 
dos pontos que une os Chef’s 
José Júlio Vintém e Francisco 
Pires, convidados deste ano do 
Festival de Gastronomia do Clu-
be Militar que arranca amanhã.

Pág. 12



02 JTM | LOCAL  Sexta-feira, 17 de Outubro de 2014

JORNAL TRIBUNA DE MACAU
Propriedade: Tribuna de Macau, Empresa Jor na lística e Editorial, S.A.R.L. • Administração: José Rocha Dinis • Director: José Rocha Dinis • Director Editorial Executivo: Sérgio Terra • Grande Repórter: Fátima Almeida • Redacção: André Jegundo e 
Pedro André Santos (Editores), Liane Ferreira e Viviana Chan • Correspondentes: Helder Almeida (Portugal), João Pimenta (Pequim) e Rogério P. D. Luz (Brasil) Colaboradores: Helder Fernando, Raquel Carvalho e Vitor Rebelo • Colunistas: Albano 
Martins, Carlos Frota, Daniel Carlier, Francisco José Leandro, João Botas, João Figueira, Jorge Rangel e Luíz de Oliveira Dias • Grafismo: Rita Cameselle e Suzana Tôrres • Serviços Administrativos e Publicidade: Joana Chói (jtmpublicidade@yahoo.
com) • Agências: Serviços Noticiosos da Lusa, Xinhua e Rádio ONU • Impressão: Tipografia Welfare, Ltd • Administração, Direcção e Redacção: Calçada do Tronco Velho, Edifício Dr. Caetano Soares, Nos4, 4A, 4B - Macau • Caixa Postal (P.O. Box): 3003 
• Telefone: (853) 28378057 • Fax: (853) 28337305 • Email: jtmagenda@yahoo.com (serviço geral)

D
e 

F
o

n
te

 L
im

p
a

• • • DO BAÚ DE RECORDAÇÕES

IACM em obras para a festa dos 15 anos - I
A cerca de dois meses da celebração do 15º aniversário da RAEM e da tomada de posse do novo Governo, cerimónias que deverão contar com a presença do 
Presidente chinês, Xi Jinping, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais entrou em renovações. 

IACM em obras para a festa dos 15 anos - II
Contactado pelo JORNAL TRIBUNA DE MACAU, o organismo revelou que se trata apenas de obras de renovação, estando prevista a pintura da fachada do 
edifício. Segundo o IACM, a última renovação foi há cinco anos, e nesta altura o anterior presidente Hu Jintao também compareceu no aniversário da RAEM. 

IACM em obras para a festa dos 15 anos - III
Para aqueles que trabalham na zona, preparem-se, porque para além dos passeios cheios de turistas, também vão encontrar a circulação dificultada pelas obras. 
No entanto, o IACM prevê que, se o tempo ajudar, no início de Novembro o serviço estará concluído. 

Do nosso baú de re-
cordações, publicamos 
hoje uma foto datada 
de 7 de Julho de 1991 
alusiva às Regatas de 
Canoagem e Vela orga-
nizadas pelo Clube Náu-
tico, na baía de Cheoc 
Van. Em disputa estive-
ram os troféus “Dia da 
Marinha” e “Descobri-
mentos Portugueses”.

António Chao 
está de regresso 
com as castanhas - I
Há 27 anos que o ritual se repete e este 
Outono não é excepção. António Chao, 
o vendedor de castanhas assadas, está 
de regresso ao Largo do Senado, dando 
continuidade a um negócio de família 
que tem mais de 60 anos. A banca 
abre por volta do meio-dia e encerra 
apenas volta das 21 ou 22h, consoante a 
clientela. 

António Chao está de regresso
com as castanhas – II
Apesar do negócio não ser tão bom como há alguns anos, o vendedor ambulante 
não desistiu de montar a banca junto ao Mercado de S. Domingos. O melhor 
marketing parece ser ainda o cheiro das castanhas assadas que vai atraindo os 
turistas que circulam na zona. 

TCM envolta 
em nuvem 
de fumo - I
Os pára-arranques dos autocarros 
de Macau são frequentes. Mas há 
dias em que as paragens são ainda 
mais forçadas do que a condução 
dos motoristas. Este veículo da 
TCM teve que ficar estacionado na 
Avenida do Conselheiro de Ferreira 
de Almeida depois de começar a 
“cuspir” fumo.

TCM envolta 
em nuvem de fumo - II
Alguns cibernautas aproveitaram esta imagem para questionar se 
o Grande Prémio já teria começado. É que o fumo permite imaginar 
que o autocarro parou depois de muito acelerar numa corrida 
competitiva. Até o motor não poder mais...
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Comerciantes 
“desenrascam” 
placas turísticas - I
Os comerciantes perto do mercado 
de São Domingos parecem ter-se 
cansado das perguntas dos visitantes e 
“desenrascaram” duas placas turísticas, 
a indicar o caminho para as Ruínas de 
São Paulo.
 

Comerciantes “desenrascam” 
placas turísticas - II
Curiosamente, para a direita ou para a esquerda é indiferente, pois tal como Roma, 
todos os caminhos vão dar às Ruínas de São Paulo. Para quem cá vive, de facto, ambas 
as direcções levam ao histórico local, no entanto, para os turistas poderá ser confuso. 

Comerciantes “desenrascam” 
placas turísticas - III
Pelos vistos, apesar do grupo de trabalho para a optimização da sinalização turística já 
se ter reunido quatro vezes este ano, do IACM ter instalado oito placas novas, mais 12 
promocionais da cidade e do Instituto Cultural ter colocado 22, a principal atracção do 
território ainda parece não ser muito visível para parte dos visitantes.

“Nova Águia” com “asas” de Macau - I
No número 14 da “Revista Nova Águia” surgem vários artigos assinados por figuras que residem em Macau ou 
mantêm estreita ligação ao território. Nota especial ainda para uma mensagem do antigo governador Garcia 
Leandro a propósito do II Congresso da Cidadania Lusófona, que decorreu em Abril de 2013 na Sociedade de 
Geografia de Lisboa. 

“Nova Águia” com “asas” de Macau - II
Dedicado aos “8 séculos da língua portuguesa” e aos “80 anos da Mensagem” de Fernando Pessoa, o novo 
número da publicação da Zéfiro - Edições e Actividades Culturais inclui uma análise de Jorge Rangel sobre os 
15 anos da RAEM, com o presidente do Instituto Internacional de Macau a sublinhar que “constata-se que o 
legado luso em Macau foi preservado e tem sido, em várias áreas, valorizado”.

“Nova Águia” com “asas” de Macau - III
Igualmente merecedor de destaque é um texto assinado por Carlos Morais José, director do “Hoje Macau”, com 
o título “Pensamento Português em Macau”, bem como um artigo de António Aresta (“Um Relance sobre a 
Correspondência entre Sant’Anna Dionísio e Delfim Santos”) que o docente e investigador apresentou em Lisboa num colóquio internacional sobre 
o filósofo e pedagogo Delfim Santos.

“Nova Águia” com “asas” de Macau - IV
A revista publica ainda uma crítica de Maria de Deus Manso ao livro “Os Filhos Esquecidos do Império”, da autoria de Joaquim Magalhães Castro. 
Para a professora e investigadora da Universidade de Évora, trata-se de “um magnífico livro sobre os descendentes de uma região que há mais de 
500 anos constituía ‘parte do Império Português’: a Birmânia, actual República do Myanmar, a Indonésia e Malaca”. Em suma, a obra é vista como “um 
apelo ao despertar das nossas consciências para com uma parte da História que tem estado ignorada”.

Testes sobre 
a criminalidade – I
A Polícia Judiciária (PJ) abriu 
um concurso para todos os 
interessados que queiram avaliar 
os seus conhecimentos sobre 
a criminalidade em geral. Os 
interessados apenas terão que 
responder a um questionário com 
perguntas de escolha múltipla. 
Posteriormente, apenas precisam 
de colocar a ficha completa 
com os seus dados pessoais 
nos caixotes situados em locais 
indicados pela PJ.

Testes sobre 
a criminalidade - II
O teste, contudo, está apenas 
disponível em língua chinesa, 
contando com um total de 20 questões. Há ainda prémios 
para os vencedores. O primeiro classificado irá ser 
presenteado com um telemóvel, o segundo com uma 
máquina fotográfica e o terceiro com um tablet. Todos terão 
ainda direito a um certificado de participação.

Comendador Ilídio Pinho 
em almoço com Vítor Sereno
O cônsul-geral de Portugal na RAEM, 
Vítor Sereno, e o Comendador 
Ilídio Pinho, empresário português 
e accionista da Companhia de 
Eletricidade de Macau (CEM), 
estiveram juntos num almoço. No 
encontro marcaram ainda presença 
João Marques da Cruz, presidente da 
EDP CHINA, Bernie Leong, presidente 
da Comissão Executiva da CEM, Rafael 
Gama, em representação do Gabinete 
do Chefe Executivo da RAEM e João 
Carvalho, da Fundação Ilídio Pinho. 
O momento foi assinalado nas redes 
sociais através da página do Facebook 
do Consulado de Portugal em Macau 
e Hong Kong.

Mourinho 
“vigia” no 
Aeroporto 
José Mourinho está 
muito ocupado a 
manter o Chelsea na 
liderança da Premier 
League, mas também 
já tem sido visto em 
Macau... em cartazes 
publicitários. Um 
deles está presente 
no Aeroporto de 
Macau, onde parece 
estar a “vigiar” os 
passageiros...Resta 
saber se o técnico 
português está a par desta iniciativa de marketing.



 Sexta-feira, 17 de Outubro de 201404 JTM | LOCAL

EDITAL

Edital nº      : 4/E-OI/2014
Processo nº  : 360/OI/2014/F
Assunto       : Início do procedimento de audiência pela infracção às respectivas disposições do Regulamento 

 Geral da Construção Urbana (RGCU)
Local      : Rua da Ilha Verde S/N, Edf. Green Island – Tower 3, fracções 7.º andar O (CRP: O7), 
                       16.º andar N (CRP: N16), 16.º andar O (CRP: O16), Macau.

Chan Pou Ha, Subdirectora da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), no 
uso das competências delegadas pela alínea 7) do nº 1 do Despacho nº 003/SOTDIR/2013, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2013, faz 
saber por este meio ao dono da obra ou seu mandatário, ao encarregado da obra, ao técnico responsável pela obra e 
executores da obra existente no local acima indicado, cujas identidades se desconhecem, o seguinte:

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

1. O agente de fiscalização desta DSSOPT deslocou-se ao local acima indicado e verificou a realização das obras 
abaixa indicadas que infringiram o disposto no nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 79/85/M (RGCU) de 21 de 
Agosto, alterado pela Lei nº 6/99/M de 17 de Dezembro e pelo Regulamento Administrativo nº 24/2009 de 3 de 
Agosto, pelo que as obras são consideradas ilegais:

2. Nestas circunstâncias e nos termos dos artigos 52º e 65º do RGCU, pode ser ordenado que os infractores 
procedam à demolição da obra ilegal referida no ponto 1, e à reposição da parte comum afectada do edifício 
(parede exterior do edifício) de acordo com o projecto aprovado por esta Direcção de Serviços, pelo que, são 
sancionáveis com multa de $1 000,00 a $20 000,00 patacas.

3. Nos termos dos artigos 93º e 94º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 57/99/M, de 11 de Outubro, os interessados podem apresentar a sua defesa por escrito e as demais provas 
para se pronunciar sobre as questões que constituem objecto do procedimento, bem como requerer diligências 
complementares no ponto 4 abaixo indicado, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data de publicação 
do presente edital.

4.  No entanto, os interessados podem proceder à demolição das obras acima indicadas por iniciativa própria, devendo 
entregar previamente nestes Serviços a declaração de responsabilidade do construtor incumbido da obra de 
demolição e a apólice de seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais, no prazo de 10 (dez) dias 
contados a partir da data de publicação do presente edital.

5. O processo pode ser consultado durante as horas de expediente nas instalações da Divisão de Fiscalização do 
Departamento de Urbanização desta DSSOPT, situadas na Estrada de D. Maria II, nº 33, 15º andar, Macau 
(telefones n.ºs 85977154 e 85977227)

Aos 30 de Setembro de 2014

Pelo Director dos Serviços
A Subdirectora 

Engª Chan Pou Ha

Obra
Demolição da parede exterior do edifício junto à varanda da fracção.
Demolição da parede exterior do edifício junto à varanda da fracção.
Instalação de suporte de vaso metálico na parede exterior do edifício 
junto à varanda da fracção.

Situação da obra
Concluída
Concluída

Concluída

1.1
1.2

1.3
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JOSÉ CHU NA ABERTURA DE CONFERÊNCIA SOBRE GESTÃO PÚBLICA

RAEM precisa de “elevar nível de governação”
Face ao rápido desenvolvimento económico, a sociedade de Macau enfrenta “muitas dificuldades e desafios”, que obrigam a melhorar 
“continuadamente” a “capacidade da governação”, afirmou o director dos SAFP, na abertura de uma conferência internacional sobre gestão pública
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CSTendo em conta que Macau 

é uma “cidade moderna, 
liberal e aberta”, o “desen-

volvimento da sua governação 
tem de estar de acordo com o 
rumo das sociedades interna-
cionais, com a tendência do de-
senvolvimento social da RAEM, 
e com os tempos modernos”, 
sublinhou José Chu, na cerimó-
nia inaugural da 6ª Conferência 
Internacional sobre “Gestão Pú-
blica no Século XXI: Oportuni-
dades e Desafios”.  

De acordo com o director 
dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), os re-
sultados alcançados por Macau 
desde a transferência de sobe-
rania foram reconhecidos pe-
los líderes do Governo Central, 
no entanto, “ao mesmo tempo 
que a economia local voa rapi-
damente, a sociedade enfrenta 
muitas dificuldades e desafios”. 

Recordando que o Presiden-
te chinês, Xi Jinping, alertou re-
centemente para o facto de Ma-
cau estar a enfrentar “alterações 
no ambiente interno e externo”, 
José Chu admitiu que “o Gover-
no da RAEM precisa de se em-
penhar, em adaptar à evolução 

registada em função da conjun-
tura, proceder à coordenação e 
planeamento da estratégia do 
futuro, intensificar a consciên-
cia prospectiva e de perigo, bem 
como elevar o nível de governa-
ção”, por forma “a não defrau-
dar as expectativas” do Governo 
Central e da população local.

“Sabemos bem que para 
manter o sustentável e estável 
desenvolvimento de Macau, o 
Governo obriga-se a aumentar 
continuadamente o seu nível e 
capacidade da governação pú-
blica, assim como lançar com 
eficácia as medidas administra-
tivas e políticas públicas, com 
vista à manutenção da prosperi-
dade e estabilidade permanen-
te de Macau”, afirmou o direc-
tor dos SAFP no seu discurso, 
acrescentando que as políticas 
públicas constituem o “output” 
da governação.

Notando que, “em função 
do mérito dessas políticas pú-
blicas, todos podem julgar e 
avaliar o desempenho e capa-
cidade do governo, o que irá 
afectar a legalidade e valida-
de da respectiva gestão”, José 
Chu garantiu que o Governo da 

RAEM “está sempre atento aos 
estudos das políticas públicas, 
empenhando-se, portanto, na 
formação activa de talentos que 
contribuirão para a definição 
das políticas”. 

Organizada pelos SAFP, 
Centro de Estudos da Adminis-

tração Pública da Universidade 
de Sun Yat-Sen, Universidade 
de Macau e Fundação Macau, a 
conferência internacional juntou 
no território cerca de 70 especia-
listas e académicos, que discuti-
ram diversos “pontos importan-
tes” da área da Administração 

Pública. “Espero que a partir das 
análises científicas e aprofun-
dadas dos peritos e estudiosos, 
possamos obter uma inspiração 
construtiva para enriquecer as 
nossas experiências na definição 
e execução das políticas”, disse 
José Chu. 

Conferência reuniu cerca de 70 especialistas 
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MAIORIA DOS GRUPOS NÃO É RECONHECIDO PELO CONSELHO DAS COMUNIDADES MACAENSES

Associações fundam nova organização na diáspora
A nova organização, que conta com 10 grupos e Casas macaenses, quer aprofundar as relações entre Macau e a diáspora e deverá ser presidida pelo 
académico Roy Xavier. Grande parte dos grupos fundadores não são reconhecidos pelo Conselho das Comunidades Macaenses (CCM), organismo 
que consideram que tem estado “isolado” do resto das associações espalhadas pelo mundo. A criação da “Aliança Internacional Macaense”, frisa Roy 
Xavier, representa uma oportunidade “única” para o CCM mudar de rumo

André Jegundo

Representantes de 10 associações e 
casas macaenses do Canadá, dos 
Estados Unidos, da RAEM e de 

Portugal reúnem-se amanhã em Toronto 
para fundar a “International Macanese 
Alliance” (IMA), uma nova organiza-
ção que pretende aprofundar as relações 
entre Macau e a diáspora macaense es-
palhada pelo mundo. Roy Xavier, aca-
démico da Universidade de Berkeley na 
Califórnia que deverá ser eleito como 
presidente do grupo, refere que grande 
parte das associações fundadoras não são 
reconhecidas pelo Conselho das Comu-
nidades Macaenses (CCM), acrescentan-
do que na génese da IMA está o desejo 
de concretizar projectos que nunca foram 
apoiados pelo CCM pelo facto de orga-
nismo estar “virtualmente isolado” da 
diáspora macaense.

A nova organização pretende também 
“desenvolver parcerias de cooperação 
entre instituições culturais, comerciais, 
académicas e governamentais” e os “gru-
pos da diáspora macaense espalhados 
pelo mundo”, revelou o académico Roy 
Xavier ao JORNAL TRIBUNA DE MA-
CAU. A criação de “projectos e iniciativas 
internacionais” que possam beneficiar 
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VOas comunidades macaenses espalhadas 

pelo mundo é outro dos propósitos, ex-
plica o académico, dando como exemplo 
a criação do arquivo histórico macaense 
que está a ser desenvolvido (ver texto em 
baixo).  

Entre as 10 organizações que vão 
fazer parte da “Aliança Internacional 
Macaense” (ver caixa) apenas duas fa-
zem parte actualmente do Conselho das 
Comunidades Macaenses: o Lusitano 
Club da Califórnia e a Casa de Macau 
de Vancouver. Outras duas instituições 
fundadoras - o clube Amigu di Macau, 
de Toronto, e o “Portugal-Macau Institu-
te of America”, da Califórnia – viram as 
candidaturas para entrar no CCM rejeita-
das em Dezembro passado, por votação 
no Conselho Geral do CCM, no último 
Encontro das Comunidades Macaenses. 
Para além do grupo de 10 fundadores, 
outras organizações macaenses deverão 
juntar-se à Aliança no próximo ano uma 
vez que há pelo menos cinco pedidos de 
adesão já formalizados. 

Roy Xavier não esconde a insatisfa-
ção de muitas organizações em relação à 
actuação do CCM que, para além de “li-
mitar” a adesão de novos membros, tem 
“rejeitado” apoiar propostas e projectos 
que “produzam benefícios tangíveis e 
quantificáveis” para a diáspora macaense 

no mundo. “Honestamente, sentimo-nos 
baralhados pela resistência do CCM, es-
pecialmente porque nos últimos 10 anos 
muitas oportunidades se perderam (...) 
Muito poucos ou quase nenhum projecto 
sério e com impacto entre Macau e as as-
sociações internacionais de macaenses fo-
ram desenvolvidos”, afirma Roy Xavier.

Na última reunião do Conselho Geral 
do CCM, frisa o académico, houve vá-
rios apelos por parte de associações para 
que novos projectos fossem apoiados, 
pedidos que não foram aceites. A IMA, 
acrescenta o académico, não pretende no 
entanto ser um novo CCM, uma vez que 
pretende focar-se em “parcerias de traba-
lho”, algo que o Conselho “nunca fez”. 
No entanto, o líder da nova instituição 
espera que seja possível aos dois organis-
mos encetarem formas de colaboração no 
futuro, uma vez que a criação da IMA é 
também “uma oportunidade única” para 
o Conselho das Comunidades Macaen-
ses, que está diante de “um momento 
decisivo e histórico”. “O Conselho pode 
continuar no seu rumo actual, isolado da 
diáspora macaense e sem prestar grande 
apoio. Ou então pode escolher trabalhar 
em colaboração com a IMA para apoiar 
e financiar projectos como o arquivo his-

tórico macaense”, afirma Roy Xavier, que 
encoraja o CCM a trabalhar com a nova 
organização em “benefício” de todos os 
macaenses. 

A “Aliança Internacional Macaense”, 
garante o académico, conta já com apoios 
de muitos protagonistas da RAEM, in-
cluindo José Pereira Coutinho, e Rita 
Santos, secretária-geral adjunta do Fó-
rum Macau. De acordo com o mesmo 
responsável, outros projectos de Casas e 
associações fundadoras da IMA têm tam-
bém sido apoiadas pela ex-presidente da 
Assembleia Legislativa, Anabela Ritchie, 
e por José Sales Marques, que foi eleito no 
final de 2013 como presidente do Conse-
lho Permanente do CCM.

Apesar das críticas à actuação do Con-
selho Geral do CCM, Roy Xavier diz ter 
esperança com a ajuda do presidente do 
Conselho Permanente seja possível ini-
ciar uma colaboração entre os dois orga-
nismos. 

Na cerimónia de fundação, que está 
a ser organizada pelo Amigu di Macau 
Club, de Toronto, são esperados mais de 
150 membros de casas e associações, mas 
também os cônsules-gerais de Portugal e 
da República Popular da China no Cana-
dá. 

