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Elogiada em Lisboa obra
de Beatriz Basto da Silva
A “Cronologia da História de Ma-
cau”, de Beatriz Basto da Silva, é 
uma obra “fundamental para o 
grande público, para o ensino e 
para a investigação sobre Macau”, 
considerou o professor Luís Filipe 
Barreto. Pág. 11

Coreia do Sul pede 
medidas à ONU 
após Pyongyang 
ter lançado míssil 
O Governo da Coreia do 
Sul solicitou à ONU que 
tome medidas em relação 
ao que terá sido o primeiro 
lançamento de um míssil 
balístico a partir de um sub-
marino por parte da Coreia 
do Norte, considerando 
que se tratou de uma ini-
ciativa que viola resoluções 
do Conselho de Segurança. 
Seul enviou uma carta ao 
Comité de Sanções da Co-
reia do Norte do Conselho 
de Segurança para solicitar 
que aborde o assunto, refe-
riu um porta-voz do Minis-
tério dos Negócios Estran-
geiros. O Governo acredita 
que após enviar a carta à 
ONU, serão “realizadas 
consultas no seio do comi-
té de sanções do Conselho 
de Segurança” orientadas 
a decidir possíveis medidas 
de resposta à recente acção 
norte-coreana. O regime de 
Kim Jong-un anunciou no 
dia 9 nos meios de comu-
nicação estatais que conse-
guiu lançar “com sucesso” 
à superfície o seu primeiro 
míssil balístico a partir de 
um submarino. Vários es-
pecialistas questionaram 
a veracidade das imagens 
divulgadas alertando que 
terão sido seriamente alte-
radas. 

A Autoridade de Aviação de Civil está a estudar, 
em conjunto com o Aeroporto e a Air Macau, a 
introdução de “novas tecnologias de navegação” 

para melhorar as condições de segurança na pista 
16 do aeroporto local, que não conta com instru-
mentos de precisão para aterragem. 

Aeroporto pondera
novas tecnologias
para reforçar segurança

Dois anos para remodelar
mercado na Taipa
A remodelação do Mercado Muni-
cipal da Taipa deve estar concluída 
no prazo de dois anos. O IACM 
afastou a hipótese da “reconstru-
ção” devido à falta de recursos e 
para “dar uma resposta rápida” à 
população. Pág. 4

Operários do “Parisian”
“entenderam mal” a lei
A maioria dos operários despe-
didos do estaleiro do “Parisian” 
ainda não aceitou a indemnização 
oferecida pela construtora. Porém, 
a DSAL diz que os queixosos terão 
interpretado mal a lei. Pág. 5

Médicos do Kiang Wu
condenados por negligência
O Tribunal de Segunda Instância 
condenou dois médicos do Kiang 
Wu ao pagamento de mais de 200 
mil patacas aos pais e à criança, que 
foi vítima de negligência no diag-
nóstico de uma doença.  Pág. 7

Centrais

Pág. 2

Pág. 9

Investigador destaca RAEM como
“porto seguro” nas relações China-Brasil
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SÉRGIO GODINHO EM ENTREVISTA AO JTM

“Energias e emoções”
no “reencontro”

com Macau
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Avião da Air Macau esteve envolvido em incidente no dia 3 de Março

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL DIZ-SE EMPENHADA EM ENCONTRAR ALTERNATIVAS

Novas tecnologias podem ser solução
para melhorar segurança do aeroporto
A Autoridade de Aviação de Civil diz que está a estudar, em conjunto com o Aeroporto e a Air Macau, a introdução de “novas tecnologias de 
navegação” para melhorar as condições de aterragem no aeroporto local. As negociações com Zhuhai arrastam-se há anos mas ainda não 
produziram resultados

Vendas de jóias e relógios caem 31% 
Os negócios do retalho desceram 11% até Março, com a quebra mais expressiva a envolver a categoria dos relógios e joalharia, indicam 
dados estatísticos oficiais

André Jegundo e Inês Almeida

Para melhorar as condi-
ções de segurança das 
aterragens na pista 16 do 

Aeroporto de Macau, está a ser 
ponderada a adopção de “no-
vas tecnologias de navegação” 
numa iniciativa que envolve a 
Autoridade de Aviação Civil 
(AACM), o Aeroporto e a Air 
Macau. 

Esta é uma das várias me-
didas que está a ser estudada 
pelas autoridades aeroportuá-
rias da RAEM para melhorar 
as condições de segurança nas 
aterragens na pista 16, referiu a 
AACM numa resposta enviada 
ao JORNAL TRIBUNA DE MA-
CAU.

Foi em torno da pista 16 que, 
a 3 de Março, aconteceu o inci-
dente que envolveu um avião 
da Air Macau proveniente de 
Taipé e que não conseguiu ater-
rar no aeroporto da RAEM, aca-
bando por ir para Hong Kong 
depois de duas aproximações 
falhadas à pista. 

Esta pista não conta com 

instrumentos de precisão para 
aterragem, sistema que não está 
instalado, refere a AACM, por-
que devido às restrições impos-
tas por Zhuhai os aviões não têm 
condições para uma aproxima-
ção frontal e directa.