Organizações fundadoras da IMA

• “Amigu di Macau Club”, Toronto
• Casa de Macau Canada, Vancouver
• “Center for the Advancement of the Macanese People”, Estados Unidos
• “Associação de Promoção da Cultura de Arte e Economia entre a China e os 
Países Lusófonos”, Macau
• “Far East Currents.com”, Universidade da Califórnia
• International Portugal-China North American Association of Macau, Portugal
• Lusitano Club, Califórnia, Estados Unidos
• “Macau Arts Culture and Heritage Institute”, Estados Unidos
• “Macau-Ontario Economic Advisory Association”, Canadá
• Portugal Macau Institute of America, São Francisco, Estados Unidos

Um dos primeiros projectos que a “Aliança In-
ternacional Macaense” pretende concretizar 
é a criação do Arquivo Histórico Macaense, 

uma plataforma online onde serão reunidas fotogra-
fias, documentos, vídeos e outros materiais que pos-
sam preservar a história cultural das comunidades 
macaenses espalhadas pelo mundo. Uma proposta de 
apoio ao projecto foi apresentada junto da Fundação 
Macau.

Segundo Roy Xavier, a iniciativa contou com o 
apoio de Anabela Ritchie, do presidente do Conselho 
Permanente do Conselho das Comunidades Macaen-
ses, Sales Marques, do Lusitano Club da Califórnia e 
do cônsul-geral de Portugal em São Francisco.

O arquivo pretende constituir-se como uma plata-

forma multilingue (Inglês, Português e Chinês) que 
vai usar tecnologia actualizada para “disponibilizar 
informação sobre a cultura e as migrações macaenses 
a académicos, funcionários governamentais ou em-
presários”, frisa Roy Xavier.

Segundo o académico, que dirige o Centro de Es-
tudos Portugueses e Macaenses da Universidade de 
Berkeley, o projecto abre enormes possibilidades na 
troca e divulgação de informação sobre a matéria.

“Este é o tipo de projectos e de planeamento que 
a IMA pretende desenvolver e encorajar. Esperamos 
que o Conselho das Comunidades Macaenses e outras 
organizações da RAEM se juntem a nós para este e 
outros projectos”, sustenta, Roy Xavier, que é também 
responsável pelo site FarEastCurrents.com, dedicado 

Roy Xavier investiga as migrações macaenses pelo mundo
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PROJECTO PODERÁ SER APOIADO PELA FUNDAÇÃO MACAU

A memória macaense numa plataforma online
A Fundação Macau está a analisar um pedido de financiamento para a criação de um Arquivo Histórico Macaense, uma das prioridades 
da “Aliança Internacional Macaense”

à investigação das migrações das comunidades ma-
caenses pelo mundo. A.J.

Encontro em Toronto está a ser organizado pelo clube “Amigu di Macau”
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Chan Meng Kam 
condena mensagens 
de ‘spam’ que 
incentivam ao jogo
São muitos os residentes e turistas que 
se queixam de receberem mensagens 
telefónicas em massa incentivando-
-os a jogarem nos casinos de Macau. 
A recepção costuma ocorrer quando 
entram e saem de Macau, através das 
Portas do Certo. A denúncia foi feita 
ontem por Chan Meng Kam na As-
sembleia Legislativa, sublinhando que 
os queixosos “sentem-se muito aborre-
cidos” face a estas mensagens que se 
suspeita serem de “natureza fraudu-
lenta”. “Como a sua existência vai con-
tra o espírito do ‘jogo responsável’, é 
de esperar que a polícia, a Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, a 
Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações e os operadores de 
telecomunicações actuem em conjunto 
para a devida resolução”, apelou Chan 
Meng Kam. O deputado questionou as 
razões que levam a que os utilizadores 
de telemóveis que navegam nas redes 
da CTM e da China Mobile recebam 
mensagens spam relacionadas com 
o jogo. Chan Meng Kam mostrou-se 
preocupado com o facto de alguns em-
presários de telecomunicações vende-
rem “a base de dados dos utentes às 
pessoas que exploram o jogo ilegal”. 
“Depois estas pessoas mandam imen-
sas mensagens de spam mediante a re-
ferida base de dados e servidor falso”.

F.A.

Gabriel Tong quer exame igual 
para técnicos jurídicos 
O deputado e advogado Gabriel Tong sugeriu a criação de um exame igual para todos os técnicos da área 
jurídica e considerou útil que se institua a figura de adjunto de juiz (os antigos auditores judiciais) para aliviar o 
volume de trabalho dos magistrados

Depois das várias críticas tecidas durante a abertura 
do ano judiciário, na quarta-feira, Gabriel Tong usou 
o período antes da Ordem do Dia para sublinhar que 

“chegou a altura de se ponderar sobre as melhorias” que 
são necessárias no sistema judicial. O deputado considera 
que os objectivos para assegurar um “sistema justo e eficaz” 
só “podem ser alcançados através da optimização dos seus 
recursos humanos”.

“Para garantir a justiça é necessário que o poder público 
crie um exame igual para todos os técnicos da área jurídica 
dos serviços públicos, advogados e magistrados e (porque 
não, quando reunidas as condições, um exame por disci-
plina para o pessoal docente dos diversos ramos do Direi-
to positivo)”, sugeriu o advogado, ao lembrar que esta é a 
prática na Alemanha, que é a “mãe” do sistema continental.

“O exame é apenas um critério para ingressar na car-
reira judicial, é apenas a porta de entrada”, começou por 
explicar. “[Depois] tendo em conta as características das 
diferentes funções, o pessoal que passa no exame pode pri-
meiro estagiar, e depois disso ser novamente avaliado para 
se verificar se já está apto para desempenhar as funções em 
causa”.

Colocando a tónica na profissão de magistrado, que 
apontou como “a mais importante”, Gabriel Tong referiu 
que os exames “não servem para seleccionar super-homens, 
mas “pessoas normais que têm de reunir determinadas 

competências”. “Alguns académicos sugerem que as pes-
soas com determinadas experiência e boa conduta devem 
ingressar na magistratura, porém, se não passarem por um 
exame podem surgir outros problemas, uma vez que não há 
suporte para reconhecerem a autoridade e legitimidade des-
se grupo de profissionais”, reforçou, notando que, se “todos 
passarem pelo exame, a barreira da falta de reciprocidade 
entre as diversas profissões do Direito será reduzida”.

Na sua intervenção, sugeriu ainda que “deve ser repen-
sada a figura do ‘auditor judicial’, que foi classificado, no 
passado, como uma apêndice inflamada por não se sujei-
tavam a provas e por isso extinta. O advogado realça que 
pode ter uma nova designação ‘adjunto de juiz” e reitera 
que não “está em causa qualquer intenção de recuar até ao 
passado”.

O advogado entende que instituir esta figura permitiria 
ajudar os magistrados a enfrentar o grande volume de tra-
balho. “Se um magistrado contar com a ajuda de vários au-
ditores judiciais com formação jurídica, poderá aliviar-se o 
desequilíbrio entre quem julga, acusa e defende”, explicou 
ao sublinhar que não se pode admitir, contudo, que a nova 
figura da Justiça sirva para o regresso dos “incompetentes”. 
“Os talentos da área jurídica que passarem no exame de au-
ditor e que não têm experiência suficiente mas cuja capa-
cidade foi avaliada podem começar por assumir funções”.

F.A.

A habitação voltou a marcar o ritmo 
das críticas à governação na pri-
meira sessão do Hemiciclo após 

as férias legislativas. Antes do orçamento 
da Assembleia Legislativa ter sido apro-
vado na generalidade e na especialidade, 
alguns deputados usaram da palavra no 
período de antes da Ordem do Dia para 
pedir ao Governo que seja mais humano 
no tratamento de alguns casos de atribui-
ção de casas sociais, bem como melhores 
condições para quem vive na “fortaleza” 
de Seac Pai Van.

Si Ka Lon exortou o Governo a que 
“as futuras políticas governativas sejam 
mais humanizadas, apoiando, adequa-
damente, quem necessita efectivamente 
de ajuda”, ilustrando a situação actual 
com um caso que considera injusto. 
Uma família perdeu o direito a uma casa 
social depois do cônjuge, residente per-
manente, ter morrido vítima de cancro. 
Como apenas a filha, menor de 18 anos, 
tem o título de residente permanente – a 
mãe é residente não permanente – foram 
excluídos dos pedidos. 

O deputado sublinhou que “alguns 
casos merecem a nossa ponderação 
quanto aos requisitos para aceder igual-
mente a uma habitação social”, pedindo 

CRÍTICAS À GESTÃO DAS CASAS PÚBLICAS

Pedidas políticas de habitação mais humanas
Os problemas da habitação continuaram a fazer parte das intervenções dos deputados no reinício dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Alguns 
deputados pediram políticas mais humanas e eficazes, bem como melhores condições para as pessoas que vivem na “fortaleza” de Seac Pai Van

que sejam definidos na lei concretamen-
te os tipos de “casos excepcionais”, de 
modo a incluir aquele tipo de situações.

Também Song Pek Kei usou da pa-
lavra para sublinhar as “limitações” das 
pessoas, na maioria idosos, que vivem 
nas habitações públicas de Seac Pai Van. 
Além de notar que existe apenas um 
posto de saúde provisório, recordou ain-
da que não há farmácias e são poucas as 
lojas e as opções para os residentes que 
vivem naquelas residências há mais de 
ano e meio. 

Mesmo quando querem deslocar-se à 
península para ir ao serviço de urgências 

ou outras consultas também são poucas 
as possibilidades para sair do espaço. 
“Em Seac Pai Van não existem variadas 
instalações e as actividades que ali se 
realizam também não são diversificadas, 
por isso, os idosos parecem estar a viver 
cercados numa fortaleza”, disse a depu-
tada, pedindo a criação de uma linha 
directa de autocarros e mais facilidade 
dentro da “muralha”. 

Ho Ion Sang também não poupou 
críticas às políticas de habitação e frisou 
que a principal tarefa do quarto Governo 
da RAEM será resolver, o quanto antes, 
este problema “que tem vindo a suscitar 

descontentamento entre a população”. 
“Apelo então para rever a sua política 
de habitação pública, que atribui à ha-
bitação social um papel principal e à ha-
bitação económica um papel secundário 
para proceder à introdução atempada 
de reajustamentos”.

Isto porque o deputado dos “Kai-
fong” entende que há muitos jovens en-
tre os 18 e os 24 anos a concorrerem a 
uma habitação social (20% dos candida-
tos), sendo que 60% preenchem os requi-
sitos e são estudantes sem rendimentos. 
Ho Ion Sang entende que naquela idade 
devem é pensar nos estudos e em au-
mentar as suas capacidades técnicas, ao 
invés de fazerem concorrência às cama-
das sociais mais desfavorecidas. 

Au Kam San também usou o mesmo 
tom crítico para exigir ao líder do Go-
verno “uma atitude mais proactiva em 
comparação com a que assumiu numa 
das suas recentes decisões políticas na 
qualidade de Chefe do Executivo, quan-
do afirmou que só em 2019 será aberto 
um concurso público para as 28 mil ha-
bitações públicas na zona A, que estão 
concluídas em 2022 e 2023”. “Quantas 
são?”, questionou o deputado, notando 
que “perante uma política tão importan-
te é estranho não dispor de dados para 
monitorizar o cumprimento de tal pro-
messa”.
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Novo Macau promove estudo sobre sufrágio universal

A Associação Novo Macau encomendou um inquérito ao Programa de Opinião de Pública da Universidade 
de Hong Kong sobre “a atitude dos cidadãos acerca da composição da AL e sobre a eleição do Chefe do 
Executivo por sufrágio universal”, esperando receber os resultados em Dezembro. Este é mais um dos meios 
da luta pelo sufrágio universal por parte da associação, que ontem distribuiu panfletos aos deputados 
exortando-os a avançar com a reforma política.

NOVO MACAU INSISTE NA REFORMA POLÍTICA MAS NÃO CONVENCE HEMICICLO

“Occupy” agita regresso dos deputados à AL
Enquanto a Associação Novo Macau incentivou a Assembleia Legislativa a lutar pela reforma política rumo ao sufrágio universal, alguns 
deputados defenderam ontem que os valores patrióticos devem ser reforçados. O objectivo é evitar que movimentos como o “Occupy Central” 
tenham influência em Macau. Apenas Ng Kuok Cheong usou o período de antes da Ordem do Dia para pedir que o Chefe do Executivo da RAEM 
seja eleito por sufrágio universal em 2019

Fátima Almeida

A porta da Assembleia Le-
gislativa reabriu ontem, 
depois de um período de 

férias, sem esquecer os desen-
volvimentos da região vizinha. 
À entrada, dois guarda-chuvas 
amarelos com o slogan “avan-
cem com a reforma política”, 
davam as boas-vindas as depu-
tados, pelas mãos da Associação 
Novo Macau que aproveitou 
mais uma sessão legislativa 
para incentivar a AL a seguir o 
pulso de Hong Kong em defesa 
do sufrágio universal. Mas, no 
Hemiciclo os ecos foram desfa-
voráveis. 

Os poucos deputados que 
utilizaram o período de antes da 
Ordem do Dia para comentar o 
movimento “Occupy Central” 
deixaram nas suas interpelações 
apelos ao patriotismo. A excep-
ção foi Ng Kuok Cheong que, 
sem fazer uma ligação directa ao 
movimento estudantil de Hong 
Kong, apelou à democracia sob 
pena de os governantes conti-
nuarem “a fugir à assunção das 
responsabilidades pelas irregu-
laridades praticadas”.

O primeiro a levantar o tema 
foi Sio Chi Wai, com uma inter-
pelação que tornou clara a sua 
intenção logo no título: “Men-
sagem que se retira do ‘Occupy 
Central’ em relação ao princípio 
“um país e dois sistemas”. O 
discurso prosseguiu com o ele-
mento Pátria para justificar as 
bases da governação da RAEM. 
“O amor pela Pátria e por Ma-
cau foram desde sempre a base 
social do sistema jurídico  da 
RAEM”, frisou Sio Chi Wai, pe-
dindo ponderação. 

Embora os jovens que ocu-
param as ruas de Hong Kong 
estejam a mostrar as suas con-
vicções políticas, o deputado 
entende que a evolução veloz 
da sociedade está a deturpar vi-
sões. “Tendo em conta o proces-
so de desenvolvimento dos dife-
rentes países e regiões, os jovens 
perderam, de modo geral, os 
seus objectivos de vida”, referiu 
o deputado, notando ainda que 
na era da Internet “as informa-
ções são facilmente distorcidas 
e o pensado é muitas vezes uni-
lateral, o que leva à desconfian-
ça no Governo e à insatisfação 
para com a sociedade”. 

Mak Soi Kun, por seu turno, 
evitou falar no nome do movi-
mento que ficou conhecido atra-
vés do símbolo de um chapéu 
amarelo, preferindo perder-se 
numa longa exposição sobre a 
guerra sino-japonesa. O deputa-
do usou a História para pedir o 
reforço do espírito patriótico em 
Macau. “O patriotismo é uma 
excelente tradição do povo chi-
nês e representa a poderosa for-
ça espiritual e interminável dos 
chineses no mundo. E através da 
Guerra Sino-Japonesa ficamos 
a perceber qual é a importância 
do patriotismo”, disse Mak Soi 
Kun.

Logo em seguida, coube ao 
seu colega de bancada, Zheng 
Anting, fazer o Hemiciclo re-
gressar ao presente ao fazer uma 
referência directa ao “Occupy 
Central” e aos seus efeitos. Ain-
da assim o deputado, eleito por 
sufrágio directo como número 
dois de Mak Soi Kun, não se 
desfez do espírito patriota, nem 
vislumbrou o futuro. “O movi-
mento Occupy Central fez com 
que Macau ficasse a perceber 
que não se pode precipitar no 
alcançar da democracia”, dis-
se logo no segundo parágrafo 
do seu discurso. “O modelo 

“um país, dois sistemas”, apli-
cado em Hong Kong e Macau 
foi necessariamente ponderado 
numa perspectiva de estratégia 
nacional e corresponde ao in-
teresse dos residentes das duas 
regiões”, considerou, estimando 
que a RAEHK já acarreta um 
prejuízo de 380 mil milhões de 
dólares de Hong Kong desde 
que os estudantes ocuparam as 
ruas no final de Setembro.

Foi pela voz de Zheng An-
ting que a expressão “Occupy” 
mais se ouviu, em tom de conde-
nação. “Até à data, o movimento 
‘Occupy Central’ vem revelando 
a divisão da sociedade de Hong 
Kong, a desconfiança mútua e as 
oposições, entre outros pânico, 
o que deve servir de alerta para 
Macau”, expôs, pedindo que as 
inseguranças dos jovens sejam 
superadas com outros elemen-
tos que não a sede pela demo-
cracia.

“Os jovens sentem-se in-
seguros em relação ao futuro, 
sobretudo face aos preços dos 
imóveis e à carestia de vida, as-
sim, o Governo deve analisar, a 
fundo, as motivações por detrás 
dos conflitos sociais, procurando 
atenuá-los”, mencionou Zheng 
Anting.

Porém, o deputado acredita 
que “se os problemas não fo-
rem oportunamente resolvidos, 
movimentos como o ‘Occupy 
Central’ em Hong Kong po-
dem também acontecer em Ma-
cau”. “Não podemos esquecer-
-nos disto”, alertou.

Os democratas
e a democracia 

Já Ng Kuok Cheong nem 
precisou de evocar o movi-
mento de Hong Kong para 
enumerar as necessidades 
políticas de Macau e pediu 
ao Governo para avançar “o 
quanto antes com a reforma do 
sistema político”. “Em 2015, o 
Chefe do Executivo deve dar 
início às cinco etapas da refor-
ma do sistema político, permi-
tindo que os residentes per-
manentes votem em 2019 na 
eleição do Chefe do Executivo, 
e deve reajustar os assentos na 
Assembleia Legislativa, permi-
tindo que mais de metade dos 
deputados sejam eleitos por 
sufrágio directo, caminhando-
-se assim rumo ao sufrágio 
universal de todos os deputa-
dos”, frisou.

A proposta é justificada 
pela necessidade da popula-
ção possuir ferramentas para 
exigir responsabilidades às 
autoridades. “Os residentes 
ficaram bastante descontentes 
com a ambição e responsabi-
lidade demonstrada pelos di-
rigentes e Chefe do executivo. 
Em Maio passado, a proposta 
de lei [regime das garantias 
dos titulares cargos] acabou 
por ser retirada depois de se 

Protestos em Hong Kong “inspiram” luta da Novo Macau 

FO
TO

 J
TM terem registado protestos de 

rua, o que demonstra que o 
regime de representação não 
consegue produzir efeitos e 
que é importante a actuação 
cívica”, afirmou.

Estas intervenções foram 
realizadas depois dos apelos da 
Associação Novo Macau (ANM) 
que considera que este é o “mo-
mento certo para lembrar” os 
deputados sobre a necessidade 
de fazer uma consulta pública 
neste âmbito. Comentando os 
efeitos que o “Occupy Central” 
pode ter em Macau, Jason Chao, 
ex-presidente da ANM, disse 
que é cedo para falar, mas consi-
derou que este tipo de ocupação 
de instalações públicas não iria 
acolher o apoio da sociedade de 
Macau. 

“O Occupy Central é apenas 
um dos meios para lutar pela 
democracia, não é o único. E 
não penso que nesta fase a ocu-
pação das instalações públicos 
ganharia o apoio da população 
em Macau”, comentou, notando 
que, além de incentivarem os 
deputados a lutar pela reforma 
política, os membros da asso-
ciação vão desenvolver outras 
actividades. 

A reforma política é um dos 
tópicos em que a Associação 
Novo Macau e os seus dois de-
putados - Ng Kuok Cheong e 
Au Kam San - continuam a ter 
em comum, em contraste com 
outras divergências. “Nalguns 
assuntos há margem para coo-
peração, mas noutras não. Na 
reforma política, estamos a tra-
balhar para o mesmo objectivo, 
mas quando nos debruçamos 
sobre a definição de sufrágio 
universal não sei se partilham 
da mesma definição que nós”, 
disse Jason Chao.

O ex-presidente da ANM 
não concorda com a separação 
dos escritórios dos deputados 
da associação. Esta atitude foi 
tomada “sem atingir consen-
so”, disse traçando a evolução 
da associação. “[Antes de 2010] 
era mais um clube de fãs, tinha 
apenas um papel de apoiar aos 
deputados, mas desde que me 
tornei presidente que o nosso 
envolvimento em assuntos po-
líticos e sociais se tornou mais 
óbvio. No passado, todas as 
questões políticas eram lidera-
das pelos deputados, mas isso 
mudou”.

A luta pelos direitos do 
grupo LGBT [Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transexuais] e dos 
trabalhadores não-residentes 
foram alguns dos tópicos frac-
turantes entre a associação e os 
deputados. Ng Kuok Cheong e 
Au Kam San já anunciaram que 
pretendem reduzir o apoio fi-
nanceiro – de 20% do seu salário 
que é concedido há 20 anos. 
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ARRANCA NOVA CAMPANHA DE JOGO RESPONSÁVEL

Davis Fong prevê subida do jogo patológico
O director do Instituto de Estudos Sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau (UM) prevê que abertura dos novos casinos no COTAI vai 
provocar um aumento no número de jogadores problemáticos nos próximos anos. Ontem, arrancou uma nova campanha de sensibilização para o 
jogo responsável, com responsáveis governamentais a apelarem aos jogadores problemáticos para procurarem apoio junto de instituições sociais 

Davis Fong, académico da Uni-
versidade de Macau (UM), 
prevê que a taxa de jogadores 

compulsivos possa crescer nos próxi-
mos anos, com a abertura dos novos 
casinos no COTAI. Na cerimónia de 
lançamento de uma nova campanha 
de promoção do jogo responsável, o 
director do Instituto de Estudos sobre 
a Indústria do Jogo revelou que nos úl-
timos anos a taxa de jogo compulsivo 
até tem descido, resultado das inicia-
tivas de sensibilização que têm sido 
levadas a cabo.