“Como os voos não têm con-
dição para fazer uma aproxima-
ção directa à pista 16, a aborda-
gem a esta pista não responde 
aos requisitos da Organização 

da Aviação Civil Internacional 
necessários para a instalação 
dos instrumentos de precisão de 
aterragem”, refere a AACM.

Por esse motivo, as condições 
de visibilidade mínimas para a 
aterragem necessitam também 
ser superiores às exigidas na ou-
tra pista do aeroporto que con-
ta instrumentos de precisão de 
aterragem. 

A aproximação dos voos à 

pista 16 é condicionada pela res-
trições ao ruído impostas pelas 
autoridades de Zhuhai desde 
que o Aeroporto Internacional 
de Macau entrou em funções em 
1995. Por causa dessas medidas, 
nas partidas e nas chegadas a 
Macau os aviões não podem so-
brevoar a cidade do Interior da 
China a baixa altitude.   

O limite para os aviões está 
actualmente definido junto à 

Ilha de Juizhou, na zona leste 
de Zhuhai, e obriga os pilotos a 
manobras especiais na aproxi-
mação à pista 16 do Aeroporto 
de Macau.

O diálogo entre as autorida-
des de Macau e de Zhuhai para 
alterar a situação já se arrasta há 
vários anos e a AACM diz já ter 
encomendado um estudo, reali-
zado por um instituto do China 
Continental, para avaliar o im-
pacto sonoro que a mudança da 
rota dos aviões na aproximação 
a Macau teria para a cidade de 
Zhuhai. 

A AACM garante que estão 
a ser desenvolvidos todos os es-
forços no sentido de melhorar as 
condições de aterragem no Ae-
roporto de Macau.

Na sequência do incidente 
que ocorreu em Março, foram 
implementadas “acções correc-
tivas” pela Air Macau, incluindo 
o reforço do treino para todos 
os pilotos da companhia aérea 
na realização de manobras “go 
around” debaixo de “condições 
climatéricas desfavoráveis”.

Foi precisamente durante a 
execução desta manobra que o 
voo em causa se desviou da rota 
prevista, aproximando-se mais 
do que o devido dos relevos 
montanhosos da Ilha da Taipa. 
Segundo a AACM, apesar do 
desvio, a aeronave manteve-se 
sempre dentro “de uma área de 
segurança”, no entanto, fonte 
da Air Macau ouvida na altura 
pelo JTM classificou o incidente 
como “grave”, admitindo que 
poderia ter originado um aci-
dente, caso os pilotos tivessem 
demorado mais “alguns segun-
dos” a corrigir o curso da aero-
nave. 

O volume de negócios dos estabelecimentos de 
comércio a retalho de Macau caiu 11% em ter-
mos homólogos no primeiro trimestre do ano 

para 16,41 mil milhões de patacas, foi ontem anunciado. 
Entre os negócios efectuados, os relógios e joalha-

ria totalizaram 3,73 mil milhões de patacas, ou 23% 
do total, seguindo-se as mercadorias de armazéns e 
quinquilharia com 15% do volume, o vestuário para 
adultos com 11%, artigos de couro com 10%, as mer-
cadorias de supermercados com 7% e os automóveis 
com 5%, indica uma nota dos Serviços de Estatística e 

Censos (DSEC).
De acordo com a DSEC, registaram-se decréscimos 

significativos no volume de negócios de relógios e joa-
lharia (-31%), artigos de couro (-28%); mercadorias de 
armazéns e quinquilharias (-13%) e automóveis (-13%). 
Em contrapartida, as vendas de artigos comunicação 
cresceram 56% em termos anuais e as de produtos cos-
méticos, de beleza e de higiene aumentaram 18%.

Face ao último trimestre de 2014, a queda do vo-
lume de negócios dos estabelecimentos de comércio a 
retalho de Macau foi de 5%, ou 3% eliminando-se os 

“factores que influenciam os preços”, referiu ainda a 
DSEC.

No trimestre em análise, 37% dos estabelecimen-
tos inquiridos indicaram que desceram os preços das 
mercadorias, contra cerca de 42% e 21% que os man-
tiveram e aumentaram, respectivamente. Em compa-
ração com os três primeiros meses de 2015, cerca de 
18% e 49% dos responsáveis de espaços do comércio 
a retalho prevêem obter no segundo trimestre de 2015 
aumentos e estabilizações no volume de vendas, res-
pectivamente. Já 33% antevêem descidas.
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Província de Shanxi quer voos directos para Macau

Em 2014, cerca de 40 mil pessoas de Xian visitaram Hong Kong e Macau, um número que leva responsáveis dos serviços de turismo da província 
de Shanxi (norte da China) a defenderem a necessidade de voos comerciais directos entre aquela cidade do Interior da China e a RAEM. Dong Han-
qing, director responsável pelos mercados de Hong Kong e Macau no Gabinete de Turismo da Província Shanxi, relembrou, em declarações à “Ou 
Mun Tin Toi”, que há alguns anos chegaram a existir ligações directas entre Macau e Xian, que importa restabelecer na actualidade. O restabeleci-
mento dos voos directos, acrescenta, podem ajudar a expandir a “movimentação de pessoas e a reforçar o comércio bilateral, a cultura e o turismo”. 
Em sentido inverso, cerca de 200 mil pessoas de Macau e Hong Kong viajaram até Xian. Agências de viagens de Xian costumam organizar excur-
sões a Macau e Hong Kong mas os visitantes individuais não são muito comuns, isto porque o “poder de atracção de Macau” não é muito grande, 
referiu um operador turístico ouvido pela “Ou Mun Tin Toi”. O mesmo operador acrescentou que o património cultural de Macau ainda não é bem 
compreendido e que é necessária “mais informação” para que o território possa ser promovido na região chinesa como um destino individual.  L.F.
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2ª Vez “JTM” - 27 de Maio de 2015

Acção Ordinária nº CV2-14-0040-CAO     
2º Juízo Cível

Autor: BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, SA., com sede em Macau, 
na Avenida Almeida Ribeiro, nº 22.
Réu: VASCO LINO CARRASCALÃO DA SILVA, de nacionalidade 
portuguesa, com última residência conhecida em Macau, na Estrada dos Sete 
Tanques, Jardins de Lisboa, Edifício Majestade, 12º andar “C”, ora ausente em 
parte incerta;

Correm éditos de trinta (30) dias, a contar da segunda e última publicação 
do anúncio, citando o réu VASCO LINO CARRASCALÃO DA SILVA, 
para, no prazo de 30  (TRINTA DIAS), findo dos éditos, contestar a acção 
supra identificada, instaurada pelos fundamentos constantes da petição inicial, 
cujo pedido consiste em: ser o réu condenado a pagar ao autor a quantia de 
MOP$124.960,78 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Novecentas e Sessenta Patacas 
e Setenta e Oito Avos), a que acrescem os juros que se forem vencendo, à 
taxa anual de 29,25% após a propositura da acção e até integral pagamento, o 
respectivo imposto de selo que sobre os mesmos incide, excepto se à operação 
for aplicável alguma isenção e, ainda, as custas e condigna procuradoria.

Tudo conforme melhor consta do duplicado da petição inicial que neste 
2º Juízo Cível se encontra à sua disposição e que poderá ser levantado nesta 
Secretaria Judicial nas horas normais de expediente, sob pena de não o fazendo 
no dito prazo seguir o processo os ulteriores termos até final à sua revelia.

E ainda que é obrigatória a constituição de advogado caso seja contestar (nos 
temos do artº 74º do C.P.C.M.).

Macau, aos 28 de Abril de 2015.

O Juiz, 
Jerónimo Alberto Gonçalves Santos

O Escrivão Judicial Auxiliar,
Cheong Chin Meng

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

2ª Vez “JTM” - 27 de Maio de 2015

Acção Ordinária nº CV3-14-0054-CAO     
3º Juízo Cível

Autor: VENETIAN MACAU, SA., com sede em Macau, na 
Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança, The Venetian 
Macau Resort Hotel, Executive Offices - L2, Taipa.
Réu: QIU LINA, com última residência conhecida na China, 
em 1-6-2605, Crystal LiCheng, nº 3, JinCheng Road, YuBei, 
ChongQing, ora ausente em parte incerta;

Faz-se saber que, por esta Secção, correm éditos de trinta dias, 
contados da segunda e última publicação do anúncio, citando a 
Ré acima identificada, para no prazo de trinta dias, decorrido que 
seja os dos éditos, contestar a Acção Ordinária, cujo pedido nestes 
termos e nos mais de Direito, deve a presente acção ser julgada 
procedente por provada e, consequentemente, ser a Ré condenada 
a pagar à Autora o montante de dois milhões, novecentas e oitenta 
e oito mil, quatrocentas e sessenta e sete de dólares de hong kong 
(HKD$2.988.467,00) e bem assim os juros entretanto vencidos e 
os vincendos, à taxa acordada de 18% ao ano.

Pelo fundamentos constantes da petição inicial que se encontram 
à disposição dos citandos nesta Secção.

A intervenção do citando nos autos implica a constituição de 
advogado. (artigo 74º do C.P.C.M., 1

R.A.E.M., 13 de Maio de 2015.

O Juiz, 
Carlos Armando da C. R. de Carvalho

O Escrivão Judicial Auxiliar,
Wong Su Pui

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

A remodelação do Mercado Municipal da Taipa deve estar concluída no prazo de dois anos. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais afastou a 
hipótese da “reconstrução” devido à falta de recursos e pelo facto de querer “dar uma resposta rápida” às necessidades da população

Inês Almeida

VOGAIS PREOCUPADOS COM ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO

Mercado da Taipa remodelado em dois anos

IACM quer mercado nos novos aterros

Mak Kim Meng, membro do Conselho de Administração do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) revelou 
ontem que o organismo pretende construir um mercado nos 
novos aterros para fazer face às necessidades da população. 
“Prevê-se que nas novas zonas possa vir a habitar uma popu-
lação 10 vezes maior daquela que existe na velha Taipa”, subli-
nhou o responsável durante a reunião do Conselho do Planea-
mento Urbanístico. Pelo facto de ainda não ter sido confirmada 
a disponibilidade de terrenos para albergar a estrutura, o IACM 
preferiu não adiantar mais pormenores sobre o projecto.

O Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais 
(IACM) revelou ontem 

que a reestruturação do Merca-
do Municipal da Taipa deverá 
estar concluída no prazo de dois 
anos. A informação foi avançada 
por Mak Kim Meng, membro do 
Conselho de Administração do 
IACM durante a sétima reunião 
plenária do Conselho do Pla-
neamento Urbanístico (CPU). 