Segundo dados fornecidos pelo aca-
démico, em 2013 a taxa de jogadores 
compulsivos cifrava-se nos 0,9%, ten-
do descido em relação a anos anterio-
res. A evolução, apontou Davis Fong, 
deve-se também ao maior reconheci-
mento das campanhas de promoção 
do jogo responsável, que aumentou de 
16,2% para 60,5% em cinco anos.  

Porém, face às tendências de estu-
dos anteriores, o académico considera 
que com a abertura dos novos casinos 
os números do jogo patológico deve-
rão voltar a subir novamente. Por essa 
razão, salienta que o trabalho de pre-
paração deve ser feito desde já, de for-
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no número de casos. 
Segundo o canal chinês da TDM, o 

chefe do departamento de prevenção e 
tratamento da toxicodependência do 
Instituto de Acção Social (IAS), Hon 
Wai, apelou a todos os jogadores para 
procurarem apoio antes de o problema 
se agravar. “Esperamos que este gru-
po de jogadores possa parar de jogar 
antes de se tornarem jogadores pro-
blemáticos”, disse. A este respeito re-
conheceu que há ainda muito espaço 
para melhorar, uma vez que uma parte 
dos jogadores problemáticos não tem 
qualquer contacto com as respostas 
das instituições de acção social. 

Davis Fong recordou que as campa-
nhas de promoção do jogo responsável 
foram lançadas pela primeira vez em 
2009. Mais tarde, as campanhas procu-
raram conciliar as ideias de que tam-
bém os casinos devem operar o negó-
cio com responsabilidade. Numa fase 
posterior, as campanhas focalizaram-
-se no envolvimento da comunidade 
na promoção do jogo responsável. 

Recentemente, o Instituto de Estu-
dos Sobre a Indústria do Jogo concluiu 
um relatório dos trabalhos feitos entre 
2009 a 2013, sendo que o documento 
serve como um resumo dos primeiros 
cinco anos de promoção do jogo res-

ponsável. Este ano, Davis Fong acre-
dita que os trabalhos vão ainda ser 
reforçados, referindo que serão insta-

lados mais seis quiosques destinados à 
disponibilização de informações sobre 
o jogo responsável. 

Viviana Chan
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ADELSON REJEITA “RUÍDO” SOBRE CUSTOS LABORAIS

Sands China tem oferecido “salários generosos”
Os funcionários da Sands China são bem pagos e dispõem de “oportunidades únicas” de progressão na carreira profissional, garantiu Sheldon 
Adelson. O presidente do grupo Las Vegas Sands desvalorizou um eventual impacto da subida dos custos laborais, bem como da quebra no jogo VIP, 
porque o abrandamento deste segmento não colide com a estratégia de diversificação da operadora  

CASAL LEVANTOU DINHEIRO

Vontade de fumar fez “voar” prémio da “slot”
Um casal aproveitou o facto de um jogador ter ido fumar para levantar os valores deixados na “slot-machine” 

Liane Ferreira

A Polícia Judiciária (PJ) interceptou 
um homem de 37 e uma mulher 
de 54 anos, ambos de Taiwan, 

por suspeitas de furto qualificado. 
De acordo com os dados da denún-

cia, o queixoso levantou-se da “slot-ma-
chine” onde estava a jogar, para ir fumar 
e, quando regressou, verificou que tinha 
desaparecido o dinheiro depositado na 
máquina. 

Depois das averiguações, as autori-
dades identificaram três suspeitos, que 
aproveitaram a ausência do queixoso 
para levantar os cupões no valor de 
36.310 dólares de Hong Kong. De segui-
da, trocaram imediatamente os cupões e 
saíram do casino, localizado no COTAI. 

No entanto, na quarta-feira, durante a 
tarde e a manhã dois dos suspeitos foram 
interceptados no posto fronteiriço das 
Portas do Cerco, quando tentavam entrar 

em Macau. 
Já na esquadra, admitiram o crime, 

porém, declararam que o dinheiro tinha 
ficado com um cúmplice, que se encontra 
em fuga. 

O caso já foi entregue ao Ministério 
Público. 

Detida outra suspeita 
de burla ligada a emprego

No seguimento de um caso de burla 
divulgado no dia 10 de Outubro, a PJ in-
terceptou a segunda suspeita do crime, 
uma mulher de 53 anos da China Conti-
nental, que se encontrava em fuga.  

Segundo as autoridades, uma mulher 
convenceu dois homens de que conhe-
cia a responsável por uma empresa de 
contratação de não-residentes da China 
Continental, pelo que seria capaz de en-
contrar trabalho em casinos, hospitais e 
universidades. 

Um dos queixosos entregou 64 mil 
renminbis para oito vagas e o outro 32.000 

para 18 vagas, todas destinadas a familia-
res. Porém, passado um mês, não havia 
empregos, nem nenhum tipo de contacto. 
Uma das suspeitas ainda devolveu 6.000 
renminbis, mas não foi o suficiente para 
dissuadir um dos lesados. 

Depois de uma das mulheres ter sido 
interceptada e “empurrado” as culpas 
para a cúmplice, esta foi, entretanto, de-
tida nas Portas do Cerco e disse apenas à 
polícia que deu o dinheiro e documentos 
a uma terceira pessoa. 

Noutro caso, um residente foi alvo 
duma burla telefónica, que resultou num 
prejuízo de 100.000 dólares de Hong 
Kong. 

O lesado foi contactado por um indi-
víduo afirmando que a filha tinha sido 
raptada. Segundo o criminoso, esta tinha 
sido fiadora de um empréstimo de amigo 
desaparecido, pelo que agora alguém te-
ria de pagar.

Devido ao facto da voz de fundo ser 
muito semelhante à da filha, o residente 

acreditou e depositou o montante reque-
rido num banco. 

Meia hora depois de voltar a casa con-
tou o caso ao filho, que entrou em contac-
to com a irmã e descobriu que era tudo 
uma farsa.
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Sem fazer qualquer refe-
rência directa aos recentes 
protestos de trabalhado-

res da Sands China, que recla-
mam um reforço dos salários e 
regalias, Sheldon Adelson deu 
a entender, por um lado, que 
a contestação laboral não tem 
razão de ser e, por outro, que a 
situação financeira da empresa 
não tem sido abalada pela subi-
da dos custos laborais.

 “O sucesso financeiro dos 
nossos negócios em Macau tam-
bém nos permitiu partilhar os 
benefícios financeiros com os 
nossos funcionários e membros 
da equipa. Somos, de longe, o 
maior empregador de Macau 
e, ao longo dos anos, temos ofe-
recido salários generosos e um 
crescimento das regalias, bem 
como oportunidades únicas 
para o desenvolvimento profis-
sional e progressão na carreira”, 
disse o presidente da Las Vegas 
Sands e da Sands China, numa 
conferência telefónica com ana-
listas para análise dos resultados 
financeiros do terceiro trimestre 
do corrente ano. 

Lamentando que “certos 
críticos, em certos círculos”, es-
tejam a produzir um “grande 
volume de ruído sobre o im-
pacto negativo do aumento dos 
custos do trabalho em Macau”, 
Sheldon Adelson garantiu mes-

Sérgio Terra

mo que a Sands China sente-se 
“mais do que feliz” por aumen-
tar os salários dos seus trabalha-
dores, sem que isso coloque em 
causa a estabilidade da opera-
dora. “Claramente, os nossos 
custos laborais têm permaneci-
do bastante estáveis nos últimos 
quatro anos, enquanto medidos 
como percentual da receita, e 
a nossa taxa de crescimento da 
receita líquida manteve-se e, de 
facto, nalguns casos até ultrapas-
sou” a subida das despesas com 
remunerações e regalias, realçou 
o magnata.

Embora reconhecendo que, 
no terceiro trimestre deste ano, 

“o ambiente operacional em Ma-
cau foi desafiante”, sobretudo 
no segmento VIP, Sheldon Adel-
son desvalorizou as quebras de 
receitas dos casinos, ao reiterar 
que a estratégia da Sands Chi-
na está focada no mercado de 
massas e na contínua aposta na 
diversificação da oferta. “Ac-
tualmente, mais de 80% do lucro 
operacional nas nossas opera-
ções em Macau e Singapura de-
riva dos segmentos do jogo de 
massas e não-jogo”, vincou, ao 
explicar que as receitas VIP têm 
pouco peso na contabilidade ge-
ral da Sands China.

“O mercado de massas em 

Macau ainda está a crescer 15% 
ao ano, para inveja de muitas 
indústrias. Um crescimento de 
15% das receitas é muito sólido e 
acreditamos que vai continuar a 
crescer no futuro, em particular 
quando existirem novas ofertas 
em Macau, que continua a ser 
muito claramente um mercado 
orientado pela oferta”, disse, 
defendendo que as recentes que-
bras no cômputo geral do jogo 
são apenas “cíclicas”.

Ganhos abaixo das expectativas
De acordo com os resultados 

anunciados pela Las Vegas San-
ds, os lucros líquidos da sua sub-

sidiária em Macau cresceram 
4,3% para 644,6 milhões de dó-
lares (cerca de 5,15 mil milhões 
de patacas) no terceiro trimestre 
deste ano, comparativamente a 
igual período de 2013. No en-
tanto, as receitas líquidas desce-
ram 0,4% para 2,33 mil milhões 
de dólares (18,61 mil milhões de 
patacas).

Os mesmos dados indicam 
ainda que o EBITDA (resultados 
antes de ganhos e perdas finan-
ceiras, impostos, amortizações e 
subsídios) da Sands China au-
mentou 3,3% para 811,6 milhões 
de dólares (6,48 mil milhões de 
patacas) entre Julho e Setembro, 
defraudando as expectativas de 
analistas consultados pela agên-
cia Bloomberg, cuja média de 
projecções apontava para gan-
hos operacionais na ordem dos 
799 milhões de dólares.

No capítulo das receitas lí-
quidas, a maior fatia foi gerada 
pelo Venetian Macau, com 943 
milhões de dólares (mais 0,8%), 
seguindo-se o Sands Cotai Cen-
tral, com 816,5 milhões (mais 
10,8%). Em contrapartida, no 
Four Seasons e Sands Macau, re-
gistaram-se quebras de 19,6% e 
8,3% para 265,4 milhões e 280,1 
milhões, respectivamente.

Em termos globais, o grupo 
Las Vegas Sands registou lucros 
líquidos de 671,7 milhões de dó-
lares americanos (mais 7,2%) e 
receitas de 3,53 mil milhões (me-
nos 1%).
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EDITAL 

Edital n.º      :  33/E-BC/2014
Processo n.º  : 321/BC/2014/F
Assunto         : Início do procedimento de audiência pela infracção às respectivas disposições do Regulamento de Segurança Contra Incêndios (RSCI)
Local          : Rua da Ilha Verde S/N, Edf. GREEN ISLAND, Tower 3, fracções 5.º andar N (CRP:N5), 6.º andar N (CRP:N6), 6.º andar O (CRP:O6),  

7.º andar O (CRP:O7), 9.º andar O (CRP:O9), 9.º andar Q (CRP:Q9), 12.º andar P (CRP:P12), 13.º andar M (CRP:M13), 16.º andar N (CRP:N16), 
16.º andar R (CRP:R16), 18.º andar O (CRP:O18), 18.º andar Q (CRP:Q18), 19.º andar Q (CRP:Q19), 20.º andar P (CRP:P20), 26.º andar N (CRP:N26), 
26 andar O (CRP:O26), 27.º andar M (CRP:M27), 27.º andar O (CRP:O27), 27.º andar P (CRP:P27), 30.º andar M (CRP:M30), 30.º andar N (CRP:N30), Macau.

Chan Pou Ha, subdirectora da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), no uso das competências delegadas pela alínea 7) do nº 1 do Despacho nº 003/SOTDIR/2013, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2013, faz saber por este meio ao dono da obra e ao proprietário, cujas identidades se 
desconhecem, da obra existente no local acima indicado, o seguinte:

1.  Em 21/07/2014 e 28/07/2014, o agente de fiscalização desta DSSOPT constatou no local acima identificado a realização de obra sem licença, cuja descrição e situação é a seguinte:

2. Relativamente às situações referidas no ponto 1.20 e em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do RSCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho, o agente de fiscalização ordenou 
a imediata suspensão da execução da obra.

3. Nos termos do n.º 1 do artigo 88.º do RSCI e por despacho da directora substituta desta DSSOPT de 25/07/2014, exarado sobre a informação n.º 5371/DURDEP/2014 de 24/07/2014, determinou o embargo 
da obra.

4. As janelas e varandas acima referidas são consideradas como pontos de penetração para realização de operações de salvamento de pessoas e de combate a incêndios, não podendo ser obstruído com 
elementos fixos (gaiolas, gradeamentos, etc.), de acordo com o disposto no n.º 12 do artigo 8.º do RSCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho. As alterações introduzidas pelo infractor nos 
referidos espaços, descritas no ponto 1 do presente edital, contrariam a função desses espaços enquanto e pontos de penetração no edifício e comprometem a segurança de pessoas e bens em caso de incêndio. 
Assim, a obra executada não é susceptível de legalização pelo que terá necessariamente de ser determinada pela DSSOPT a sua demolição a fim de ser reintegrada a legalidade urbanística violada.

5. Nos termos do n.º 7 do artigo 87.º do RSCI, a infracção ao disposto no n.º 12 do artigo 8.º é sancionável com multa de $2 000,00 a $20 000,00 patacas.
6. Considerando a matéria referida nos pontos 4 e 5 do presente edital, podem os interessados, querendo, pronunciar-se por escrito sobre a mesma e demais questões objecto do procedimento, no prazo de 5 

(cinco) dias contados a partir da data de publicação do presente edital, podendo requerer diligências complementares e oferecer os respectivos meios de prova, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 95.º do RSCI.

7. O processo pode ser consultado durante as horas de expediente nas instalações da Divisão de Fiscalização do Departamento de Urbanização desta DSSOPT, situadas na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
15.º andar, Macau (telefones nos 85977154 e 85977227).

Aos  30 de  Setembro de 2014

Pelo Director dos Serviços
A Subdirectora

Engª Chan Pou Ha

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
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Obra
Fechamento da varanda com janela de vidro na parede 
exterior do edifício junto à varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gaiola metálica na parede exterior do edifício 
em frente da varanda da fracção.
Fechamento da varanda com janela de vidro na parede 
exterior do edifício junto à varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Fechamento da varanda com janela de vidro na parede ex-
terior do edifício junto à varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da janela e da varanda da fracção.
Instalação de gaiola metálica na parede exterior do edifício 
em frente da janela e da varanda da fracção.
Fechamento da varanda com janela de vidro na parede 
exterior do edifício junto à varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da janela e da varanda da fracção.
Instalação de gaiola metálica na parede exterior do edifício 
em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gaiola metálica na parede exterior do edifício 
em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.
Instalação de gradeamento metálico na parede exterior do 
edifício em frente da varanda da fracção.

Situação da obra
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Concluída

Em curso

Concluída

Concluída

Infracção ao RSCI e motivo da demolição
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 8º, obstrução do acesso aos pontos de penetração 
no edifício.
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INVESTIGADORA PORTUGUESA LANÇA LIVRO SOBRE FERREIRA DO AMARAL

Romance marcado pelo sangue histórico
A historiadora Maria Helena do Carmo lança hoje o seu terceiro romance histórico, tendo Macau como pano de fundo. Desta feita, Ferreira Amaral e a 
sua mulher, a madeirense Maria Helena de Albuquerque, ocupam lugar de destaque, numa história em que o amor, que lutou contra a mentalidade 
da época, não sobreviveu aos desígnios políticos e serviço pela pátria

Liane Ferreira

Depois dos “Mercadores do Ópio” e “Uma Aris-
tocrata Portuguesa no Macau do século XVII - 
Nónha Catarina de Noronha”, a investigadora e 

professora de história Maria Helena do Carmo desven-
da hoje, pelas 18:00, no Instituto Internacional de Macau, 
a sua obra mais recente, intitulada “Bambu Quebrado”. 
O novo livro também dá papel de destaque ao território 
e a uma figura que ficou para a sua história. 

Confessando que nunca teve muito interesse pelo sé-
culo XIX, Maria Helena do Carmo avançou que a ideia 
de ser focar em Ferreira do Amaral “surgiu por acaso”, 
enquanto lia a Daxiyangguo (revista portuguesa de es-
tudos asiáticos). 

“Havia aspectos que falavam da morte dele e da 
problemática que se seguiu, relativamente aos restos 
mortais. O governo daqui pretendia reaver a cabeça e 
o braço e fiquei interessada na história”, contou a auto-
ra ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU, acrescentando 
que, posteriormente, encontrou um livro sobre a vida e 
gestão do antigo Governador, que aumentou o interesse. 

Maria Helena do Carmo reconstituiu a vida de Fer-
reira do Amaral e acabou ela própria por se afeiçoar a 
Maria Helena de Albuquerque, mulher do governador. 

“Para além do nome (igual ao da autora), é porque é 
mulher e sofreu as contingências de uma sociedade for-
matada para um tipo de mulher, virada para o lar e para 
o casamento”, explicou Maria Helena do Carmo, adicio-
nando que “ela era muito nova quando se apaixonou 
por ele, tinha 20 anos e, portanto, sofreu esse problema 
de não poder separar-se ou divorciar-se, como as mulhe-
res podem agora fazer”. 

Na opinião da investigadora, “ela é que foi a maior 
vítima, porque apesar dele ter morrido, ela é que ficou”. 
“Sofreu muitos anos, acho que ela é tão heroína, quan-
to ele, ou mais”, frisou, admitindo uma grande empatia 
pela personagem. 

“Bambu Quebrado” é o resultado de um trabalho de 
pesquisa feito no território e em Portugal, embora as fon-
tes bibliográficas de Macau tenham contribuído pouco. 

“Sobre Ferreira do Amaral não havia nada. No ano 
passado vim cá, pesquisei no Arquivo Histórico e não 
havia uma única linha. No Centro Científico e Cultural 
de Macau e nas actas do Leal Senado de 1846 a 1849 tam-
bém não havia uma linha”, declarou.

Foi em Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino 
que encontrou livros sobre a vida e percurso militar e 
político de Ferreira Amaral. Porém, a Torre do Tombo 
trouxe do passado outros recursos valiosíssimos para a 

história: quatro cartas escritas pelo antigo governador à 
mulher. 

“Deram-me outra imagem do homem. A partir daí 
desdobrei numa série de cartas já inventadas por mim 
para amenizar um pouco a história”, adiantou Maria 
Helena do Carmo, explicando que as cartas verdadeiras 
e inventadas dão uma “nuance romântica, que um livro 
de história não pode ter”.

Um ano foi o tempo necessário para desenvolver a 
ideia, pesquisar e escrever, no entanto, a investigadora 
contou que o processo de escrita foi mais rápido que a 
pesquisa. Depois de redigido foram feitas mais pesqui-
sas e uma visita ao Funchal, local de origem de Maria 
Helena de Albuquerque, de modo que ainda foram fei-
tas alterações. 

Maria Helena do Carmo leccionou no território, pri-
meiro no Liceu de Macau e depois na Escola Portugue-
sa, entre 1995 e 1999. “Gostei muito de Macau. Era uma 
época muito boa, porque Macau estava a desenvolver-
-se. Não era o que é hoje, mas era bastante acolhedor”, 
asseverou a investigadora. “Fiz cá o mestrado, estudei 

cá a história de Macau e acabei por me embrenhar e afei-
çoar-me à terra”.

Segundo disse, nos seus regressos aos território ainda 
encontra indícios do passado. “O Mercado Vermelho, a 
zona dos Tins Tins, estas ruas e vielas que mostram o 
Macau de antigamente, com as banquinhas e lojas de 
rua, os cheiros e as vozes com sonância aberta, são sons 
que recordo e gosto”, ilustrou. 

A convite do professor Jorge Cavalheiro, que tem 
hoje a cargo a apresentação do livro, no Instituto Interna-
cional de Macau, irá visitar o novo campus da Universi-
dade de Macau, na segunda-feira.

Quanto a projectos futuros, Maria Helena do Carmo 
revelou estar a trabalhar em dois livros, porém, apenas 
um deles terá algumas menções a Macau. A outra obra 
está ligada ao Conselho de Lagoa, onde vive. 

A investigadora que actualmente dá aulas numa uni-
versidade sénior, pretende continuar a dedicar-se ao ro-
mance histórico, pois apesar de seguir “até ao fundo os 
documentos e a verdade histórica” tem a liberdade de 
preencher lacunas com a imaginação. 

José Medeiros da Silva, especialista 
da “China International Broadcasting 
Network” e investigador convida-

do do Instituto Internacional de Macau 
(IIM), participou ontem no IV Seminário 
“O papel de Macau no Intercâmbio Sino-
-Luso-Brasileiro”, em que foram aborda-
das várias questões relativas à importân-
cia da ligação entre países lusófonos no 
contexto mundial. 

No seu discurso, frisou o papel da lu-
sofonia “num mundo multipolar”, sendo 
que um dos pólos, salientou, deve ser 

constituído naturalmente pelos países de 
língua portuguesa. 