“O projecto da planta de 
condições urbanísticas está a ser 
discutido. Se tudo correr bem e a 
DSSOPT der um parecer favorá-
vel, em pouco mais de um ano o 
IACM pode começar o projecto 
de concepção e construção”, afir-
mou o responsável, acrescentan-
do que “a remodelação pode ser 
conseguida em dois anos”. 

A hipótese da reconstru-
ção foi afastada pelo facto de o 
IACM pretender, “num curto 
espaço de tempo, responder às 
necessidades da população com 
mercado sem barreiras”. 

Um dos principais obstácu-
los mencionados por Mak Kim 
Meng foi a falta de elevadores, já 
referida na reunião anterior. “Al-
gumas pessoas têm dificuldades 
motoras e não conseguem che-
gar ao primeiro andar. Mesmo 
alguns vendilhões já têm alguma 
idade e não conseguem transpor-
tar as mercadorias”, sublinhou. 

O membro do Conselho de 
Administração do IACM sus-
tentou a decisão dizendo que “a 
população concorda que os mer-
cados devem ser melhorados, 
tanto na Taipa como em Macau, 
por exemplo, com a instalação 
de elevadores e aparelhos de ar 
condicionado”. 

O responsável pronunciou-
-se ainda sobre a reconstrução do 
espaço sugerida por alguns vo-
gais do CPU na reunião anterior. 
“Não vemos grande utilidade 
na reconstrução. Temos um limi-
te de altura de 11,2 metros, cada 
andar exige pelo menos quatro 
metros. Nunca conseguiríamos 
um mercado com três andares”.

Além disso, explicou, “o 
IACM não tem recursos para a 
reconstrução nem espaço para 
um mercado provisório” que 
atenda às necessidades da popu-
lação no decurso das obras. 

O aumento do número de 
bancas de venda foi outro tema 
debatido na reunião. Neste âm-
bito, vendilhões e residentes di-
vergem nas opiniões. “Há quem 
ache que quantas mais bancas, 
melhor, porque há mais concor-
rência. Os vendilhões têm medo 

do aumento do número de ten-
das porque pode comprometer o 
negócio”.

Vogais do CPU demonstra-
ram também ter visões distin-
tas. Wu Chou Kit aconselhou o 
IACM a ponderar as necessida-
des da população. “Há muitas 
bancas que não são ocupadas”, 
frisou.   

Por outro lado, Manuel Iok 
Pui Ferreira alertou para as 
consequências da falta de con-
corrência. “Neste momento não 
há concorrência. Os vendilhões 
abrem quando querem e isto não 
responde às necessidades da po-
pulação”.

Mak Kim Meng adiantou que 
vão ser acrescentadas nove ban-
cas, numa fase inicial. “Se correr 
bem, adicionaremos mais”. 

Os vogais do CPU voltaram 
a realçar a falta de estacionamen-

to nas imediações do mercado. 
Chan Tak Seng dirigiu-se ao 
representante do IACM relem-
brando que “o estacionamento 
naquela zona é difícil de encon-
trar e caro”, questionando ainda 
“para que serve o mercado” se os 
acessos para automóveis forem 
complicados. “Vivo na Taipa há 
10 anos e muitas vezes venho a 
Macau fazer compras porque não 
posso levar o meu automóvel”. 

Durante a reunião foram 
debatidas outras 14 plantas de 
condições urbanísticas, incluin-
do a de um edifício na Rua das 
Lorchas, no Porto Interior, que 
suscitou um debate sobre os cri-
térios que presidem à decisão de 
preservar varandas tradicionais, 
tendo sido sugerida a criação 
de um grupo de trabalho com 
a função de definir parâmetros 
específicos. 

Vogais apoiam plano para reestruturar Mercado Municipal da Taipa
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Liane Ferreira
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SÓ 22 TRABALHADORES ACEITARAM INDEMNIZAÇÃO OFERECIDA PELA CONSTRUTORA

Operários do Parisian “entenderam mal” a lei
Mais de 100 operários do “Parisian” encontraram-se ontem com a empresa de construção para tentar resolver a questão da indemnização 
por despedimento sem justa causa. Até ao meio da tarde, apenas 22 tinham chegado a acordo, enquanto os restantes continuavam a exigir 
indemnizações calculadas com base em 20.000 patacas mensais. A DSAL considera que os operários “entenderam mal” a lei

Desde sexta-feira que o esta-
leiro do “Parisian”, futuro 
empreendimento da Sands, 

encontra-se envolto em polémica com 
mais de 100 trabalhadores a queixa-
rem-se de terem sido despedidos sem 
justa causa, tendo mesmo pedido a in-
tervenção do Gabinete de Ligação do 
Governo Central na RAEM. 

Ontem, o Governo mediou uma 
reunião entre os operários despedi-
dos e a construtora Hsin Chong (Ma-
cau) Limitada, porém, a Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais 
(DSAL) considera que os queixosos 
terão feito uma interpretação incor-
recta da legislação vigente.

“Mais de 100 trabalhadores vieram 
pedir ajuda, não apresentaram queixa. 
Eles entenderam mal. Acham que a 
conta da indemnização é feita a partir 
de 20.000 patacas, mas não é o caso”, 
afirmou Wong Chi Hong, director da 
DSAL, explicando que, segundo a Lei 
das Relações Laborais de Macau, os 
trabalhadores a termo sejam residen-
tes ou não residentes têm direito a três 
dias por cada mês até ao fim do contra-
to e os 15 dias de aviso prévio. 

Neste caso específico, os operários 
consideram que o valor da indemni-
zação deve ser contado a partir de 
20.000 patacas mensais, multiplican-
do esse montante pelos restantes me-
ses de trabalho. Exigem ainda o valor 
equivalente aos 15 dias de aviso pré-
vio, que não receberam. 

Em conferência de imprensa, a 
DSAL admitiu que desconhece a ori-
gem do valor mensal reivindicado 
pelos operários, no entanto, reiterou 
que está empenhada em explicar aos 

trabalhadores os seus direitos e en-
contrar uma forma para resolver a si-
tuação. 

Até ao meio da tarde de ontem, 
22 trabalhadores já tinham aceite 
o valor de indemnização proposto 
pela empresa, tendo Wong Chi Hong 
asseverado que tudo foi tratado de 
acordo com a lei e a própria empresa 
mostrou-se disposta a pagar aos tra-
balhadores os montantes que lhes são 
efectivamente devidos. 

Por seu lado, a Sands China fez 
saber, através de um comunicado de 
imprensa, que tanto o responsável 
pela obra como a empresa de constru-
ção em causa estão “empenhados em 
manter as suas obrigações de acordo 
com as leis laborais de Macau”. A San-
ds China assegurou ainda que vai ga-
rantir a concretização dessas respon-
sabilidades. 

Durante a manhã de ontem, um 
grupo de mais de 100 trabalhadores 

percorreu o percurso da Taipa até ao 
Gabinete de Ligação do Governo Cen-
tral, durante duas horas. 

Segundo a “Ou Mun Tin Toi”, a 
Polícia de Segurança Pública (PSP) 
não foi notificada da acção e viu ser 
negado um pedido para nomeação de 
cinco representantes do grupo. Entre 
os participantes havia quem se quei-
xasse de ainda não ter recebido os or-
denados completos dos outros meses, 
tendo ainda alguns meses de perma-
nência autorizada no território.

Outros trabalhadores declararam 
ter sido despedidos repentinamente, 
tendo os seus postos de trabalho sido 
preenchidos por novos operários. 
Relativamente a este tópico, Lou Soi 
Peng, coordenadora adjunta do Gabi-
nete de Recursos Humanos, também 
presente na conferência de imprensa, 
garantiu que o organismo vai investi-
gar a situação e eventuais infracções 
serão tratadas com rigor, procedendo-

-se ao cancelamento de pedidos da 
empresa. 

“Há diferentes tipos de contrata-
ção de trabalhadores não residentes 
e, de acordo com o licenciamento de 
construção, é atribuído o visto, por-
que uma construção tem diferentes 
tipos de trabalho e pode estar um tipo 
concluído mas os restantes não”, disse 
Lou Soi Peng, notando que quando os 
trabalhadores não residentes cessam 
a sua relação de trabalho, os empre-
gadores têm de cancelar o “blue card” 
no Corpo de Polícia de Segurança Pú-
blica, que posteriormente envia a in-
formação para o Gabinete. 

Sublinhando que a DSAL tem vin-
do a organizar actividades sobre os 
direitos dos trabalhadores, Wong Chi 
Hong assegurou, por sua vez, que vai 
ser reforçado o trabalho de divulga-
ção da lei para que os trabalhadores 
conheçam bem os seus direitos e estes 
possam ser salvaguardados. 

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

Antes da reunião de mediação, operários fizeram novo protesto

Galaxy II abre hoje com mais de 200 mesas
A segunda fase do Galaxy Macau abre hoje ao público com mais de 200 mesas de jogo. Embora o número esteja aquém das 440 solicitadas, a 
operadora acredita que será “suficiente”

O grupo Galaxy Entertaiment inaugura hoje a 
segunda fase do “Galaxy Macau”, um pro-
jecto avaliado em 19,6 mil milhões de dóla-

res de Hong Kong, para o qual solicitou 400 novas 
mesas mas apenas recebeu “luz verde” para 150, 
conforme noticiou o JORNAL TRIBUNA DE MA-
CAU. 

Cerca de 75% das mesas terão como público-alvo 
o mercado de massas, salientou Richard Longhurst, 
director de operações, ao portal GGR Asia. “Vamos 
colocar as mesas onde acreditamos que estão as 
oportunidades de crescimento. A fase dois centra-se 
sobretudo no jogo de massas. As mesas adicionais 
são suficientes para o mercado actual”, frisou.

A segunda fase do hotel-casino alberga dois ho-
téis de luxo como o Ritz Carlton e o JW Mariott, para 
além do “Broadway”, também inaugurado hoje no 
local onde se situava o Grand Waldo. O “Broadway 
Macau” inclui 1.570 suites e quartos para além de 
um teatro com espaço para 3.000 pessoas. O hotel 
pretende apelar ao mercado de massas com actua-
ções ao vivo e até entretenimento de rua. 