O orador questionou os outros parti-
cipantes do seminário sobre o que levou 
a China a perceber a importância da he-
rança deixada pelos portugueses e colo-
cou a hipótese de a Índia ter vantagens 
em reatar a ligação histórica. “Se a Índia 
compreender a importância da ligação 
que tem aos países lusófonos, pode até 
tornar-se mais competitiva em termos 
comerciais e fazer concorrência à China”. 

José Medeiros da Silva, que esteve na 

Índia recentemente e teve a oportunida-
de de ouvir uma interpretação de fado 
em Damão, sugeriu ainda que seria um 
marco histórico se na Índia se ensinasse a 
língua portuguesa.  

O investigador referiu também a im-
portância de Macau no espaço lusófono 
enquanto “desenho de convivência entre 
vários povos” e reforçou que o maior de-
safio actualmente passa pela “percepção 
e apropriação de uma memória histórica 
comum”. 

Durante o seminário, discursou tam-

bém José Luís Sales Marques, presiden-
te do Instituto de Estudos Europeus de 
Macau. Na sua intervenção, falou sobre 
as relações externas da RAEM e a dificul-
dade em definir uma identidade para o 
território, dizendo que “Macau tem que 
perceber a sua identidade dentro do que 
são as relações da China com o mundo”. 

O seminário que começou por ser 
“sino-brasileiro” aspira agora a tornar-se 
“sino-luso-afro-brasileiro”, visto estarem 
já a decorrer negociações para que se alar-
gue a Luanda e a Maputo.   I.A

SEMINÁRIO PARA DISCUTIR PAPEL DE MACAU NA LUSOFONIA

Índia seria “mais competitiva” com ajuda lusófona
O investigador José Medeiros da Silva defendeu ontem que a Índia devia ponderar uma aproximação às raízes históricas que a ligam aos países lusófonos
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ARA edição deste ano do Festival 
de Gastronomia e vinhos de 
Portugal, organizado pelo 

Clube Militar de Macau, tem como 
convidado o “chef” José Júlio Vin-
tém, que estará acompanhado pelo 
assistente, Francisco Pires.

De acordo com o Clube Mili-
tar, o Festival vai decorrer a partir 
deste sábado até 27 de Outubro e, 
durante este período, o restaurante 
do clube irá disponibilizar um va-
riado buffet de mais de 50 vinhos 
portugueses brancos, tintos, roses, 
moscatel, Portos e espumantes. A 
iniciativa conta com o apoio dos 
principais importadores de vinhos 
da RAEM, e pretende ajudar a pro-
mover a indústria vitivinícola por-
tuguesa.

O festival de gastronomia já 
constitui uma tradição do Clube, 
iniciada em Dezembro de 1999. 
Ao longo dos anos passaram pelo 
festival nomes importantes da gas-
tronomia portuguesa como Vitor 
Sobral, Joaquim Figueiredo, Marco 
Gomes, Manuel Gonçalves, Fausto 
Airoldi, Justa Nobre e Henrique Sá 
Pessoa.

EVENTO ARRANCA AMANHÃ

Dupla alentejana no festival 
de gastronomia do Clube Militar
A partir de amanhã e até 27 de Outubro, o Clube Militar vai organizar mais um festival de gastronomia e vinhos de Portugal, que este ano tem como 
convidados os “chefs” José Júlio Vintém e Francisco Pires. A gastronomia alentejana promete ser um dos destaques do festival, que também vai 
oferecer uma variada oferta de vinhos portugueses

José Júlio Vintém é natural de 
Portalegre, no Alto Alentejo, ten-
do concluído o curso de Turismo e 
termalismo na Escola Superior de 
Educação de Portalegre em 1997. 
Abriu o restaurante “Tomba Lo-
bos”, localizado em pleno Parque 
Natural da Serra de S. Mamede, 
nos arrabaldes da cidade de Porta-
legre, que se tornou uma referência 
incontornável da restauração de 
genuína gastronomia alentejana. 
O restaurante foi distinguido com 
os prémios “Restaurante do Ano 
2007” de Portugal, da “Revista de 
Vinhos”, “Restaurante indispen-
sável”, da revista Sábado e com o 
“Garfo de ouro” do jornal Expresso.

Também natural de Portalegre, 
Francisco Pires, formou-se em Ges-
tão Hoteleira e Turismo pela Uni-
versidade Internacional de Lisboa 
e cedo começou a carreira como 
Chef de Cozinha no hotel de turis-
mo “Horta da Moura Rural Hotel” 
no Alentejo. Desde  2011 é o Chef 
no  restaurante do Mega Food Gym,  
em Lisboa, sendo responsável pela 
implementação de novos conceitos 
de comida saudável.

“Chef” José Júlio Vintém é uma referência da gastronomia alentejana
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TURISMO DA TAILÂNDIA ESTREITA RELAÇÕES COM A RAEM

Phuket no “radar” da Air Macau e Thai Smile
As companhias aéreas Thai Smile e Air Macau estão a ponderar criar rotas entre a RAEM e Phuket, um dos destinos de praia mais populares 
na Tailândia. As companhias anunciaram também novos voos diários entre Banguecoque e Macau. O da companhia tailandesa arranca 
ainda este mês, mas a Air Macau só reforçará a rota no próximo ano

A “médio-longo prazo” as companhias aéreas Thai 
Smile e Air Macau admitem a possibilidade de 
iniciar novas rotas, para ligar a RAEM a Phuket. 

Para já, a Thai Smile vai passar a operar a partir de dia 26 
um novo voo diário entre a capital tailandesa e a RAEM, 
referiu ontem o CEO da companhia aérea, Woranate 
Laprabang. No próximo ano, será a Air Macau que vai 
adicionar um voo diário aos que já realiza para Bangue-
coque. 

O responsável da Thai Smile justificou a não existên-
cia de rotas para outras zonas da Tailândia com o facto 
de serem utilizados com frequência e facilidade voos de 
menor escala, que ligam a capital tailandesa às diversas 
regiões turísticas. 

Laprabang expressou ainda a vontade de, no futu-
ro, criar rotas que permitam aos turistas visitar ambas 
as Regiões Administrativas Especiais da China, com 
voos que “por exemplo, partam de Banguecoque para 
Hong Kong e que depois o regresso seja feito a partir 
de Macau”. 

Entre o território e a Tailândia, através da Thai 
Smile, viajam em média 7.200 passageiros por mês e 
86.000 por ano. 

A Air Macau também vai aumentar de dois para três 
o número de voos diários que ligam a região à Tailândia, 
mas só a partir do próximo ano. A médio ou longo pra-
zo, segundo explicou Gary Yang, gerente de vendas da 
companhia, a transportadora local pondera “outras lo-
calizações na Tailândia como Phuket”. O mesmo repre-
sentante garantiu que a promoção “Amazing Thailand”, 
apresentada ontem, deve atrair mais cidadãos tailande-
ses à RAEM e vice-versa. 

Em declarações ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU, 
referiu que “Macau é hoje uma porta de entrada para a 
China”, uma vez que a companhia aérea já tem mais de 
20 voos para o Continente. “Os cidadãos da China Con-
tinental podem depois, através de Macau, também ir à 
Tailândia”, referiu. 

Em aviões da Air Macau, entre Banguecoque e a 
RAEM, viajam por dia, em média, 306 passageiros. 

Durante a apresentação da iniciativa “Amazing 

Thailand”, que tem por objectivo captar o interesse 
dos turistas de Macau pela região, discursou Titiporn 
Manenate, directora da divisão de Hong Kong da 
Autoridade para o Turismo da Tailândia. A respon-
sável frisou que “o turismo tailandês está preparado 
para receber pessoas de Macau, sobretudo agora que 
se aproxima uma estação festiva no país”. 

I.A. 

Voos para Phuket podem surgir a médio ou longo prazo
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A exposição de fotografia que expõe 
os rostos de autores que escrevem 
sobre Macau vai ser inaugurada 

terça-feira pelas 18:30, numa cerimónia 
aberta ao público, no edifício do antigo 
tribunal. A mostra “Escrever Macau em 
Português – Exposição de Retratos” vai 
estar patente até ao dia 23 de Novembro, 
todos os dias entre as 10:00 e as 19:00 com 
entrada livre.

O Instituto Cultural (IC) e a Casa de 
Portugal em Macau juntaram-se para 
a organização da mostra onde, segun-
do um comunicado de imprensa, vão 
ser exibidos retratos de 34 escritores de 
língua portuguesa “vivos, com obra publicada, que escrevam textos 
sobre Macau ou que tomem a cidade como cenário” da autoria do fo-
tógrafo António Mil-Homens.

Através desta exposição, lê-se na mesma nota, o IC pretende dar 
a conhecer ao público as caras e as obras de escritores de Língua Por-
tuguesa de Macau, enquanto lança bases para a criação da Casa da 
Literatura. É também objectivo desta exposição promover a recolha de 
obras literárias escritas em português.

No ano passado o Instituto Cultural realizou a mostra “Caras da Li-
teratura de Macau em Língua Chinesa 2013”, evento que se assemelha 
ao que tem início na terça-feira, mas que teve como alvo escritores chi-
neses do território. O objectivo da iniciativa passava pela salvaguarda 
de documentos históricos e obras literárias da região.

MOSTRA APRESENTA RETRATOS DE AUTORES

Exposição lança bases
para Casa da Literatura
O Instituto Cultural e a Casa de Portugal vão inaugurar 
a mostra “Escrever Macau em Português”, com retratos 
de autores de obras sobre a região

Vários locais emblemáticos vão acolher 
este fim-de-semana artistas chineses e 
ocidentais, convidados para participar 

no Festival Internacional de Música de Macau 
(FIMM).

A Casa do Mandarim receberá hoje e ama-
nhã pelas 20:00 os concertos Sizhu de Jiangnan 
pela Orquestra Chinesa do Grupo de Artes Per-
formativas da Província de Jiangsu, que voltam 
a ter lugar no domingo, pelas 15:00. O grupo 
de Jiangsu vai apresentar obras como “Noite 
Bela”, “Luar reflectido na Segunda Fonte” e 
“Canto dos Pássaros numa Montanha Isolada” 
do lírico Sizhu de Jiangnan.

“A Linguagem do Futuro”, da cantora 
norte-americana Laurie Anderson chega à For-
taleza do Monte às 20:00 de amanhã. Laurie 
Anderson vem apresentar a Macau o seu novo 
álbum “A Linguagem do Futuro”. 

No mesmo dia e horário sobe ao palco, no 
Grande Auditório do Centro Cultural, a Or-
questra de Macau. Actuará ainda no Centro 
Cultural, no domingo pelas 20:00, a Orquestra 
Chinesa de Taipé.

A Orquestra de Macau, sob o comando do 
seu maestro principal Lu Jia, vai actuar com o 
violinista Sviatoslav Belonogov e o violoncelis-
ta Denis Shapovalov no concerto “Meditador”, 
que segundo um comunicado do Instituto Cul-

Laurie Anderson é uma das estrelas do FIMM
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA

Laurie Anderson “sobe” 
à Fortaleza do Monte
A Orquestra Chinesa do Grupo de Artes Performativas de Jiangsu e a cantora 
Laurie Anderson são os artistas em destaque este fim-de-semana no Festival 
Internacional de Música de Macau

tural, “integra elementos de diferentes regiões 
da China”.  

Antes do espectáculo da orquestra de Jiang-
su terá lugar uma conversa o director do Agru-
pamento de Música Nacional do Grupo de 
Artes Performativas da Província de Jiangsu, 
Wang Aikang, o membro da Orquestra Chinesa 
do Grupo de Artes Performativas de Jiangsu, 
Zhu Changyao, e o compositor Gu Guanren so-
bre estilos musicais e métodos de apreciação ar-
tística, incluída nas conversas pré-espectáculo. 

O diálogo com Laurie Anderson acontece 
hoje no Auditório do Museu de Macau, pe-
las 19:00 e vai ser conduzido em mandarim e 
inglês.
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DO CHOUPAL
À SAN MA LOU

GRUPO DE FADOS ALMA DE COIMBRA
NO 32º ANIVERSÁRIO DO JORNAL TRIBUNA DE MACAU

APOIO INSTITUCIONAL

25 DE OUTUBRO (Sábado)
18H00 • Actuação na Residência Consular de Portugal (antigo Bela Vista) com entrada livre

26 DE OUTUBRO (Domingo)
18H30 • Actuação na Fundação Rui Cunha com entrada livre

27 DE OUTUBRO (Segunda-feira)
13H30 • Actuação na Escola de Línguas do Instituto Politécnico reservada aos alunos e 
professores do IPM

28 DE OUTUBRO (Terça-feira)
11H30 • Actuação na Escola Portuguesa de Macau reservada aos alunos da EPM

18H30 • Actuação no Clube Militar reservada aos sócios do Clube e acompanhantes
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AMÉLIA ANTÓNIO REVOLTADA COM ANTECIPAÇÃO DA ABERTURA DO FESTIVAL

“Fantochada” no arranque da Lusofonia
Arrancou ontem oficialmente a 17ª edição do Festival da Lusofonia, um início algo atribulado já que a cerimónia de abertura foi antecipada 
um dia, algo que desagradou algumas associações, especialmente a Casa de Portugal, que deixou bem patente a sua indignação através da 
presidente Maria Amélia António

Pedro André Santos

Caldo entornado no ar-
ranque do Festival da 
Lusofonia. A cerimónia 

da abertura do evento estava 
marcada apenas para hoje, mas 
alterações de última hora le-
varam a que o arranque oficial 
fosse antecipado para ontem, 
apanhando as associações des-
prevenidas, que ainda estavam 
a preparar-se para o evento.

Pouco passava das 18:00 
quando os principais convi-
dados começaram a chegar, 
incluindo Florinda Chan, Se-
cretária para a Administração e 
Justiça, e Alex Vong, presiden-
te do IACM. Na zona do palco 
deu-se início aos festejo com a 
habitual inauguração das luzes 
que decoram as Casas-Museu 
da Taipa, seguindo-se actuações 
de música e dança. No entanto, 
as associações não se fizeram re-
presentar no local, ficando nos 
seus espaços a tratar dos prepa-
rativos. 

Maria Amélia António deu 
voz à sua indignação, consi-
derando que foi “uma grande 
falta de respeito” para com as 
associações. “Na barraquinha 
da Casa de Portugal estive pre-
sente, não estive presente foi na 
fantochada que foi feita ali no 
palco, a fingir que havia a inau-
guração de uma coisa que não 
existe, que é uma festa que está 
a ser preparada. As pessoas es-
tão a trabalhar, a montar as bar-
racas, e vem-se fingir que se está 
a inaugurar uma coisa que não 
está. As associações aqui pre-
sentes estão a trabalhar, e a fazer 
o seu melhor, não para andar 
aqui a fazer fantochadas. Temos 
um programa que continua na 
página do IACM como progra-
ma oficial, e a inauguração está 
marcada para amanhã”, disse.

A presidente da Casa de Por-
tugal (CPM) foi mais longe e 
considerou que o apoio falado 
na Lusofonia “é uma fantasia” 
e “uma fraude”. “Não percebo 
como é que o Governo Central 
faz referência à importância da 
Lusofonia e à importância que 
Macau tem nesse contexto, e de-

pois, localmente, somos tratados 
desta maneira e as coisas são fei-
tas assim”, prosseguiu.

Amélia António lembrou 
também que muitas das pes-
soas que estavam a trabalhar no 
espaço “não tiveram dispensa 
dos serviços”, dificultando ain-
da mais os preparativos. O sinal 
decorativo do espaço mereceu 
também críticas por parte da 
presidente da CPM, com “ima-
gens que não têm nada a ver 
com a Lusofonia”, lembrando 
que “em Macau há dezenas de 
pessoas capacitadas que sabem 
o que é uma Festa da Lusofonia 
e sabem o que é a nossa cultura”.

No entanto, Amélia António 
garante que o programa será 
seguido hoje como inicialmen-
te previsto, sublinhando que o 
trabalho das crianças tem que 
ser respeitado. “Preparámos 
os miúdos para a inauguração, 
andaram a ensaiar, isso custou 
aos pais e a eles. Hoje [ontem] 
diziam-me com a maior desfa-
çatez que amanhã [hoje] não há 
nada, mas estão muito engana-
dos. No que diz respeito a nós, 
os nossos alunos vão actuar de 
acordo com o programa, à hora 
que estava previsto, e vai ser as-

sim, porque não admito esta fal-
ta de respeito”, referiu.

Alex Vong, presidente do 
IACM, desvalorizou no final 
da cerimónia as ausências das 
associações da cerimónia, con-
siderando que a antecipação do 
festival surgiu com o objectivo 
de conseguir “mais divulgação” 
e “atrair mais pessoas” para o 
fim-de-semana. O argumento, 
contudo, não convenceu a presi-
dente da CPM. “Só posso achar 
que isso é uma anedota. Gostava 
de saber o que é que acrescen-
ta ao conhecimento do festival 
uma coisa que mostra um sítio 
deserto, sem estar decorado e ar-
ranjado. É tentar tapar o sol com 
uma peneira”, atirou.

Maria Amélia António la-
mentou não ter tido a oportu-
nidade de falar com Florinda 
Chan, que esteve ontem na 
cerimónia e falou ainda com 
alguns representantes de asso-
ciações lusófonas. A Secretária 
para a Administração e Justiça 
desvalorizou também as críticas 
das associações, considerando 
que o importante é promover 
o festival. “O Governo de Ma-
cau tem um grande amor pelos 
portugueses, e eu tenho coração 

português. Esta festa é muito 
importante, os meus colegas 
portugueses vêm sempre. Em 
vez de transmitirem o porquê 
das associações não terem ido 
[à cerimónia de inauguração], 
venham todos gozar um belo 
fim-de-semana em grande ami-
zade. Tem que haver muita 
paz, alegria e felicidade, e que 
aproveitem para gozar”, disse 
Florinda Chan, no final da ceri-
mónia.

Associações preparam-se
Apesar da cerimónia oficial 

ter decorrido ontem, as prepa-
rações para o Festival da Luso-
fonia estavam ainda a “meio 
gás”, com as associações a li-
marem as últimas arestas nas 
suas barraquinhas. 

Daniel Pinto, presidente 
da Associação de Amizade 
Macau-Cabo Verde, optou por 
não alimentar qualquer polé-
mica, preferindo concentrar-
-se no evento. “É uma coisa 
que nos é alheia. O facto de 
ter sido inaugurado antes não 
vai de maneira nenhuma tirar 
o brilho da Lusofonia. Seria 
melhor se a inauguração fosse 
depois, mas não foi, paciência. 
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Não prejudica de maneira ne-
nhuma, a Lusofonia é aquele 
espírito que já está enraizado”, 
disse ao JORNAL TRIBUNA 
DE MACAU.

A presidente da Associação 
dos Amigos de Moçambique, 
Helena Brandão, era também 
uma das presentes no res-
pectivo “stand” a ultimar os 
preparativos. “Nós este ano 
vamos fazer uma exposição 
fotográfica e mostrar aquilo 
que nós chamamos de ‘Gentes 
de Moçambique’, com várias 
imagens de pessoas moçambi-
canas. Vamos ter um artesão, 
que vem para a feira integrada 
na semana cultural da China e 
dos países lusófonos, e estará 
três dias na festa da Lusofonia 
para mostrar às pessoas como 
se trabalha uma madeira de 
Moçambique”, adiantou ao 
JORNAL TRIBUNA DE MA-
CAU. 

Helena Brandão lamentou, 
porém, não ter mais verbas 
para organizar o festival. “Es-
tamos com este montante há 
algum tempo e os preços subi-
ram todos. Fazemos das tripas 
coração para conseguir apre-
sentar qualquer coisa, porque 
o subsídio não chega. Mesmo 
com dificuldades damos muito 
de nós para fazer um festival 
digno”, garantiu.

A 17ª edição do Festival da 
Lusofonia regressa assim às 
Casas-Museu da Taipa, con-
tinuando com a participação 
dos 10 expositores culturais 
das comunidades lusófonas re-
sidentes em Macau. Será apre-
sentado artesanato, música, 
fotografias, vídeos, trajes, lite-
ratura, lembranças, bem como 
petiscos e bebidas típicas de 
cada comunidade. 

Durante o festival os visi-
tantes vão poder ainda assistir 
à actuação de artistas de música 
e dança de Macau e dos países 
lusófonos que também partici-
pam. Jogos tradicionais, como 
matraquilhos, ou um simula-
dor do Circuito da Guia para os 
amantes do Grande Prémio, são 
algumas das outras atracções de 
um festival que costuma atrair 
sempre milhares de pessoas.

Associações estavam em preparativos apesar do arranque do festival
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Vítor Rebelo

MEIA-FINAIS DA “BOLINHA” JOGAM-SE ESTA NOITE NO D. BOSCO

Quarteto de candidatos à procura do jogo do título
Benfica, Ka I, Monte Carlo e Taxi Chi Iao, partem com ambições semelhantes para a derradeira fase da “bolinha” da I Divisão. Não há 
favoritos. Em caso de empate penáltis decidem
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São estas quatro equipas que vão 
tentar, depois de uma boa cam-
panha na fase de grupos, chegar 

à discussão do título, naquele que é 
considerado o campeonato de futebol 
mais popular do território, a avaliar 
pelo número de espectadores.

Um daqueles clubes, o Ka I, já sabe 
o que é estar na final, uma vez que 
conquistou o troféu nesta bolinha em 
2013, num jogo em que goleou o Meng 
Ian Club por 4-0.

Tem por isso prioridade na ante-
visão que fazemos, esperando-se que 
hoje os dois desafios possam propor-
cionar bons espectáculos de “futebol 
em miniatura” e de preferência com 
golos.

O Ka I apenas perdeu um jogo na 
fase regular, precisamente diante da 
única equipa, de todo o campeonato, 
que não desperdiçou qualquer ponto, 
o Monte Carlo.