“O Galaxy Macau e o Broadway Macau vão 
trazer ao mercado o melhor que existe ao nível de 
instalações de entretenimento não ligadas ao jogo, 

para além de experiências”, garantiu o chefe de ma-
rketing da Galaxy Entertaiment, Kevin Clayton.

O mesmo responsável referiu que o principal 
objectivo é atrair “um volume suficiente de públi-
co para as nossas propriedades para além de lhes 
oferecer a maior diversidade possível ao nível das 
experiências e produtos”. 

Actualmente o piso térreo do Galaxy inclui mais 
de 200 lojas em volta do casino. Porém, “apenas 
70% dos novos espaços comerciais estão prontos a 
abrir” hoje. Os restantes podem demorar entre um a 
dois meses, segundo indicaram Kenneth Fong e Isis 
Wong, analistas do Credit Suisse, numa nota citada 
pelo portal GGR Asia. 

“Estivemos na pré-inauguração da segunda fase 
do Galaxy Macau e do Broadway Macau e ficámos 
com uma boa impressão”, afirmaram os analistas, 
frisando a oferta complementar que os espaço re-
presentam em relação à primeira fase. Ressalvaram, 
porém, o facto do mercado que a fase dois pretende 
atrair poder “criar alguns desafios” para o sucesso 
do empreendimento.
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AVISO 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR DO 
ANO LECTIVO DE 2015/2016

Inicia-se, em breve, a fase de candidatura aos seguintes dois planos: Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior e Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito para os Estudos, oferecidos pelo Fundo de Acção 
Social Escolar. Seguem-se informações mais detalhadas:

1.  Bolsas de Estudo para o Ensino Superior
A fase de candidatura realiza-se entre 8 e 29 de Junho 2015.

1.1 Bolsas-Empréstimo: Destinam-se a apoiar estudantes com dificuldades económicas. O 
concurso, deste ano, conta com 4.500 vagas.

1.2 Bolsas de Mérito: Servem para premiar os estudantes que tenham obtido a classificação de 
distinção. O concurso, deste ano, conta com 380 vagas, sendo 260 para os finalistas do ensino 
secundário do ano lectivo de 2014/2015 e as restantes 120 para os estudantes que já estão a 
frequentar o ensino superior.

1.3 Bolsas Especiais: O concurso, deste ano, conta com 250 vagas, destas, 40 são para os 
candidatos que vão frequentar cursos na área da Reabilitação e Terapia, dando prioridade 
aos que frequentam cursos de terapia da fala, 200 são para os que vão frequentar cursos 
das Indústrias Criativas, Enfermagem e nas áreas do Serviço Social ou Aconselhamento e 
Educação; as 10 restantes destinam-se ao curso de Língua e Cultura Portuguesas, em Portugal, 
a frequentar após a conclusão da licenciatura.

1.4 Bolsas Extraordinárias: O concurso, deste ano, conta com 35 vagas. Destinam-se a apoiar 
os estudantes que frequentem cursos de Língua Portuguesa após a conclusão da licenciatura 
ou que tencionem frequentar uma licenciatura, de língua veicular portuguesa, em Portugal, 
e que já sejam apoiados por outras entidades.

2. Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito para os Estudos
Destina-se aos candidatos que já obtiveram o empréstimo para o prosseguimento dos estudos, 
concedido pelos bancos que assinaram o protocolo de cooperação com o Fundo de Acção Social 
Escolar. Os alunos que satisfaçam as condições serão apoiados no pagamento dos juros resultantes 
do empréstimo durante o período de estudo. A fase de candidatura realiza-se entre 1 de Junho e 
31 de Dezembro de 2015.

Os interessados podem dirigir-se, pessoalmente, à DSEJ para levantar os documentos referentes 
à candidatura ou descarregá-los através do website da DSEJ (www.dsej.gov.mo). Para mais 
esclarecimentos queiram, por favor, ligar para os telefones 28400666 (Linha aberta 24 horas, 
entre os dias 1 e 29 de Junho) /83972512/83972522, ou contactar os Serviços através do 
e-mail: bolsa@dsej.gov.mo.
   
Macau, 20 de Maio de 2015

 A Presidente do Conselho Administrativo
 Leong Lai
 (A Directora da DSEJ)

Fundo de Acção Social Escolar

ESTUDO PRONTO EM JUNHO

Relatório avalia “talentos”
em cinco áreas “críticas”
Os resultados do relatório preliminar sobre as necessidades de mercado para 
os sectores da hotelaria, retalho, jogo, restauração e conferências deverão 
ser conhecidos em Junho, revelou ontem o secretário-geral da Comissão 
para o Desenvolvimento de Talentos

Presidida pele Chefe do Executivo, Chui 
Sai On, realizou-se ontem a primei-
ra reunião de 2015 da Comissão para 

o Desenvolvimento de Talentos, tendo Sou 
Chio Fai adiantado que espera ter ao seu 
dispor em Junho os resultados do relatório 
preliminar sobre recursos humanos em cinco 
áreas “críticas” no território. 

Segundo explicou à “Ou Mun Tin Toi” o 
secretário-geral da Comissão, foram comis-
sionados estudos a quatro instituições de 
ensino superior de Macau, relativamente às 
necessidades de “talentos” em cinco sectores: 
hotelaria, conferências e exposições, retalho, 
jogo e restauração. Esse relatório preliminar 
deverá ser parcialmente divulgado à socieda-
de. 

Destacando que estes são os sectores eco-
nómicos mais importantes da RAEM, Sou 
Chio Fai considera que é crucial perceber con-
cretamente a situação em termos numéricos, 
para que esta análise oriente as decisões da 
população, de acordo com as oportunidades 
de mercado, e do Governo em termos de ela-
boração das políticas. 

Na reunião de ontem foram determinadas 
as áreas de trabalho prioritárias da comissão, 
que passam pela avaliação da situação actual 
e futuras necessidades de quadros profissio-
nais, acompanhamento dos programas de 

GOVERNO ESPERA ACELERAR MECANISMO DE ATRIBUIÇÃO

Deputados querem 
mais casas económicas
Na primeira reunião de análise na especialidade da 
proposta de alteração à Lei da Habitação Económica, os 
deputados voltaram a insistir na necessidade de o Executivo 
disponibilizar mais fracções

Os deputados à Assembleia 
Legislativa (AL) voltaram 
a apelar ao Executivo para 

disponibilizar um maior número de 
fracções de habitação económica, 
durante a primeira reunião de análi-
se na especialidade da proposta que 
prevê uma alteração parcial à lei. 

De acordo com a Rádio Macau, 
o presidente da 2ª Comissão Perma-
nente da AL salientou que os depu-
tados compreendem o objectivo do 
Executivo com as modificações na 
legislação, que passa por acelerar o 
processo de atribuição das fracções. 
Porém, alguns deputados vêem 
como única solução a oferta de mais 
habitação económica. 

“A comissão entende muito bem 
as regras da proposta de lei e se 

não tem implicações jurídicas está 
tudo bem, porque visa acelerar os 
procedimentos, mas há deputados 
que defendem que o sorteio com 
pontuação não chega”, sublinhou 
Chan Chak Mo, acrescentando que 
o Executivo “deve facultar habita-
ções económicas suficientes para os 
candidatos de forma a evitar a gran-
de procura”. 

Persistem algumas dúvidas no 
âmbito do funcionamento do sor-
teio durante processos de recurso 
da decisão de exclusão de candida-
turas na avaliação preliminar. 

O presidente da comissão recor-
dou que a proposta determina que 
o candidato em vias de ser excluído 
também integre o sorteio, caso re-
corra da decisão.

cooperação de formação de elites com insti-
tuições internacionais de ensino e ainda o es-
tudo de políticas de incentivo ao regresso de 
“talentos” que se encontram no exterior.

Durante o encontro foram aprovados 
acordos de cooperação para a criação de es-
tágios com a UNESCO e as Universidades de 
Coimbra e Cambridge. O organismo preten-
de ainda incentivar residentes a tirar certifica-
ções reconhecidas a nível internacional. 

L.F. 
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Visitas nocturnas à caixa registadora

Após ter sido despedida, uma empregada de limpeza de 
uma agência de viagens terá utilizado a chave do estabe-
lecimento, com a qual terá ficado, para entrar durante a 
noite e furtar dinheiro da caixa. De acordo com a queixosa, 
a agência sofreu um prejuízo total de cerca de 100 mil dó-
lares de Hong Kong. Após as investigações, a Polícia Judi-
ciária descobriu ainda que a mulher, de 29 anos, já tinha 
excedido o período de permanência em Macau.

DEPUTADA QUER SABER SE HOUVE CORRUPÇÃO

Exigida investigação 
sobre Parque Central
A deputada Kwan Tsui Hang apelou ao Governo 
para investigar a eventual existência de corrupção e 
irregularidades no caso do Parque Central da Taipa

O relatório do Comis-
sariado de Auditoria 
(CA) sobre a cons-

trução do Parque Central da 
Taipa, em que o organismo 
arrasa a gestão da obra por 
parte da Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes (DSSOPT), le-
vou Kwan Tsui Hang a exor-
tar o Governo a investigar a 
possibilidade de corrupção 
e outras irregularidades em 
torno do caso. 

Numa interpelação escri-
ta, a deputada sublinhou que 
o relatório da Auditoria mos-
tra que tanto a DSSOPT com 
as empresas envolvidas não 
cumpriram as suas obriga-
ções, nem se esforçaram para 
supervisionar o processo de 
construção. 

Considerando que a pró-
pria sociedade questiona o 
grau de honestidade e trans-
parência das companhias e 
dos departamentos do Go-
verno envolvidos, Kwan Tsui 
Hang considera, por isso, 
que o Executivo deve averi-
guar o caso para apurar res-
ponsabilidades ou eventuais 

infracções administrativas.
A deputada questionou 

ainda o Governo sobre a pos-
sibilidade de os projectos de 
obras públicas passarem a 
ter mecanismos de avaliação 
de empresas, que seriam ac-
tivados em concursos públi-
cos. Deste modo, seria cria-
da uma tabela de referência 
com as classificações obtidas 
pelas empresas candidatas à 
execução de obras públicas.

Em meados deste mês, o 
Comissariado de Auditoria 
denunciou “deficiências na 
fiscalização da execução dos 
contratos e no procedimen-
to de recepção provisória 
da obra” do Parque Central 
da Taipa, que resultaram em 
desperdício de tempo e re-
cursos, colocando mesmo em 
risco a segurança dos uten-
tes. 