Os comandados de Chan Man Kin, 
segundos classificados do Grupo B, 
encontram agora pela frente (às 19 ho-
ras) o primeiro da série A, o Benfica, 
num duelo que promete, com muita 
gente evoluída tecnicamente.

 
Jogadores de qualidade

O “sete” de Bruno Álvares tem no 
seu plantel uma maioria de jogadores 
portugueses e brasileiros, enquanto 
que o Ka I dispõe de maior “diversida-
de de estilos”, juntando a lusos e sul-
-americanos também um sul-africano e 
um camaronês.

O único português da formação pa-
trocinada pela Windsor Arch é Ricardo 
Torrão, que vai encontrar pela frente 
o irmão Nicholas, depois de há uns 
anos ambos terem estado nas escolas 
do Benfica.

“Sim, vou defrontar um clube que 
gosto, onde passei alguns anos e do 
qual guardo boas recordações, prin-
cipalmente do trabalho desenvolvido 
pelo Rui Cardoso. Mas agora estou 
no Ka I. Reconheço que o Benfica tem 
uma boa equipa, mas considero que 
o Monte Carlo, com quem perdemos 
único jogo, é mais forte em termos fí-
sicos e foi precisamente essa a razão 
porque saímos derrotados. Por isso 
temos as nossas hipóteses”, considera 
Ricardo Torrão.

 
Ka I forte no colectivo

Para o jogador português, o Ka I 
vale mais pelo colectivo, enquanto que 
o Benfica se destaca pelos lances indi-
viduais.

“Temos mostrado mais coesão co-
lectiva e é a partir daí que vamos ten-
tar ganhar ao Benfica, que na minha 
opinião não tem feito uma grande 
campanha na ‘bolinha’. Não há fa-
voritos”, conclui Ricardo, que já pas-
sou pelo Estrela da Amadora, Mafra, 
Chengdu, por um clube alemão dos 
escalões secundários (durante quatro 
meses) e que ficou de fora (para sur-
presa própria e tristeza à mistura) na 
partida da selecção de Macau diante 

de Singapura.
 

Evolução benfiquista
Do lado das “águias”, o treinador 

Bruno Álvares não se alongou muito 
nas considerações antes deste encon-
tro. “Estamos satisfeitos por termos 
terminado em primeiro lugar da série 
A, mas sobretudo, satisfeitos com a 
evolução que a equipa tem apresenta-
do. Todo o trabalho desenvolvido até 
aqui dá-nos motivação e confiança para 
disputar as meias-finais, embora este-
jamos conscientes do elevado grau de 
competitividade que o jogo apresenta. 
Agora queremos continuar a alimentar 
esta evolução e fazer uma meia-final ‘à 
Benfica’, ou seja, dentro da nossa iden-
tidade: jogar com qualidade, colectiva-
mente fortes, com espírito vencedor, de 
luta e entrega pela vitória”.

Os encarnados não começaram da 
melhor maneira esta época da “boli-
nha”, tendo feito como que uma época 
irregular, com três empates, mas fe-
chou o grupo com melhorias eviden-
tes e um esclarecedor 4-0 sobre o Pau 
Peng, que lhes deu a liderança e que 
“evitou”, pelo menos para já, um con-
fronto com outra equipa que tem dado 
nas vistas, o Monte Carlo.

 
Trabalhar bem em campo

Os “canarinhos” também entram 
esta noite em acção para jogar face ao 
Taxi Chi Iao, uma das revelações da 
fase de grupos, que mais cedo do que 
se esperava garantiu o apuramento 
para os últimos quatro.

A equipa orientada por Choi Kin 
Keong vai trazer certamente toda a 
armada chinesa para este embate com 

o imbatível Monte Carlo, prevendo-se 
um jogo igualmente emocionante.

“Para nós todos os desafios são de 
50 por cento para cada lado, porque se 
não trabalharmos bem em campo não 
conseguiremos ganhar. Temos de enca-
rar todos os desafios de forma séria”, 
salientou Tam Iao San, o “timoneiro” 
desta equipa que atravessa um bom pe-
ríodo de forma e que não encontrou ri-
val à altura na campanha do seu grupo.

 
Rafael em dúvida

Rafael Medeiros, que fez três “hat-
-tricks” está a contas com um pro-
blema físico, mas o treinador espera 
contar com o brasileiro. “Penso que 
ele estará em condições de jogar, mas 
todo o plantel tem qualidade para en-
trar em campo e discutir esta meia-
-final. O Taxi Chi Iao tem alguns joga-
dores com quem é preciso ter cuidado, 
os chineses Chao Pan Fei e Wong Ka 
Fu, por exemplo, mas também Chan 
Man e Lei Ka Man. Eles são perigosos 
no ataque e muito rápidos. Preparei a 
equipa mentalmente para eles desem-
penharem bem a sua missão e estarem 
fortes desde o início do jogo. Vamos 
fazer tudo para estar na final, é essa a 
motivação”.

Para o embate desta noite (às 
20:15), o Monte Carlo volta a contar 
com o reforço chinês Tou Chi Keong 
e já tem completamente recuperado o 
brasileiro Anderson Fernandes.

 
Mudar estratégia

O Taxi vai certamente apostar na 
velocidade e no contra-ataque, mas é 
possível que tenha mais cautelas de-
fensivas do que é habitual. “O Monte 

Carlo tem o melhor ataque da prova 
e por isso poderemos de facto utilizar 
um esquema ligeiramente diferente. 
Temos de nos acautelar defensivamen-
te, sem praticar um futebol de ataque 
contínuo, como já aconteceu na fase de 
grupos. Pelo menos é essa a ideia com 
que temos ficado nas sessões de treino 
da equipa. O Monte Carlo ”, diz Nuno 
Sampaio Nunes, o único não chinês do 
Taxi Chi Iao.

O lateral esquerdo do Sporting no 
“bolão” afirma que a equipa tem con-
dições para se bater. “Dispomos de um 
bom plantel, laterais muito rápidos e 
por isso podemos surpreender o Monte 
Carlo. No entanto é necessário defen-
der bem, fechado e tentar a nossa velo-
cidade no contra-ataque. Acreditamos 
em nós próprios, caso contrário não 
estaríamos nas meias-finais”.

 
FC Porto tenta manutenção

Também esta noite, a fechar a jor-
nada do D. Bosco (21:30), há o “play-
-off” da descida/permanência, ou seja, 
quem ganhar fica na I Divisão, quem 
perder baixa ao escalão secundário.

O FC Porto é favorito face ao Ngan 
Ieng, mas terá de provar em campo, 
afirma o treinador Pelé. “É um jogo de 
ganhar, mas temos de dar tudo para 
confirmar esse favoritismo. Já pode-
mos contar com todo o plantel, pelo 
que espero que a equipa corresponda à 
importância do desafio”.

Recorde-se que só nos últimos dias 
é que o clube azul-e-branco ficou a sa-
ber que teria de disputar o “play-off”, 
uma vez que os regulamentos atribuí-
ram o antepenúltimo lugar do grupo 
ao Lam Pak, por este ter mais vitórias.

Benfica é o primeiro a entrar em campo, frente ao Ka I
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Para além da prova de Fórmula 3, o grande destaque, desta 61ª edição vai para a prova da Taça GT Macau que está a ganhar enorme 
notoriedade e interesse não só por parte dos pilotos e aficionados, mas também e especialmente pelos fabricantes de carros super-desportivos

Isaías do Rosário
Especial para o Jornal Tribuna de Macau
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Estes tipo de carros são a grande 
tendência mundial para as com-
petições automóveis em pista, 

sendo que com mais ou menos, (depen-
dendo da categoria), transformações se 
torna possível concorrer com automó-
veis potentes, atractivos e competitivos, 
havendo a possibilidade de se escolher 
entre as corridas de “sprint” e as de 
“endurance” com um, dois ou mesmo 
três pilotos, tornando menos onerosa a 
participação individual dos mesmos.

A prova da Taça GT Macau teve o 
seu arranque em Macau na 55ª edição 
do Grande Prémio, tendo a Comissão 
Organizadora optado por corridas de 
sprint, que se encaixam bem no progra-
ma habitual do certame. 

Recordamos aqui que a primeira 
marca a envolver-se oficialmente nesta 
prova, foi a Audi que em 2011 trouxe 
até nós Edoardo Mortara, piloto que 
já tinha participado nas provas de Fór-
mula 3 por quatro vezes no circuito da 
Guia e vencido por duas vezes consecu-
tivas, em 2009 e 2010, conhecendo como 
tal, muito bem o circuito de Macau. Por 
essa razão passou a ser apelidado de 
“Mr. Macau”, acabando por vencer as 
três edições sucessivas desta prova.

No ano passado Mortara teve a for-
tíssima concorrência de Alexandre Im-
peratori com o Porsche 911 GT3 R 4.0, 
Danny Watts com o Maclaren MP4-12C, 
e Renger Van Der Zande no Mercedes 
SLS AMG GT3.

Ano, após ano, diversos constru-
tores têm começado a olhar para esta 
prova com interesse comercial. A Taça 
GT Macau terá ainda um impacto inter-
nacional superior àquele que eventual-
mente tem na China continental, apesar 
de Xangai receber no fim-de-semana 
de 2 e 3 de Novembro uma prova de 
resistência do campeonato do mun-

do – World Endurance Championship 
(WEC) em que, nas categorias LMGT 
Pro e LMGT Am, participam carros das 
marcas Porsche, Ferrari, Chevrolet e As-
ton Martin.

Esta prova pode muito bem vir a 
substituir a prova do campeonato do 
mundo de carros de turismo (WTCC), 
ficando com o título de Corrida da Guia, 
uma vez que existem fortes rumores de 
que o WTCC deixará de se correr em 
Macau no próximo ano. Não se desa-
nimem no entanto, os apaixonados dos 
automóveis de turismo, porque muito 
presumivelmente o novo campeonato 
para carros de turismo da categoria TC3 
a ter início em 2015 e criado por Marce-
llo Lotti, poderá vir ao circuito da Guia 
já em 2015. Voltaremos a abordar este 
assunto dentro de alguns dias de forma 
mais aprofundada.

A lista de inscritos para a Taça GT 
Macau, começa a fazer inveja à do 
WTCC, com a vantagem de ter vários 
pilotos asiáticos, que são importantes 
para o público local e por integrar a úl-
tima ronda do campeonato asiático de 
GT – GT Asian Series 2014 – com 11 pi-
lotos inscritos.

Os “pesos pesados”
Os pilotos que mais hipóteses terão 

para fazer frente ao vencedor da edição 
do ano passado serão o colega de Mor-
tara na Audi Race Experience, o belga 
Laurens Vanthoor, que concerteza terá a 
missão de “protegê-lo”, os dois pilotos 
da Mercedes-AMG Driving Academy, 
Maro Engel e Renger Van Der Zande, 
com os seus SLS AMG GT3 e experiên-
cia do circuito da Guia, o germânico 
Marco Wittmann, justo vencedor do 
disputadíssimo campeonato de carros 
de turismo alemão DTM com quatro 
vitórias e dois segundos lugares, bem 
como o brasileiro Augusto Farfus Jr., 
que regressa ao circuito de Macau que 
tão bem conhece dos tempos em que 
era piloto oficial da BMW no WTCC e 

mesmo antes quando ainda como piloto 
da Alfa, venceu a primeira corrida do 
WTCC no seu ano de estreia local em 
2005, voltando à vitória na segunda cor-
rida em 2009, já ao volante de um BMW.

Sobre esta primeira participação na 
Taça GT Macau Augusto Farfus Jr. refe-
riu que, “será uma experiência fantás-
tica voltar a correr em Macau, circui-
to que tenho grandes recordações dos 
meus tempos de WTCC. Fui um dos 
poucos pilotos que venceu no Circuito 
da Guia logo no ano de estreia. Então 
lembro-me do Ayrton Senna, que dis-
putou a clássica corrida de F3 e ganhou 
também na primeira tentativa. Fiquei 
bastante feliz com o convite feito pela 
BMW Ásia para fazer parte do Macau 
GT Cup e será mais uma grande opor-
tunidade para voltar a guiar o BMW 
Z4 GT3, um carro que eu gosto tanto, 
e brigar pela vitória numa pista tão de-
safiadora.”

Será também interessante seguir a 
participação a solo do vistoso Bentley 
Continental GT3, que terá ao volante 
o piloto francês Jean-Karl Vernay, sen-
do que esta participação não é inocen-
te e sem propósito, uma vez que pelas 
vendas que a sua “irmã” e concorrente 
Rolls Royce tem tido em Macau, a Ben-
tley que pertence actualmente ao grupo 
Volkswagen, vê o mercado asiático e em 
especial o de Macau como muito ape-
lativo. 

Outros nomes em destaque para esta 
prova são, Danny Watts, piloto britâni-
co que irá trazer a Macau, uma vez mais 
um carro da marca Mclaren MP4-12C 
GT3 e Alexandre Imperatori nascido na 
Suíça em 1987, mas a viver atualmente 
em Xangai. Este último que corre com a 
licença desportiva do vizinho território, 
começou a participar em provas de kar-
ting aos 4 anos e após três anos a correr 
em França nos monolugares de inicia-
ção, veio residir para Hong Kong onde 
fez o seu curso superior e tem vindo a 
competir em diversos campeonatos na 

China e Japão, inicialmente em monolu-
gares e posteriormente em carros super 
desportivos.

Recordamos que, no ano passado, 
Alexandre Imperatori bem como Ren-
ger Van Der Zande e Danny Watts, ti-
veram uma luta titânica com Mortara 
até à última volta da corrida, tendo Im-
peratori perdido a hipótese de a vencer, 
quando após a curva da Melco e numa 
altura em que liderava, ficou retido 
atrás de um piloto mais atrasado pilo-
tando um Lamborghini, tendo Edoardo 
Mortara consumado a ultrapassagem 
e vencido a corrida, levando atrás de 
si Watts e deixando Imperatori apenas 
com a terceira posição.

Uma última referência recai sobre os 
pilotos de Macau e Portugal, com Ro-
dolfo Ávila e Vong Keng Fai, ex-ciclista 
que se iniciou nas lides automobilísticas 
na Austrália, país para onde tinha emi-
grado há uns anos, ambos inscritos com 
o Porsche 997 GT3 Cup, mas com motor 
de apenas 3,8 litros, um carro bastante 
limitado em termos de performances, 
como já foi referido por Rodolfo Ávila.

André Couto e Rui Águas, irão es-
tar ambos ao volante do modelo 458 
Italia GT3 da Ferrari, com o carro de 
Rui Águas a ser preparado e assistido 
pela AF Corse, talvez o melhor prepa-
rador de Ferrari da atualidade e o de 
André Couto um carro pertencente à 
japonesa PACIFIC RACING TEAM, 
equipa esta que o faz correr actual-
mente na categoria GT300, do cam-
peonato japonês SuperGT, mas aí ao 
volante de um Porsche. De acordo com 
informações publicadas na página ofi-
cial da equipa de André Couto, esta 
já conseguiu encontrar um “rapport” 
de caixa de velocidades adequada ao 
circuito de Macau, pelo que conside-
rando a rapidez e conhecimento do 
circuito por parte do piloto de Macau, 
aliado às qualidades do carro, poderá 
proporcionar uma agradável surpresa 
nesta importante prova.

APROXIMA-SE A 61ªEDIÇÃO DO GRANDE PRÉMIO

Taça GT Macau recheada de
estrelas internacionais e locais
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TAÇA DE PORTUGAL

Volta ao mundo antes do clássico do Dragão
25 jogadores totalizaram mais de 253 mil quilómetros. Especialista fala em 48-72 horas para uma total recuperação. Alguns só chegam na véspera

Gonçalo Lopes

FC Porto e Sporting defron-
tam-se amanhã no Dragão 
para a Taça de Portugal 

num jogo rodeado de uma si-
tuação particular: grande parte 
dos jogadores das duas equipas 
(25) estiveram ao serviço das 
respectivas selecções e, em con-
junto, contabilizam 253.022 qui-
lómetros, ou seja, o equivalente 
a mais de seis voltas ao mundo 
(40.000 km).

Se é verdade que a grande 
maioria dos atletas já chegou 
aos clubes, o FC Porto poderá 
ser mais prejudicado, dado que 
Aboubakar, Brahimi, Jackson 
Martínez e Quintero só viajam 
hoje para o Porto, tal como Sli-
mani, do lado do Sporting.

Poderá este desgaste ter in-
fluência no clássico de sábado? 
Os especialistas em recuperação 
física dizem que viagens deste 
tipo têm sempre um período 
de recuperação de 48 a 72 ho-
ras, mas que tudo depende de 
caso para caso. “Além do can-
saço físico há sempre também 
o cansaço mental, pois são via-
gens longas e por certo nunca 
conseguem dormir o número de 
horas suficiente. Seria ideal uma 
recuperação de 48 até 72 horas, 
com treinos de pouco duração 
e pouca carga física”, começou 
por dizer ao DN o recuperador 
físico José Matos, mestre em 
Treino de Alto Rendimento Des-
portivo.

“Se fosse numa fase mais 

adiantada da época a recupera-
ção seria mais rápida, dado que 
os jogadores têm já um número 
elevado de horas de treino mus-
cular. Nesta altura uma incorrec-
ta recuperação poderá prejudi-
car. Mas se a grande maioria já 
chegou a Portugal, até sábado há 
muito tempo”, acrescentou, ana-
lisando depois os casos dos atle-
tas que vão chegar só na véspera 
do jogo. “Aí a opção terá de ser 

do treinador. É sempre um risco, 
mas tudo depende de jogador 
para jogador e da sua fisiologia 
muscular. Não é impossível, 
mas dificilmente estarão a 90% 
sequer das suas capacidades”, 
salientou.

O avançado japonês Tanaka 
foi o jogador com mais quiló-
metros percorridos esta semana, 
num total de 28.194, e o Sporting 
a equipa mais “desgastada” – 

138.998. Mas entre os 25 jogado-
res foram os habituais titulares 
do FC Porto que mais quilóme-
tros fizeram, 79.995 contra 72.291 
dos “leões”. O brasileiro Danilo, 
por exemplo, foi logo a seguir a 
Tanaka o mais viajado, num to-
tal de 25.690, e os “dragões” ti-
veram quatro habituais titulares 
com mais de 10 mil quilómetros 
percorridos. Do lado do Spor-
ting apenas Carrillo e Slimani 

tiveram idêntico desgaste.
Acosta, ex-jogador do Spor-

ting, habituado a fazer longas 
viagens para a Argentina nos 
tempos em que actuava em Al-
valade, diz que o cansaço poderá 
ser, de facto, um factor limitati-
vo. “Fazer mais de dez horas de 
avião e jogar 24 ou 48 horas de-
pois é muito complicado. Senti 
isso muitas vezes. Não será fácil 
para nenhuma equipa, tendo os 
treinadores de olhar mais para 
os jogadores fisicamente em 
melhores condições, ou aqueles 
que fisicamente também supor-
tem melhor este desgaste, pois 
vi várias lesões acontecerem por 
falta de recuperação”, salientou 
o argentino, agora empresário a 
residir na Argentina.

Mariano González, também 
ele argentino e com passado no 
FC Porto, é da mesma opinião 
de que “o desgaste físico é como 
se fosse uma lesão”, mas salienta 
que no Dragão está sempre tudo 
preparado para estes casos.

“Todos têm um plano de re-
cuperação a fazer e começam a 
executá-lo antes da viagem de 
regresso. É preciso cuidado com 
a alimentação, fazer alongamen-
tos no avião e depois o clube dá 
o descanso necessário até à hora 
do jogo. E depois há as emoções 
destes clássicos. Todos querem 
estar em campo e não ligam ao 
cansaço. É claro que depois a re-
cuperação será maior que a de 
outro jogador, mas nos dérbis e 
clássicos quase tudo se esque-
ce”, referiu Mariano ao DN.

JTM/DN

Porto e Sporting defrontam-se amanhã na Taça de Portugal

Please visit our showroom Today!

A data with exquisite hand-crafted Silver.

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

CONVITE

O INSTITUTO INTERNACIONAL DE MACAU 
(IIM)

tem o prazer de convidar para o lançamento da obra
“BAMBU QUEBRADO”, 
de Maria Helena do Carmo

A obra será apresentada pelo Prof. Jorge Cavalheiro

Será apresentada também a revista 
“ORIENTE/OCIDENTE”

do Instituto Internacional de Macau, 
em um novo formato

Data:   17 de Outubro de 2014      
Hora: 18H00

Local: Instituto Internacional de Macau
Rua de Berlim, Edf. Venus Court, 240
2.º andar, (NAPE)

                   
Telefone: 2875-1727     Fax: 2875-1797
E-mail: iim@iimacau.org.mo
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PORTUGAL

Orçamento não sobe impostos 
mas agrava carga fiscal
Por cinco vezes a ministra culpou o Constitucional, que impediu maiores reduções 
de despesa e quase precipitou um novo aumento de impostos. Governo falhou 
compromissos com a troika, mas parece que não há crise

Luís Reis Ribeiro e Rui Pedro Antunes*
Ministra das Finanças acredita que Portugal terá défice abaixo dos 3%

Este é o Orçamento do Estado (OE) que não au-
menta impostos, mas agrava a carga fiscal; que 
não cumpre as metas combinadas com a troika 

no défice nominal e estrutural, mas que não levantará 
problemas junto dos parceiros europeus. É um OE que 
continua tão assente na subida de receita quanto na des-
cida de despesa.

O Orçamento entregue no Parlamento e apresentado 
no Terreiro do Paço vem com a promessa de “não au-
mentar impostos”, mas a carga fiscal sobre o país vai su-
bir de 33,6% para 34,5% do produto interno bruto (PIB), 
lê-se num dos quadros do documento.

O governo diz-se ciente disso, de que a carga é ele-
vada. Diz que gostaria de a ter reduzido. Mas não pôde. 
Por isso, culpou várias vezes o Tribunal Constitucional, 
que o “obrigou” a aumentar a despesa e limitou no alí-
vio fiscal. Na parte que toca ao IRS, a redução ficou para 
2016. As empresas tiveram mais sorte: o IRC já desce em 
2015.

Na conferência de imprensa, a ministra das Finan-
ças, Maria Luís Albuquerque, queixou-se cinco vezes do 
“impacto do Tribunal”. As decisões dos juízes “vieram 
alterar profundamente as circunstâncias, com impac-
tos quer no exercício orçamental deste ano quer no do 
próximo”. E que “a intensificação deste esforço (para o 

défice cair para 2,5% e não para 2,7%) obrigaria a um 
novo aumento dos impostos”. O mesmo que dizer que 
chegou a ponderar um novo aumento de impostos no 
valor de 350 milhões. Não avançou.

Não é o fim da austeridade, mas é um orçamento que 
dá, nas palavras do executivo, “esperança”. Apesar da 
necessidade de manter o “empenho reformista”, a mi-
nistra garante que 2015 ficará “marcado” por “algum 
desagravamento dos sacrifícios exigidos”.

Maria Luís Albuquerque acredita que vai conseguir 
executar “o primeiro orçamento com défice abaixo dos 
3% desde que Portugal aderiu à zona euro”.

Sobre o facto de a sobretaxa do IRS apenas ser repos-
ta em 2016, a governante lamenta o facto de não poder 
dar um “alívio fiscal imediato às famílias”. “O governo 
desejaria baixar já a sobretaxa e outros impostos, mas o 
esforço não pode parar agora”, acrescenta.

De Bruxelas também podem vir problemas (o OE já 
seguiu para a Comissão Europeia), pois o défice previsto 
é superior aos 2,5% acordados com a troika. Maria Luís 
voltaria à carga: o governo só tinha duas opções: “aceitar 
o aumento de impostos” ou “não o fazer e explicar as 
razões que o levaram a tomar esta decisão”.

Oposição critica Orçamento
A oposição fez coro contra este Orçamento. Pelo PS, 

Vieira da Silva apontou “sérias reservas do ponto de vis-
ta da sua credibilidade”. “A proposta apresenta enormes 

fragilidades porque se baseia num cenário macroeconó-
mico excessivamente optimista”, apontou o vice da ban-
cada socialista. O PCP insistiu, pelo deputado Paulo Sá, 
que se trata de “um Orçamento de continuação da polí-
tica da troika, de empobrecimento dos trabalhadores, re-
formados, pensionistas e desempregados” por oposição 
ao “favorecimento do grande capital”. O BE diz que olha 
“para cada uma das páginas” e vê a “troika colocada em 
toda a medida, em toda a proposta”, com “contas marte-
ladas” por se tratar de ano eleitoral.

Sem alterações na especialidade
Nem a bancada do PSD nem a bancada do CDS ten-

cionam apresentar, na especialidade, propostas com al-
terações de fundo tanto ao OE entregue no Parlamento 
como às propostas fiscais (IRS e fiscalidade verde) que 
o serão nos próximos dias. O DN falou, em simultâneo, 
com Nuno Magalhães, líder da bancada do CDS, e com 
José Matos Correia, vice-presidente do PSD. “Não está 
previsto a bancada do CDS apresentar propostas de al-
terações substantivas”, disse Magalhães. Ao que Matos 
Correia acrescentou: “Faço minhas as palavras do ora-
dor antecedentes.” 

* Com João Pedro Henriques e Miguel Marujo. JTM/DN
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HONG KONG

CY Leung reabre porta ao diálogo
Depois da escalada de violência e da revolta da população contra as agressões de agentes policiais a um manifestante, o Executivo de Hong 
Kong recuou, acenando agora com uma proposta de diálogo com os estudantes 

O Chefe do Executivo de Hong 
Kong, Leung Chun-ying, mos-
trou-se ontem disponível para 

iniciar conversações com a Federação de 
Estudantes, uma das três organizações 
que lideram os protestos, na próxima se-
mana.

“Ao longo dos últimos dias, incluindo 
esta manhã por via de terceiros, manifes-
támos aos estudantes o nosso desejo de 
iniciar um diálogo para discutir o sufrá-
gio universal o mais rápido possível, es-
perando [que tal possa suceder] na próxi-
ma semana”, disse o Chefe do Executivo 
aos jornalistas.

No domingo, em entrevista à cadeia 
TVB, CY Leung tinha afirmado que o 
movimento “Occupy” estava “fora de 
controlo”, afastando então qualquer pos-
sibilidade de diálogo.

A oferta de diálogo surge depois de 
um pico de dois dias de violência entre a 
polícia e os manifestantes durante o qual 
foi divulgado um vídeo com imagens da 
agressão de um grupo de polícias a um 
manifestante nas ruas da antiga colónia 
britânica. As imagens, gravadas pela es-
tação TVB, que mostram um membro 
do Partido Cívico Ken Tsang a ser agre-
dido, geraram uma onda generalizada 
de revolta sobretudo entre os manifes-
tantes que tinha acusado anteriormente 
a polícia de excessivo uso de violência e 
de falhar em protegê-los dos repetidos 
ataques de grupos pró-Pequim. A polícia 
confirmou ontem que sete agentes foram 
suspensos por suspeitas de envolvimen-
to nas agressões a Ken Tsang.  

“Não devemos politizar este inci-
dente”, disse CY Leung, recusando tecer 
mais comentários sobre o caso.

Os manifestantes exigem a demissão 
do Chefe do Executivo e que Pequim re-
cue na sua decisão, tomada em Agosto, 
que prescreve que o Chefe do Executivo 
de Hong Kong será eleito por sufrágio 
universal, mas só depois daquilo a que 
a ala democrata designa de “tiragem”. 
Isto porque, ao abrigo da proposta de Pe-
quim, os aspirantes ao cargo precisam de 
granjear o apoio prévio de mais de meta-
de dos membros de um comité eleitoral, 
para poderem concorrer à próxima elei-
ção, em que apenas dois ou três candida-
tos vão ser seleccionados.

 “A política é a arte do possível e nós 
temos que traçar uma linha entre as pos-
sibilidades e as impossibilidades”, sus-
tentou CY Leung.

Raymond Tam, secretário dos As-
suntos Constitucionais, também disse à 
RTHK, rádio e televisão pública de Hong 
Kong, que estão a ser feitos esforços para 
retomar as possibilidades de diálogo 
através do que denominou “um interme-
diário muito respeitado”.

Governo e estudantes tiveram con-
versações agendadas para 10 de outubro, 
mas um dia antes a Secretária-Chefe Car-
rie Lam cancelou as conversações argu-

mentando que o diálogo “não podia ser 
utilizado como uma desculpa para incitar 
mais pessoas a juntarem-se aos protes-
tos”.

Já Alex Chow, líder da Federação de 
Estudantes, disse não ter conhecimento 
de qualquer intermediário, mas garantiu 
estar aberto e receber com satisfação pos-
sibilidades de diálogo com o Executivo e 
apelou a que o contactem diretamente.

Entretanto representantes académi-
cos, políticos, religiosos e de apoio social 
assinaram uma petição conjunta apelan-
do ao Governo que retome o diálogo com 
os líderes do movimento. O grupo inclui 
nomes como o antigo Secretário dos ser-
viços da Administração Joseph Wong.

Dezenas de detenções na China 
por apoio a protestos na RAEHK
Mais de 60 pessoas foram detidas na 

China até ontem por apoiarem os protes-
tos pró-democracia em Hong Kong, em 
curso há três semanas, confirmou a “Chi-
nese Human Rights Defenders” (CHRD) 
à agência noticiosa EFE.

A maioria das detenções ocorreu em 
Pequim, mas também foram reportados 
casos nas províncias de Cantão (sul), 
Gansu (noroeste) ou Hunan (centro), de 
acordo com a lista actualizada da CHRD, 
que constata uma nova campanha de re-
pressão na China.

Em concreto, a organização não-
-governamental chinesa confirma 23 de-
tenções, por crimes, que duram há até 37 
dias e podem terminar em julgamento, 
três de cariz administrativo, de um máxi-
mo de 10 dias, e 35 de “outro tipo”.

Estes últimos casos incluem qualquer 
forma de privação de liberdade, como 
manter a pessoa num centro de detenção 
sem notificar a sua família, ou “provocar 
o seu desaparecimento”, explicou a coor-

denadora da CHRD, Wendy Lin, à agên-
cia noticiosa espanhola.

Além disso, a organização também 
confirmou um caso de tortura, citando o 
advogado da vítima. Em causa, Xie Wen-
fei, detido no passado dia 3 num jardim 
em Cantão quando transportava cartazes 
de apoio aos protestos em Hong Kong.

“Têm medo, não querem que o espíri-
to de Hong Kong se alastre. Não querem 
que se volte a repetir Tiananmen”, obser-
vou à EFE Hu Jia, conhecido activista na 
China que se encontra em prisão domici-
liária.

Para Hu Jia, a repressão que se vive 
por estes dias é mais grave do que a ocor-
rida durante a época da “Revolução Jas-
mim”, em 2011, uma tentativa de imita-
ção da “Primavera Árabe”, cortada pela 
raiz por Pequim.

Para a CHRD e outras organizações 
de defesa dos direitos humanos como 
a Human Rights Watch, a repressão vai 
continuar “enquanto as pessoas de Hong 
Kong continuarem com os protestos” e 
pode até intensificar-se por estes dias, 
uma vez que se aproxima a reunião anual 
do Partido Comunista chinês, que arran-
ca na próxima semana.

“Estão ansiosos por pôr-lhe um fim”, 
disse a mesma responsável da CHRD. 
Maya Wang, da Human Rights Watch, 
considera, porém, que acabar com mani-
festações em Hong Kong “será um longo 
processo”.

“Não vai ser fácil acabar com os pro-
testos, e mesmo que o consigam, o prin-
cipal problema – as fortes aspirações pela 
democracia – não vão desaparecer rapi-
damente”, concluiu Maya Wang.

Tensão entre Pequim e Washington
O Governo chinês reiterou ontem que 

“nenhum país estrangeiro tem direito a 

interferir” nos assuntos internos da Chi-
na, em resposta aos Estados Unidos que 
pediram uma investigação à agressão po-
licial a um manifestante durante os pro-
testos em Hong Kong.

“Como Região Administrativa Espe-
cial chinesa, os assuntos de Hong Kong 
são internos e nenhum indivíduo ou país 
estrangeiro tem direito a interferir”, disse 
o porta-voz do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros chinês, Hong Lei, em confe-
rência de imprensa.

O mesmo responsável frisou também 
que Hong Kong está a investigar um ví-
deo que mostra vários polícias a agredi-
rem um manifestante durante os intensos 
confrontos que tiveram lugar na madru-
gada de quarta-feira, que terminaram 
com 45 detidos.

Na mesma linha de há três semanas, 
quando se iniciaram os protestos, Hong 
Lei enfatizou que o movimento ‘Occupy’ 
“bloqueou as principais estradas e desa-
fiou a polícia, perturbando gravemente a 
ordem social”.

 “Estas actividades ilegais seriam con-
denadas por qualquer país”, acrescentou.

O porta-voz ministerial asseverou ain-
da que, desde que Hong Kong retornou 
à China, os direitos e liberdades dos seus 
cidadãos foram “completamente assegu-
rados”.

Os Estados Unidos exigiram às autori-
dades de Hong Kong uma “investigação 
rápida, transparente e completa” sobre 
a agressão policial. “Estamos profunda-
mente preocupados pelas informações 
de que a polícia agrediu um manifestante 
em Hong Kong e apelamos às autorida-
des de Hong Kong para que façam uma 
investigação rápida, transparente e com-
pleta sobre o incidente”, disse a porta-voz 
do Departamento de Estado, Jen Psaki, 
numa conferência de imprensa.

Parlamento vai analisar actuação da polícia

O presidente da comissão de Segurança do Conselho Legislativo de Hong Kong (LegCo, parlamento) disse ontem que o painel vai analisar a forma como a polícia lidou com o movimento 
de ocupação em curso no território, numa reunião especial a ter lugar no próximo dia 27. De acordo com a RTHK (Rádio e Televisão Pública de Hong Kong), Ip Kwok-him, deputado do DAB 
(Aliança Democrática para a Melhoria e Progresso de Hong Kong, pró-Pequim), salientou, porém, que os deputados não vão discutir casos específicos, como o da agressão de que foi alvo, na 
madrugada de quarta-feira, o membro do Partido Cívico Ken Tsang. O encontro vai focar-se antes na execução geral das tácticas da polícia e na conduta seguida, em termos globais, na gestão 
dos protestos. Ip Kwok-him disse ainda que representantes da polícia vão ser convidados a participar, mas que caberá ao Comissário da Polícia, Andy Tsang, decidir se irá marcar presença.
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TDM 
13:00 TDM News (Repetição) 13:30 Telejornal RTPi (Diferido) 14:30 
RTPi Directo 18:10 Carga Pesada (Repetição) 19:00 TDM Talk Show 
(Repetição) 19:30 O Teu Olhar 20:30 Telejornal 21:20 Vingança Sr.1 
22:10 Carga Pesada 23:00 TDM News 23:30 Os Imortais 01:40 Tele-
jornal (Repetição) 02:10 RTPi Directo   

30 FOX SPORTS
12:30 Russian Premier Liga TBA 13:30 Sport Confidential -16 14:00 
Open Championship Official Film 2006 15:00 Open Championship 
Official Film 2007 16:00 Sports Max 17:00 2014 AFC Cup Persipura 
Jayapura vs Al-Qadsia 18:30 National Icons 19:00 (LIVE) FOX SPORTS 
Central 19:30 Football Asia 20:00 Sport Confidential 20:30 2014 AFC 
Cup Kitchee vs Arbil 22:00 (LIVE) FOX SPORTS Central 22:30 Perfection 
23:00 National Icons 23:30 Football Asia 00:00 Sports Max 

31 FOX SPORTS 2
13:00 Oneasia Tours 2014 Nanshan China Masters Day 4 15:00 Dream 
TV Package 2014 Street Velodrome 16:00 Premier League Darts 2014 
17:30 MLB Postseason 2014 NLCS (5)  19:00 2014 AFC Cup Kitchee 
vs Arbil 20:30 FOX SPORTS Central 21:00 Football Asia 21:30 MLB 
Postseason 2014 NLCS (5) 23:00 Sport Confidential  23:30 FOX SPORTS 
Central 00:00 Football Asia 

40 FOX MOVIES
12:35 Sexy Evil Genius 14:05 Grown Ups 15:50 Unfinished Song 17:25 

Machete Kills 19:20 Hours 21:00 Plus One 22:45 Salt 00:30 Aftershock

41 HBO
12:00 Collateral 14:00 Pitch Perfect 15:50 Freaky Friday 17:30 The 
Sound Of Music 19:40 Man Of Steel 22:00 Grace 22:50 World War 
Z 00:45 Grace

42 CINEMAX
12:45 Journey 2: The Mysterious Island 14:20 Death Wish 4: The Crack-
down 16:00 The Mad Room 17:30 F6:Twister 19:00 Vehicle 19 20:20 
A Return To Salem’S Lot 22:00 Dead In Tombstone 23:55 The Knick

50 DISCOVERY
13:00 Kings Of Crash 14:00 Medical Anomalies 15:00 Survive That! 
16:00 Shipwreck Men 17:00 How Do They Do It 17:30 How It’s Made 
18:00 River Monsters 19:00 Tethered 20:00 How Do They Do It? 20:30 
How It’s Made 21:00 Man Vs. Wild 22:00 Speed Of Life 23:00 Tethered 
00:00 How Do They Do It? 00:30 How It’s Made 

51 NGC
12:30 Man v. Monster 13:25 Beast Hunter 14:20 Brain Games 15:15 24 
Hours In A&E 16:10 Area 51: The Cia’s Secret Files 17:05 Secret Service 
Files: Protecting the President 18:00 Beast Hunter 19:00 Cesar to the 
Rescue Asia 20:00 Die Trying 21:00 24 Hours In A&E 22:00 Invasion 
Earth 23:00 The Truth Behind 00:00 24 Hours In A&E 

54 HISTORY
13:00 The Pickers 14:00 Outback Hunters 15:00 The Hunt 16:00 Moun-
tain Men 17:00 America’s Book Of Secrets 18:00 Kings Of Restoration 
18:30 Pawn Stars 19:00 The Pickers 20:00 Storage Wars: Texas 20:30 
Photo Face-Off  21:00 Stan Lee’s Superhumans 22:00 Kings Of Restora-
tion 23:00 Ancient Aliens Special Edition 00:00 The Pickers

55 BIOGRAPHY
13:00 Sell This House: Extreme 14:00 Flipped Off 15:00 The Great Aus-

tralian Bake Off 16:00 Destination Flavour: Japan 16:30 Food Factory 
17:00 The Coolest Places On Earth 17:30 Strangers In Danger 18:00 
Fix This Yard 18:30 Celebrity House Hunting 19:00 Sell This House: 
Extreme 20:00 Flipped Off 21:00 The Great Australian Bake Off 22:00 
Destination Flavour: Japan 22:30 Food Factory 23:00 The Coolest 
Places On Earth 23:30 Strangers In Danger 00:00 Fix This Yard 00:30 
Celebrity House Hunting 

62 AXN
13:00 Supernatural 13:55 American Ninja Warrior 14:50 Wipeout 15:45 
Caught On Camera 16:35 The Amazing Race 17:25 Hawaii Five-0 18:15 
Falling Skies 19:10 American Ninja Warrior 20:05 Criss Angel Mindfreak 
20:35 Ebuzz 21:05 Caught On Camera 22:00 Jack And Jill 23:45 Ebuzz 
00:15 Criss Angel Mindfreak 00:45 The Amazing Race 

63 STAR WORLD
12:55 Miss Advised 13:45 Trophy Wife 14:35 Masterchef US 16:15 
Revenge 17:05 Witches of East End 18:00 How I Met Your Mother 18:55 
Styled to Rock 20:45 Masterchef US 22:35 Scandal 23:30 The Rachel 
Zoe Project 00:25 Witches of East End

82 RTPI
13:30 Telejornal Madeira 14:00 Bom Dia Portugal-Directo 15:00 Os 
Nossos Dias 15:30 BOMBORDO 15:54 Amália, Amá-la 17:10 Bem-
vindos a Beirais 18:00 Telejornal Ásia-Directo 18:33 Livre Pensamento 
19:06 Roteiros de Portugal 19:15 Água de Mar 20:00 Jornal da Tarde-
Directo 21:11 Amália, Amá-la 22:27 A Conversa dos Outros 22:59 Os 
Nossos Dias 23:29 O Preço Certo 00:21 Roteiros de Portugal 00:27 
Livre Pensamento 01:00 Portugal em Directo-Directo 02:02 Roteiros 
de Portugal 02:13 Água de Mar 03:00 Telejornal-Directo 04:00 Sexta 
às 9-Directo 04:39 Agora Nós

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

220C/290C

• • • CÂMBIOS
PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.94 8.04
EURO 10.17 10.29
YUAN (RPC) 1.254 1.315

SOCIEDADE PROTECTORA 

DOS ANIMAIS DE MACAU

TEL: 28715732/63018939
ANIMA

TELEFONES ÚTEIS

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

TEL: 28714000

• • • AMANHÃ 18/10

• • • HOJE 17/10
230C/290C

WWW.SMG.GOV.MO

A programação é da responsabilidade das estações emissoras

22:00 (DIA 18)
TDM HD

Arsenal vs Hull City

CINETEATRO
S1 The Giver -  14:15 • 16:00 • 17:45• 21:30 

S2 Let’s Be Cops - 14:15 • 16:05 • 17:55 • 21.30

TORRE DE MACAU
Dracula Untold- 14:30 • 16:30 • 19:30 • 21.30

GALAXY

THEATER 7
The Boxtrolls (3D)- 15:15

DIRECTOR’S CLUB 3
The Golden Era  -  15:00 

THEATER 8
Ju-On-The Beginning of the End - 21:30

THEATER VÁRIOS
Dracula Untold- 13:30 • 15:10 • 16:50 • 18:40 • 19:20 • 21:30 
• 23:25 

THEATER VÁRIOS
The November Man - 17:15 • 18:15• 21:40 

THEATER VÁRIOS
Gone Girl- 15:45 • 19:00 • 20:20 • 21:00 • 22:40 
• 23:05 • 23:15 

THEATER 6
Paradise in Service- 13:20 • 18:30 

THEATER VÁRIOS
Flirting in The Air- 14:25 • 18:00 • 21:35 • 22:20

THEATER 8
TAZZA: The Hidden Card- 14:30 

Albano Martins*
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É bem feito?

• • • CARTOON • • •

1. Raramente ligo ao que a Igreja 
diz. A razão é simples, sou ateu, 
embora em grande parte da mi-

nha juventude tenha tido uma forma-
ção católica muito forte.

A vida, às vezes, prega-nos essas 
partidas. Não estou arrependido nem 
do passado nem do presente!

Pela primeira vez na minha vida 
adulta olho com alguma curiosidade 
e satisfação para os desenvolvimentos 
da igreja católica com o Papa Francis-
co.

Tive três grandes amigos que eram 
sacerdotes, homens que saíam da igre-
ja e arregaçavam as mangas para traba-
lhar junto dos mais necessitados. Des-
tes sou capaz de ser até fiel seguidor. 
Dois deles podiam-me ter convertido, 
como o fizera o primeiro na década de 
cinquenta do século passado. 

Dos que se sentam na secretária e 
peroram como doutores para as suas 
gentes, tenho tanta consideração como 
a que tenho para com os que à noite 
se dão ao cuidado de me roubarem en-
quanto durmo.

O Cardeal Joseph Zen, homem que 
admiro, embora anticomunista de mais 
para o meu gosto, aconselha a que os 
estudantes de Hong Kong avancem 
para uma democracia mas com mais 
sensatez.

A verdade é que também penso o 
mesmo, relembrando os acontecimentos 
que vivi na década de sessenta/setenta 
em Portugal e a experiência de vida de-
pois da revolução de Abril até hoje!

Mas toda a gente tem o direito, e di-

ria mesmo que o dever, de lutar pelos 
seus ideais. E não quero ser retrógra-
do (em Portugal dir-se-ia, na época do 
PREC, reaccionário), mas grande parte 
desse ímpeto vai-se refreando ao lon-
go dos anos, para a grande maioria dos 
jovens.

Hoje, quando vejo o que acontece 
em Hong Kong, pergunto-me a mim 
mesmo por que razão a China, que 
dispõe da soberania de Hong Kong, 
incontestada interna e internacional-
mente, terá optado, mal a meu ver, por 
não permitir que o segundo sistema 
se desenvolva em plenitude na região 
vizinha. A China, com essa decisão 
pouco pragmática, afasta para sempre 
Taiwan, criando ao mesmo tempo uma 
imagem de intolerância pouco inteli-
gente na fase em que hoje se encontra 
no seio da comunidade internacional, 
difícil de limpar junto dela e uma des-
necessária falta de confiança do seu 
povo de Hong Kong. A China que dis-
põe em Hong Kong, como em Macau, 
de exército próprio, símbolo, que nun-
ca abdicou, da sua soberania na região! 

Até um país como o meu, pobre, é 
capaz de parir regiões autónomas com 
estatutos muito semelhantes às regiões 
administrativas da China, com parla-

mentos e chefes de governo livremente 
eleitos localmente. 

Se o mundo, para nós, nunca de-
sabou, mesmo quando nos caiu no 
sapatinho um Alberto João Jardim na 
Madeira durante tantos anos a fio a 
chantagear-nos constantemente com o 
papão da independência, que mal ad-
viria para a China, esse esgar de clari-
vidência?

Agora, dificilmente, para quem co-
nhece a maneira como as autoridades 
chinesas se comportam, será possível 
um recuo do governo central! Difícil 
mas não impossível.

O bom senso ensina que todos, po-
der central, governo local e manifes-
tantes, deveriam tentar chegar a com-
promissos com cedências de todos os 
lados.

Essa seria uma mensagem inteli-
gente e moderna que a China daria 
ao mundo, mostrando que, nessas 
regiões, o segundo sistema funciona 
em pleno e não é muleta de coisa al-
guma. O primeiro sistema continuaria 
na mesma, com as agendas de reforma 
ditadas pelo poder central ou pelos 
desenvolvimentos internos na própria 
China, mas sem interferências hipó-
critas dos países ditos democratas. E 
os democratas de Hong Kong têm de 
engolir alguns sapos bem amargos, 
acredito, deixando de intervir descara-
damente no desenvolvimento político 
do primeiro sistema, se não quiserem 
que esse lhes faça exactamente o mes-
mo, como aliás, acontece hoje! A isso 
chama-se compromisso!

2. O Ébola é uma batata quente 
que vai sair das mãos da pobreza 
atroz, provavelmente depois de 

dizimar dezenas de milhares de seres 
inofensivos, explorados de forma atroz 
pelas potências colonizadoras e de-
pois pelas cliques que tomaram conta 
desses países após a independência. O 
mundo ocidental dito desenvolvido e 
a escumalha que governa a maior par-
te desses países africanos em regimes 
meio ditatoriais, na sua quase maioria, 
ou altamente corruptos, nunca quis de 
facto saber das suas populações. Hoje 
o drama do Ébola coexiste com “os pe-
rigos das crescentes desigualdades so-
ciais e económicas, num mundo onde 
os ricos obtêm os melhores tratamen-
tos e os pobres são deixados morrer”, 
para citar Margaret Chan, directora ge-
ral da OMS.

A globalização, aquela que se fi-
cou apenas pelo desenvolvimento de-
senfreado da economia, muitas vezes 
contra as próprias  populações, em be-
nefício dos defensores do liberalismo 
desenfreado, vai acabar por nos fazer 
pagar o preço da ganância. 

Pelo que se leu há dias, vamos ter o 
Ébola à porta, nós e o mundo, mesmo 
aquele que nunca teve nada a ver com 
a situação sub-humana em que vivem 
essas populações!

Se não fosse pelos inocentes que 
irão pagar bem caro a ganância de uma 
minoria que tem o poder total do mun-
do, diria mesmo que era bem feito!

*Economista. 
Escreve neste espaço às sextas-feiras. 

Mal-aventurados os que não têm ferrão, só incitam
UM PONTO É TUDO

Ferreira Fernandes

O zângão não trabalha, como a abelha operária, 
nem tem ferrão como ela para se defender. Só 
lá está para fecundar. 

Fica assim explicada a tradução: em inglês, zân-
gão é drone.

Para fecundar chatices, picar cizânia, parar um 
jogo de futebol nos Balcãs, nada como um zângão a 
arrastar uma bandeira de nostálgicos da “Grande Al-
bânia”, sobretudo se for num estádio de nostálgicos 
da “Grande Sérvia”. 

Como todos que não têm ferrão nem trabalham, o 
drone que interrompeu, na quarta, o Sérvia-Albânia 
é perigoso. Acirra incêndios que não pode controlar. 

Eu vi kosovares albaneses a mostrar-me a foto da 

casa que deixaram para trás quando atravessaram a 
fronteira e ouvi um sérvio num convento a abarrotar 
de refugiados a implorar-me para ir buscar o irmão 
incapacitado que deixara em Pec, cidade abandona-
da. 

Não gosto de quem manipula aviõezinhos brin-

cando com isto.
Fazia sentido a primeira versão que apareceu do 

incidente: seria Edi Rama, irmão do primeiro-minis-
tro albanês, Olsi Rama, a manipular o drone, sentado 
na tribuna de honra do estádio. Como Olsi vai a Bel-
grado em visita de estado para a semana, parecia-me 
lógico, caso o irmão quisesse resolver um problema 
de herança. 

Sabe-se, desde há exactamente um século, como 
certos estudantes sérvios recebem as visitas de esta-
do. Mas não se confirmou nem a responsabilidade de 
Edi, nem o contencioso de heranças entre os irmãos. 

Resta a estupidez, simples. É ainda mais perigosa.
JTM/DN

JTM/DN

OS DESATINADOS
Albano Martins*
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Énio Ramalho

FIGURAS DE JADE
António Aresta* 

Énio da Conceição Ramalho 
(1916-2013) foi a todos os títulos 
uma figura intelectual singular, 

um macaense discreto, ora em Portu-
gal, ora em Macau, com uma notabi-
líssima carreira no ensino liceal, na in-
vestigação, na criação literária e com 
largas investidas pela música ou pela 
pintura, paixões antigas de resto.

 Frequentou o ensino primário e 
o ensino liceal na sua terra natal, em 
Macau, e por causa da pequenez da 
urbe terá tido, com certeza, a oportu-
nidade de se cruzar nas ruas com Ca-
milo Pessanha, com D. José da Costa 
Nunes e com Manuel da Silva Men-
des. Quando entrou no primeiro ano, 
o Liceu tinha pouco mais de 100 alu-
nos e o Reitor era o professor Carlos 
Borges Delgado. Na ‘Revista Macau’, 
a propósito do centenário de Liceu, 
em 1993, Énio Ramalho assinou um 
pequeno artigo justamente intitulado, 
‘Tudo começa no Liceu’ onde desfia 
as suas recordações : “Dirigia nesse 
tempo o Liceu o Dr. Borges Delgado, 
que durante anos deu à escola o me-
lhor do seu esforço. Teve a virtude de 
condimentar a aridez da vida escolar, 
fomentando o gosto pela música, sen-
do ele mesmo, o ensaiador e director 
da primeira tuna académica do Liceu. 
Também introduziu, como activida-
de extra-curricular, a prática teatral. 
Era também o Reitor quem dirigia os 
ensaios, quer da tuna, quer do teatro, 
numa das salas do velho edifício do 
Liceu, situado junto ao campo de Tap 
Seac, onde aos domingos se disputa-
vam os jogos de hóquei em campo”. O 
professor Camilo Pessanha era então 
uma figura lendária : “Aí, na escola, 
leccionou e foi escutado com admi-
ração”. Estudou música na ‘Schola 
Cantorum’, que funcionava na Igreja 
de São Lourenço, sob a orientação do 
padre açoriano Mateus das Neves. 

Em 1935, com 19 anos de idade, 
inscreve-se no curso de Filologia Ger-
mânica, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. Poucos 
estudantes macaenses iam prosseguir 
os estudos em Portugal. Ele próprio 
frisa esse aspecto: “Só a partir de cer-
ta altura, por volta dos anos trinta, 
ou finais dos vinte, alguns estudan-
tes mais afoitos quiseram demandar 
estudos superiores, o que implicava 
uma longa viagem por mar, de mais 
de 30 dias, até à metrópole”. 

Macau, nesse ano de 1935, esta-
va embalada na consolidação da sua 
identidade cultural, a começar pela 
comemoração do Dia de Camões. O 
Chefe da Repartição do Gabinete, Fi-
lipe Augusto do Ó Costa, faz publicar 
o programa: “Às 17.30 horas do dia 10 
de Junho próximo prestar-se-á home-
nagem no Jardim de Camões ao imor-
tal Poeta, glória da nacionalidade, 
devendo comparecer os alunos das 
Escolas portuguesas e chinesas com 
os respectivos professores e um pelo-
tão de cada uma das unidades milita-
res, aquarteladas nesta colónia, bem 
como contingentes das corporações 
militarizadas. Usarão da palavra os 
senhores capitão José da Cruz Ribeiro 
e Ung-Chi-Lim, professor da Escola 
Chinesa Secundária Song Sat”. 

Em Coimbra, Énio Ramalho con-
clui o curso com distinção, em 1939,  
apresentando uma tese sobre “Aldous 
Huxley – o intelectual perante os ho-

mens e a vida”, que será publicada na 
prestigiada revista ‘Biblos’ e  editada 
em separata, em 1942, o que era uma 
segura indicação da sua originalida-
de e do seu valor. Recebe do Institu-
to Britânico o prémio para o melhor 
aluno do curso. Finaliza igualmente o 
Curso de Ciências Pedagógicas na Fa-
culdade de Letras de Coimbra.

Após o estágio no Liceu Normal 
D. João III, em Coimbra, inicia uma 
longa carreira docente que o levará a 
Lisboa, a Viseu, a Macau e à Póvoa de 
Varzim. Em Macau foi Reitor do Li-
ceu Nacional do Infante D. Henrique 
(1964-1967) e simultaneamente Chefe 
da Repartição Provincial dos Serviços 
de Educação.

Deixo aqui assinaladas algumas 
das suas obras didácticas e peda-
gógicas que conheceram sucessivas 
edições: “Caderno de Gramática In-
glesa” (1946); “Gramática de Língua 
Inglesa” (1958); “Gramática da Lín-
gua Inglesa para o 2º Ciclo dos Li-
ceus” (1959); “Guia de Conversação 
Inglesa” (1959); “Dicionário Essencial 
Inglês-Português” (1961); “Estam-
pas para as Aulas de Conversação de 
Francês e de Inglês” (1966); “English 
Student’s Book” (1973); “Dicionário 
Estrutural Estilístico e Sintáctico da 
Língua Portuguesa” (1985). 

Incursões literárias, poderemos 
encontrá-las em “A Princesinha na 
China” (1981) e “O Menino das Estre-
las entre os Doutores” (1998). Neste 
volume de ficção futurista, cuja capa 
e contracapa reproduzem duas pintu-
ras do autor, encontramos um subtil 
relance autobiográfico: “Tive um tio 
que era um excelente professor e pos-
suía uma boa biblioteca, que deixou à 
viúva, com quem agora vivo. Muitas 
vezes eu ia às escondidas tirar um li-
vro para dar uma espreitadela. Ele só 
tinha livros difíceis, sobre a educação, 
a sociologia, a política, e coisas do 
género. E ralhava-me, dizia que tais 
leituras só me faziam mal à cabeça. 
Mas eu gostava. Também havia livros 
sobre as naves inter-planetárias. Es-
ses eram os meus preferidos”.  Ficou 
inédito um anunciado livro dedicado 
à China. Escreveu um ensaio sobre 
“A Pintura Chinesa”, publicado no 
Boletim do Instituto Luís de Camões, 
de Macau. Com muito interesse tam-
bém , a conferência “O Valor Intrín-
seco da Palavra na Estruturação da 
Linguagem Poética”, proferida em 
1998, e publicada em 2001 no livro 
“Reencontro com o Dr. Luís Amaro 
de Oliveira, o professor e o amigo”, 
uma excepcional e rara evocação, 
para o contexto mental português, de 
um grande professor do ensino liceal. 
Tradutor de William Shakespeare e 
de inúmeros outros autores, foi tam-
bém este o modo que Énio Ramalho 
encontrou para aproximar culturas e 
povos e exercer um magistério cultu-
ral perante os seus concidadãos. E so-
bre a tradução deixou uma maturada 
reflexão: “Mas adaptar ideia e forma 

numa versão para outra língua só é 
possível, em parte, pois que para tan-
to há que deturpar a forma original, 
se não, também, a ideia. Quisemos, 
porém, fazer a experiência. Tentamos 
traduzir, para português, algumas 
composições poéticas da vetusta Chi-
na, correndo mesmo o risco de desnu-
dar a atmosfera poética do original. 
Não pudemos, por desconhecer a lín-
gua, ter acesso aos originais, pelo que 
nos servimos da tradução inglesa de 
Arthur Wally, da obra ‘Chinese Poe-
ms’. Na poesia da velha China inter-
vém o elemento religioso, o popular, o 
aristocrático e o panteísta, este último 
reflectindo uma veneração dos fenó-
menos da natureza”. E pelo que aqui 
se vê, fará todo o sentido empreender 
um bosquejo bibliográfico dedicado a 
Énio Ramalho.

Vou deter-me um pouco no seu 
pensamento antropológico, consubs-
tanciado em duas outras publicações, 
injusta e misteriosamente esquecidas 
nas bibliografias e nas antologias so-
bre a história e a contemporaneidade 
de Macau. 

A primeira é “Macau, Lembrança 

Doutros Tempos….”, uma edição do 
Rotary Club de Viseu , sendo uma 
“Palestra proferida no Rotary Club 
de Viseu em 20-01-1951, em sessão 
dedicada ao Rotary Club de Macau”. 
Após uma inevitável contextualiza-
ção histórica, em jeito de lição,  recor-
re à memória emocional para relem-
brar a sua cidade, “ao longo da baía 
murada, rente ao mar, um cordão de 
velhas árvores copadas ensombrava 
a estrada marginal, ao mesmo tempo 
que dava mais côr à paisagem. Atrás, 
os edifícios alinhavam-se numa ex-
tensão de mais de um quilómetro: 
boas construções, casas limpas, bran-
cas, arejadas; outras amarelas, côr de 
rosa. Predominavam os tons claros e 
alegres. No primeiro piso, longas ar-
cadas com passeio interior ofereciam 
abrigo aos transeuntes em dias de 
chuva e calor; casas particulares, al-
gumas lojas, uma ou outra repartição 
pública, um ou outro hotel e o Palácio 
do Governo. Percorre toda a baía um 
nunca acabar de construções, que se 
estendem gostosamente por sobre as 
águas mansas”. Esta vivida descrição 
terá provocado certamente nos seus 
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Dito

“A grande maioria das pessoas que vi-
sitam os casinos de Macau são chine-
ses do continente, de Hong Kong e de 
Taiwan. Assim, o território é, essencial-
mente, exportador de males sociais e 
problemas de jogo para estes países, a 
partir do momento em que os turistas 
voltam para os seus locais de origem”

• • • HÁ 20 ANOS

In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 
17/09/1994

ASSEMBLEIA LEGILATIVA 
RETOMOU O TRABALHO
A Assembleia Legislativa (AL) de Ma-
cau iniciou a terceira sessão legislativa 
com a aprovação do seu orçamento 
de 29 milhões de patacas para o ano 
de 1995. A presidente Anabela Ritchie 
justificou a necessidade de reforçar o 
orçamento para fazer face à actualiza-
ção de vencimentos e para ampliação 
das instalações que a Assembleia ocu-
pa no edifício da Associação Comer-
cial de Macau. Antes da aprovação do 
orçamento, os deputados elegeram as 
comissões de Regimentos e Manda-
tos, Assuntos Constitucionais, Direi-
tos, Liberdades e Garantias, Adminis-
tração e Finanças e Assuntos Sociais, 
Educação e Cultura. Para a Comissão 
de Regimentos e Mandatos, foram 
eleitos os deputados António Coreia, 
Lau Cheok Va, Vítor Ng, Raimundo 
Rosário e Susana Chao. Para a Admi-
nistração e Finanças Públicas foram 
eleitos os deputados António Correia, 
Lau Cheok Va, Vítor Ng, Raimundo 
Rosário, Alexandre Ho, Rui Afonso e 
Tong Chi Kin. A Comissão de Assun-
tos Constitucionais, Direitos, Liberda-
des e Garantias ficou constituída pe-
los deputados Alberto Noronha, Neto 
Valente, Leonel Alves, Susana Chou, 
José Rodrigues do Rosário, Ko Hoi 
In e Lau Chok Va. Para a eleição da 
Comissão de Assuntos Sociais, Educa-
ção e Cultura foi necessário proceder 
a um desempate entre os deputados 
Raimundo do Rosário e Ng Kuok 
Cheong, que obtiveram o mesmo nú-
mero de votos em dois escrutínios. A 
escolha recaiu em Ng Kuok Cheong 
com doze votos a favor à quarta vo-
tação, após uma delas ter sido dada 
como nula por faltar o voto de um de-
putado. Antes do período do dia, Ng 
Kuok Cheong usou da palavra para 
defender o ensino universal gratuito 
em Macau e para alertar o executivo 
para a necessidade de melhor coorde-
nação e importação de mão-de-obra 
não-residente, porque “há muitas pes-
soas em Macau que não conseguem 
arranjar trabalho”. Tong Chi Kin, que 
também usou da palavra, alertou para 
a necessidade de ser rever o regime 
das concessão das Obras Públicas de 
Macau, no sentido de se prevenir si-
tuações como a que “está a acontecer 
com a empresa portuguesa “Constru-
ções Técnicas”. O mesmo deputado 
afirmou ainda que “a população de 
Macau não pode ser prejudicada com 
atrasos nas obras e agravamentos de 
custos dessas mesmas obras”.

Desmond Lam, professor da Universidade 
de Macau, citado pelo “Hoje Macau”

ouvintes em 1951 o desejo de conhecer essa “fascinante e 
longínqua jóia do império português”. E como se caracte-
rizava a comunidade portuguesa? Énio Ramalho apressa-
-se a responder: “A população portuguesa da colónia leva 
uma vida bem diferente da indígena: constituída quase 
na totalidade por famílias de funcionários, ela divide as 
suas horas entre os afazeres da repartição e um ou outro 
passatempo habitual: reuniões familiares, partidas de té-
nis à tardinha, e, no verão, o mar. Há campos de jogos, 
onde os rapazes se alongam na prática do desporto. As 
crianças frequentam as escolas e o liceu, que conta cerca 
de 150 alunos. Há ainda uma escola secundária do co-
mércio, um seminário, um colégio feminino dirigido por 
religiosas com numerosa frequência. O nível médio de 
instrução é elevado. De entre a população portuguesa na-
tural da colónia não há um único analfabeto, e poucos são 
os que não tenham frequentado uma escola secundária. 
Há também uma escola luso-chinesa e inúmeras escolas 
chinesas, com uma população escolar de cerca de 30.000 
jovens. Existe um jornal diário escrito em língua portu-
guesa e vários em língua chinesa. Uma guarnição militar 
metropolitana defende a cidade e encontra-se aquartela-
da em pontos estratégicos nas suas principais elevações”. 
Mas não deixa de reflectir em voz alta sobre as consequên-
cias da segunda guerra mundial na guerra civil chinesa, 
sobretudo no amanhecer do comunismo, com as óbvias 
consequências para Macau: “Metida entre duas guerras, a 
colónia viu subir assustadoramente os preços dos artigos, 
e mal se sabe ainda quando as coisas voltarão ao nível 
primitivo. Nuvens negras surgem no horizonte e são in-
dício de novas tormentas. Os corações pulsam oprimidos 
pelo terror do que está para vir, pois a tempestade que 
agora ameaça os homens é outra. Dividem-se as hostes 
em cada campo, e as almas interrogam ansiosas: onde 
irá acabar tanta luta, tantos sacrifícios, tantas convulsões 
neste mundo atormentado? Mas a tempestade ruge mais 
forte para as bandas do Oriente, e Macau, pequena cida-
de multissecular reclinada sobre as águas mansas do rio, 
sente-se como todas as outras ameaçada. Pobre terra e po-
bre gente! Quatro séculos de luta pertinaz, de paciência, 
de coragem, de tacto diplomático, firmaram em terras do 
Oriente distante um cantinho de Portugal que hoje é nos-
so. Homens da minha terra! O espírito que através dos 
tempos vos tem ligado à Nação e mantido intacta a terra 
da Pátria no Oriente não permitirá que ela se perca”. Um 
optimismo muito cauteloso, dado o contexto regional, po-
lítico e militar, absolutamente avassalador.

A segunda publicação intitula-se “Coexistência Cul-
tural”, uma edição do Centro de Informação e Turismo, 
de Macau, e resulta de uma “Palestra proferida pelo 
Reitor do Liceu Nacional Infante D. Henrique, Dr. Énio 
Ramalho, no dia 11 de Maio de 1964, no Leal Senado da 
Câmara de Macau, por ocasião do encerramento da Se-
mana do Ultramar”, inserida nas “comemorações do XL 
aniversário da Revolução Nacional”, cuja comissão pro-
vincial integrou as seguintes personalidades: presidente 
(governador da província, António Adriano Faria Lopes 
dos Santos), vice-presidente (Adolfo Adroaldo Jorge, 
presidente da comissão provincial da União Nacional), 
vogal (Armando da Mota Cerveira, comandante militar 
de Macau e presidente do Leal Senado), vogal (Francis-
co Martins, comandante da defesa marítima), vogal, (Oc-
távio Galvão de Figueiredo, comandante da PSP), vogal 
(Manuel Barnabé Lopes, chefe dos Serviços de Fazenda e 
Contabilidade), vogal (Énio da Conceição Ramalho, chefe 
dos Serviços de Educação), vogal (Joaquim Morais Alves, 
chefe de secção interino dos Serviços de Saúde e Assis-
tência e presidente do Conselho Provincial de Educação 
Física). 

A complexa arte da coexistência  foi sempre um dos 
segredos da sobrevivência de Macau, como Wu Zhiliang 

magistralmente demonstrou na sua tese de doutoramen-
to. Estranhamente ou não, algumas questões que Énio 
Ramalho formulou permanecem intactas na sua radica-
lidade: “Mas, que povo é este que nos rodeia, como vive 
e como pensa, que costumes são os seus? Que interesses 
nos ligam, quais as lições a colher desta gente laboriosa, 
que nos concede as primícias do seu solo, nos empresta 
os braços para o desbravar, a excelência do seu espírito 
inventivo, os produtos do seu labor paciente – a troco 
duma administração multissecular que dá a este pedaço 
de terra aquele toque de lusitanidade, e aos seus costu-
mes certo sentido cristão e europeu?”. O conhecimento 
do Outro, uma alteridade compreensiva, deverá ser uma 
construção feita em duas fases. Énio Ramalho desenvolve 
assim o seu pensamento: “Julgamos que a primeira tarefa 
a empreender é a de que as obras dos nossos poetas e 
escritores sejam traduzidos para a língua chinesa, uma 
vez que são em pequeníssimo número os chineses capa-
zes de ler e entender a língua portuguesa; e não só a nossa 
literatura como a nossa arte em todas as suas facetas, e 
também a nossa história, todo o esforço criador na ciência 
da navegação e descoberta. Não pensamos que até agora 
se tenha feito qualquer tentativa séria nesse sentido. Na 
literatura, por exemplo, Camilo Pessanha, artista de rara 
sensibilidade que esculpiu em rimas de cristal muito das 
belezas e do exotismo da China, não é mais do que um 
desconhecido nesse país. De Camões, cuja obra merecia 
ser divulgada no Oriente, cremos que pouco mais conhe-
cem além da velha gruta”. A coexistência cultural deve ir 
mais longe na sua reciprocidade: “A coexistência deverá 
significar não apenas a presença física de dois povos que 
ocupam o mesmo espaço geográfico, e que em tudo mais 
se mantém estranhos um ao outro; esses serão, quando 
muito, dois inquilinos do mesmo prédio, pagando em 
comum as obrigações relativas à conservação daquele. A 
verdadeira coexistência terá de significar qualquer coisa 
de mais profundo, com raízes na alma e no entendimento: 
há-de traduzir-se na aproximação e intercâmbio dos espí-
ritos, a compreensão mútua, - o conhecimento recíproco 
de quanto diga respeito a cada um deles: a sua história, os 
seus usos e costumes, a sua arte, e o papel que a cada um 
coube adentro da missão civilizadora dos povos”.

 Este pensamento heterodoxo teve a virtualidade de 
reconhecer que na balança da coexistência luso-chinesa 
ou sino-portuguesa pesaram mais os afectos, as cumpli-
cidades e os negócios, ao passo que a cultura em todas as 
suas facetas e a aprendizagem das  línguas tiveram um 
peso pluma. 

A exortação, “Povo da China! nós te saudamos ao cabo 
de 4 séculos de convívio fraterno”, sintetiza bem a since-
ridade do autor que acreditava que a coexistência come-
çava por este primeiro passo.

Pouco tempo depois, em 1966, o Território é abalado 
pelo pequeno sismo ideológico conhecido por um-dois-
-três, com radicalismos e devastações. Macau, esse conti-
nuou porque a coexistência era uma realidade viva e mais 
poderosa do que as episódicas divergências. 

Fazendo o balanço do passado, não tem hesitações: 
“O Liceu foi, e tem sido, durante largos anos um agente 
modelador de mentalidades e foi, sem dúvida, a zona de 
confluência de duas culturas, a ocidental e a oriental. Te-
ria por força de ser assim ser, dada a presença envolvente 
da China com a sua espiritualidade milenária a influen-
ciar os seus vizinhos seculares – através da língua, do seu 
teatro tradicional, carregado de simbolismo, recheado de 
guerreiros lendários da antiga história pátria, e através da 
sua música, que diariamente espalha as cinco notas de ca-
prichosa tessitura melódica pelos cafés e casas de pasto”. 

A arte da coexistência foi a magna lição de Énio Ra-
malho.

*Docente e investigador. Ex residente em Macau. 

(...) Este pensamento heterodoxo [de Énio Ramalho] 
teve a virtualidade de reconhecer que na balança da 

coexistência luso-chinesa ou sino-portuguesa pesaram 
mais os afectos, as cumplicidades e os negócios, ao pas-
so que a cultura em todas as suas facetas e a aprendiza-

gem das  línguas tiveram um peso pluma (...) 
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Kesha acusa produtor musical 
de abuso sexual e agressões
A cantora Kesha acusou o seu 
produtor musical, Dr. Luke, de abuso 
sexual, físico e verbal, bem como 
de assédio e stress emocional, 
sofridos nos últimos dez anos. Na 
queixa-crime a que o site TMZ teve 
acesso, Kesha relata os diversos 
abusos que terá sofrido depois de 
se ter vinculado ao produtor com 
apenas 18 anos. A artista diz que Dr. 
Luke forçou-a a consumir álcool e 
drogas para conseguir sexo e que a 
terá também violado durante uma 
viagem de avião, depois de lhe ter 
dado uma substância que não conseguiu identificar. Kesha, que pede ao juiz que a 
desvincule do seu contrato com Dr. Luke, alega ainda que o produtor lhe bateu por 
diversas ocasiões, e que lhe chamava “frigorífico gordo” e coisas como “não és assim 
tão bonita, nem tão talentosa, tens sorte por me teres contigo“. Dr. Luke já veio a 
público negar estas acusações, apresentando também uma queixa-crime contra 
Kesha por tentativa de extorsão.

Anne Hathaway perdeu papéis
por não ser muito sexy 
Anne Hathaway admitiu que a sua carreira 
tem sido uma luta constante, por muitos 
realizadores considerarem que a actriz não 
é suficientemente sexy para certos papéis. A 
actriz afirmou à revista “Harper’s Bazar” que, 
embora tenha tido bastante sucesso nos 
últimos anos, muitos papéis foram-lhe negados 
por este motivo. Após ter ganho um Óscar em 
2013, a carreira de Anne Hathaway andou um 
pouco para trás, pois era considerada como 
“pouco autêntica” e, por esse motivo, a actriz 
acredita que teve dificuldades para voltar a ser 
contratada.

JTM & MDT “Umbrella Girl Competition”
Regras e Prémios

1- As concorrentes devem enviar por e-mail 2 fotografias e uma cópia do 
documento de identificação até ao dia 24 de Outubro. O e-mail deve ser 
enviado para: gente.gira@yahoo.com, macauracingteam@gmail.com e 
umbrellagirl@macaudailytimes.com

2- As duas vencedoras devem estar disponíveis no dia 15 de Novembro 
para serem as “Umbrella Girls” da CF Racing Team #32 durante o 61º 
Grande Prémio de Macau, e para todas as actividades promocionais da 
equipa, incluindo sessão fotográfica com convidados e a equipa durante o 
Grande Prémio.

3- Todas as inscrições serão apenas consideradas desde que a concorrente:

 a) Tenha 18 ou mais anos à data do evento;
 b) Tenha uma altura mínima de 1,65cm;
 c) Apresente cópia do Documento de Identificação ou Passaporte;

4- No dia 31 de Outubro será publicada no JTM e no MDT uma lista com as 
cinco participantes seleccionadas e com as vencedoras finais em Novembro.

5- A selecção vai basear-se no número de votos (“likes”) que cada 
concorrente receber, no conjunto, dos sites, páginas de facebook, etc., do 
JTM, MDT e CF Racing Team #32.

6- As vencedoras (2) vão receber:

 a) Um prémio em dinheiro 
 b) Um jantar para dois no restaurante El Gaucho
 c) Um CD com fotografias da equipa e “merchandising” da equipa 

7- Links Oficiais:

• www.jtm.com.mo • www.facebook.com/pages/Jornal-Tribuna-de-Macau

• www.macaudailytimes.com.mo • www.facebook.com/pages/MDTimes

• www.facebook.com/cfracingteam32

Um “anjo” que gosta
de surfar e dançar
Marloes Horst é uma daquelas modelos 
adorada por todos. Natural da província 
holandesa de Friesland, a manequim de 25 
anos deu nas vistas ao desfilar em lingerie, 
reforçando a lista de “anjos” da Victoria’s 
Secret. Quando não se encontra em frente 
às objectivas ou a desfilar, gosta sobretudo 
de surfar ou dançar. 
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Gente Gira Envie as suas fotos para: gente.gira@yahoo.com

O que falta em Macau? por  Edna Mendoza

Para mim, a única coisa que mu-
daria é o preço das rendas. Este 
é, a meu ver, o principal proble-

ma em Macau. As casas estão cada 
vez mais dispendiosas e não existe uma lei que pro-
teja os inquilinos do “abuso de poder” dos senhorios. 
Deveria existir um limite de aumento de rendas, algo 
que proteja os nossos interesses, pois ter que pagar 

uma renda mais cara a cada ano é impensável. À parte 
disto, existem outros pormenores a limar, a começar 
pelos transportes que precisam de ser mais frequen-
tes e ter melhores condutores, e a acabar na regula-
mentação dos táxis. Espero que em breve se chegue 
a um consenso em relação a este último ponto, pois 
a situação está a ficar cada vez mais descontrolada. 
Também considero que os bens essenciais estão mais 

caros, bem como os serviços públicos. De uma forma 
geral o nível de vida aumentou, contudo, os salários 
continuam baixos, o que por sua vez gera um certo 
desequilíbrio. Alguns espaços verdes espalhados pela 
cidade também seriam algo a considerar, na penínsu-
la quase que nem vemos árvores! Seria bom termos 
um espaço para passear com as crianças ao ar livre, 
evitando a confusão. 

Sonho 
tornado 

realidade
Kimberly Kayleigh 

adora dançar e por isso 
decidiram inscrevê-la 

numa actividade extra-
curricular na Escola 

Guanying: o ballet! Os 
pais Nesmie e Pedro 
Crespo contaram ao 
GENTE GIRA que, no 

momento em que 
esta fotografia foi 

tirada, a jovem estava 
a experimentar o seu 

uniforme de dança 
muito entusiasmada, 
pois ser bailarina foi 
sempre o seu maior 

sonho!

Férias
em família 
Anastasiya Motoz e 
o namorado Taylor 
Gomes (os dois a 

contar da esquerda), 
foram recentemente 

até Albufeira para 
desfrutar de umas 

férias bem merecidas. 
Os “pombinhos” 
aproveitaram o 

verão lusitano e não 
estiveram sozinhos, 

passando grande parte 
do tempo com o irmão 
Diego Gomes e a mãe 

Nelvina Barreto.

Vitórias na bagagem
Na véspera da partida para Haining, na China, as equipas júnior e sénior de 

Hóquei de Macau juntaram-se para registar este momento de felicidade que já 
antecipava grandes vitórias! O grupo participou no 16º Campeonato Asiático 

de Hóquei em Patins, no final de Setembro, com os seniores a sagrarem-se 
campeões pela 6ª vez consecutiva e os juniores a conquistarem o terceiro lugar.

Reencontro de turma 
Como é bom reviver os tempos de escola! David Cardoso (quarto a contar da 
esquerda) contou ao GENTE GIRA que sempre que pode reúne-se com alguns 

colegas de turma que estudaram consigo no Colégio Dom Bosco. Num dos 
reencontros, o grupo jantou no SoHo, no City of Dreams, onde pediram frutos 

do mar, lagosta e até um pouco de comida italiana! Na foto, a partir da esquerda, 
surgem Daniela Assis, Nuno Duque, Catarina Tang, Lisa Gomes e Mando Marques. 
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Novo acidente nas escalas rolantes causou nove feridos nas Portas do Cerco
Nove pessoas, todas do sexo feminino, tiveram que receber tratamento hospitalar durante a tarde de ontem na 
sequência de um acidente que ocorreu nas escadas rolantes da área de saída do Posto Fronteiriço das Portas Do 
Cerco. De acordo com o “Ou Mun Tin Toi”, um turista terá pressionado o botão “stop” das escadas rolantes porque 
a bagagem estava presa, porém, a paragem abrupta levou à queda de várias pessoas, incluindo uma criança. Com 
idades compreendidas entre os 5 e os 72 anos de idade, as vítimas foram tratadas no Centro Hospitalar Conde S. 
Januário. No diagnóstico preliminar foram identificados ferimentos ligeiros, entorses, contusões e algumas esco-
riações, revelaram os Serviços de Saúde em comunicado, acrescentando que “todos as pessoas estavam conscientes 
no momento da assistência pré-hospitalar”. Este é o segundo incidente reportado nas escadas rolantes do Posto 
Fronteiriço, tendo o anterior acontecido em Maio. 

Jornalistas acusam TVB de “deturpar” vídeo de agressão a manifestante
Um grupo de jornalistas da estação televisiva de Hong Kong TVB acusou a 
direcção de informação de alterar o guião do vídeo que captou a agressão 
da polícia a um manifestante, Ken Tsang, “deturpando a verdade”. Numa 
carta aberta, a redacção da TVB em língua chinesa frisa que o vídeo vinha 
originalmente acompanhado de uma descrição do que era visto nas ima-
gens. No entanto, quando foi emitido, às 07:00 de quarta-feira, foi retirada 
a frase “os agentes levaram-no para um canto escuro em Tamar Park, dei-
taram-no no chão e começaram a esmurrá-lo e pontapeá-lo. Durante esse 
período, dois agentes abandonaram o local mas os restantes continuaram 
a pontapear o homem”. Sem esta descrição, o guião indicava apenas que 
um manifestante de mãos atadas tinha sido levado pela polícia. Só ao meio-dia é que a estação acrescentou uma 
nova frase ao guião, indicando que durante o período em que o homem foi levado pela polícia: “suspeita-se que os 
agentes tenham recorrido à força”. “Acreditamos que a nossa peça antes das 07:00 era neutra e oferecia uma descri-
ção objetiva do que aconteceu. Não podemos aceitar que tenha levado cinco horas para que uma frase extra fosse 
acrescentada para descrever o que se passou”, dizem os jornalistas. A redacção considera que retirar as frases em 
questão “tornou a peça incompleta” e resultou numa “versão deturpada da verdade”. Segundo a BBC, o director 
de informação da TVB, Keith Yuen, defendeu a decisão da estação televisiva de remover a informação em causa, 
alegando que o incidente estava ainda sujeito a investigação policial.

Com o jogo a cair pela quinta vez, agitam-se ain-
da mais os analistas das casas de investimento na 
ânsia de explicarem sucessivas revisões de estima-
tivas. São projecções que surgem a um ritmo quase 
alucinante, ou não fosse cada vez maior o universo 
dos clientes que batem à porta de consultoras que 
encontraram em Macau uma “mina de ouro” para 
os seus negócios. 

O problema é que nem sempre batem à porta 
certa. Há cerca de três anos, Paulo Azevedo, direc-
tor e proprietário da “Macau Business”, escrevia 
na sua revista, com toda a perspicácia, que “parece 
que novos analistas saem diariamente debaixo das 
pedras”, sendo que “alguns nunca foram verda-
deiros analistas mas conseguem passar como tal” e 
“outros não fazem mais do que falar sobre os seus 
palpites à mesa de jantar”.

Pois, parece que muitos continuam por aí.
Os mesmos analistas que, no início do ano, pre-

viam subidas de dois dígitos cortam agora a fundo 
nos cálculos - ou no “consenso do mercado” como 
lhe chamam - recorrendo a factores antes menos-
prezados e agora valorizados quase como novos. 

Lançada há quase dois anos com todo o vigor, 
a campanha anti-corrupção na China serve hoje de 
desculpa para as quebras, mas não impediu subi-
das de 18,5% em 2013 e 19,8% no primeiro trimestre 
de 2014. O próximo Plenário do Comité Central do 
PC chinês, agendado para a próxima semana, é ou-
tro argumento novo que não vingou em 2013: na al-
tura ocorreu em Novembro e o jogo cresceu 21,3%!

As “explicações” são tantas que seria fastidioso 
prosseguir, sobretudo quando as especulações pre-
valecem sobre dois factos elementares: a actividade 
industrial na China tem vindo a desacelerar - sabe-
-se que é de Guangdong que chegam muitos apos-
tadores VIP - e não há novos grandes casinos desde 
Abril de 2012 (Sands Cotai Central). Acresce ainda, 
diz-nos a Matemática, que quanto maiores forem 
os valores comparativos menores serão as margens 
de crescimento. 

Talvez seja melhor deixar os prognósticos para 
o fim do jogo...

* Director editorial executivo do JTM

ENPASSANT
Sérgio Terra*

Prognósticos, só
depois do “jogo”...

Campanha para alimentação “digna” dos refugiados em Hong Kong
O Centro de Justiça de Hong Kong, uma organização sem fins lucrativos, lançou uma campanha para pedir ao 
Governo que dê uma alimentação “digna” aos refugiados. Segundo uma petição publicada no portal da orga-
nização de defesa dos direitos humanos que se foca em especial nos imigrantes forçados, refugiados ou sobre-
viventes da ‘escravatura moderna’, o Executivo da antiga colónia britânica faculta-lhes sacos pré-embalados 
de alimentos, que têm de levantar a cada cinco ou 10 dias numa loja, muitas vezes longe do local onde vivem. 
“Diz-se que a comida avaliada em 40 dólares de Hong Kong por dia, supostamente deve cobrir três refeições 
diárias e durar até ao próximo levantamento. Mas, quando comparamos o preço da comida que eles recebem 
com o da venda nos supermercados, vemos que a que lhes é dada vale muito menos. Frequentemente, acaba 
muito antes da próxima data de levantamento, às vezes a validade expira; é sempre limitada em termos de 
variedade e de quantidade”, lê-se no documento.

Renamo reivindica vitória eleitoral e não reconhece resultados 
A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) reivindicou ontem vitória nas elei-
ções gerais de 15 de Outubro em Moçambique e disse que não reconhece os resul-
tados eleitorais, anunciou o porta-voz do partido. “Pelos dados recolhidos no terre-
no, podemos afirmar categoricamente que vencemos as eleições”, afirmou António 
Muchanga em conferência de imprensa realizada ontem na sede nacional da Re-
namo em Maputo, na qual foram denunciadas várias alegadas fraude e irregula-
ridades durante o processo eleitoral. “Por isso, não aceitamos os resultados destas 
eleições. Não pode haver uma democracia para África e outra para a Europa”, de-
clarou o porta-voz do maior partido de oposição, no dia em que começaram a ser 
divulgados os primeiros resultados oficiais da votação, que colocam o candidato presidencial da Frelimo (Frente 
de Libertação de Moçambique), Filipe Nyusi, na liderança da contagem, com 60,69%, quando estavam apuradas 
apenas 8,55% das mesas de voto. A Renamo reivindica a vitória em todos os círculos eleitorais do centro e norte 
país, excepto Cabo Delgado, e “uma votação muito expressiva na região sul”, baseando-se na contagem realizada 
pelo partido a partir dos editais afixados nas assembleias de voto que terminaram os seus processos de contagem.

Áustria não consegue alugar 
casa onde nasceu Hitler
O Ministério do Interior 
austríaco está à procura de 
um inquilino para a casa 
onde nasceu Adolf Hitler, 
na região de Braunau, na 
fronteira com a Alema-
nha, no entanto, em três 
anos não encontrou inte-
ressados. Segundo a agência Ansa, a casa de cerca de 
800 metros quadrados está vazia desde 2011. A proprie-
dade privada está alugada desde 1972 pelo Ministério 
do Interior por um valor mensal de 4.600 euros (46.500 
patacas). O Ministério viu-se mesmo obrigado a pedir 
ajuda a outras tutelas para encontrar uma solução para 
o problema. O governo austríaco pretende que o imóvel 
seja usado para acolher fundações dedicadas à educa-
ção, por forma a evitar qualquer tipo de culto à persona-
lidade do líder nazi. A criação de um museu também foi 
descartada. Hitler nasceu em Braunau a 20 de Abril de 
1889, mas viveu pouco tempo no imóvel.