No mesmo documento, 
o CA acusou a DSSOPT de 
“deficiente gestão” e de não 
ter supervisionado de forma 
rigorosa a execução do con-
trato de prestação de servi-
ços de fiscalização.

 L.F.

DETIDOS DOIS SUSPEITOS E UM CONTINUA A MONTE

“Gangue” de cartões terá desviado 40 milhões
Dois indivíduos foram detidos por suspeitas de estarem envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades, 
foram utilizados 50 cartões de cada vez para levantamentos de pelo menos 40 milhões de dólares de Hong Kong

Durante uma patrulha na Rua da Ribeira do Pa-
tane, agentes da Polícia de Segurança Pública 
(PSP) repararam num homem que estava a 

utilizar uma grande quantidade de cartões numa cai-
xa ATM. Na sua posse foram encontrados 50 cartões 
“UnionPay” de bancos da China Continental e 200 
mil dólares de Hong Kong em numerário.

O suspeito, residente de Macau, terá confessado 
que foi contratado por um homem do Continente 
para levantar, em máquinas ATM distintas, um to-
tal de 500 mil dólares de Hong Kong recorrendo a 
50 cartões que aquele indivíduo lhe ia fornecendo. 
Após o levantamento, o detido depositava a quan-

tia em contas VIP de casinos. 
Ao longo das investigações, as autoridades des-

cobriram que desde a altura em que o suspeito terá 
começado a prestar o serviço, em Abril, tinha já le-
vantado 20 milhões de dólares de Hong Kong. A 
polícia deteve ainda outro cúmplice que seguia o 
mesmo “modus operandi” e que terá também con-
fessado o crime, igualmente com levantamentos de 
20 milhões de dólares. 

A polícia procura ainda um terceiro suspeito, 
que até ontem à tarde continuava a monte.

10 milhões “voaram” na sala VIP
Depois de muita conversa, um homem foi per-

suadido por um sócio de uma sala VIP a fazer um 
depósito de 10 milhões de dólares de Hong Kong 
em Dezembro de 2013. Apesar de ter conseguido 
levantar algum dinheiro, terá sido informado por 
representantes da sala VIP, em Julho de 2014, que 
não podia levantar mais do que sete mil dólares de 
Hong Kong devido a alegados problemas.

Passado algum tempo, e após descobrir que a 
sala tinha encerrado, a vítima tentou, entre Feverei-
ro e Março, contactar sem sucesso os responsáveis 
da sala para que lhe devolvessem o dinheiro. Fez 
posteriormente queixa às autoridades que conse-
guiram interceptar um dos sócios da sala VIP quan-
do tentava sair do território pelas Portas do Cerco.

As autoridades deram ainda conta de um caso 
que envolve um relógio falsificado. Segundo o re-
presentante de uma loja de um centro comercial no 
COTAI, foi colocado na montra do estabelecimen-
to um relógio, avaliado em 80 mil dólares de Hong 
Kong. Alguns meses depois, durante uma verifica-
ção do equipamento, funcionários constataram que 
o número de série do relógio não correspondia ao 
que tinham colocado na montra, suspeitando que 
terá havido uma troca por um falso.

 B.M. 

Suspeitos utilizavam cartões 
UnionPay falsos para os levantamentos
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CASO ENVOLVEU CRIANÇA DE DOIS ANOS

Dois médicos do Kiang Wu 
condenados por negligência

Dois médicos do Hospital 
Kiang Wu foram con-
denados pelo Tribunal 

de Segunda Instância (TSI) pela 
prática do crime de ofensas por 
negligência e erro no diagnóstico, 
depois de o Tribunal Judicial de 
Base (TJB) ter absolvido os argui-
dos. 

Segundo uma nota do gabi-
nete do presidente do Tribunal de 
Última Instância, o caso remonta 
a 2002 e envolveu uma criança 
de dois anos que foi levada para 
a unidade hospitalar de Macau 
por apresentar dores intensas na 
zona abdominal. Como não apre-
sentou melhorias, os pais decidi-
ram levá-la para um Hospital de 
Hong Kong onde o diagnóstico 
foi diferente do realizado pelos 
médicos do Kiang Wu. 

Em Macau a criança foi diag-
nosticada como tendo um “abalo 
gastrointestinal e gastrite aguda”, 
tendo sido medicada para o efei-

to. Como as dores intensas ainda 
persistiam, no dia seguinte os 
pais regressaram com a criança 
ao Kiang Wu, onde foi submeti-
da a mais exames por parte dos 
clínicos.

Sem solução para o problema, 
no dia seguinte os pais decidiram 
pedir a alta hospitalar do filho a 
fim de levá-lo para receber tra-
tamento em Hong Kong. Após 
mais exames, os médicos concluí-
ram que a criança tinha sofrido 
uma “intussuspecção intestinal”, 
acabando por ser operada de ur-
gência.

O TJB decidiu absolver os 
arguidos invocando o princípio 
“in dúbio pro reo”, entendimen-
to que seria alterado na Segunda 
Instância. Quanto à decisão pe-
nal, o colectivo de juízes do TSI 
entendeu que os dois arguidos 
“não procederam” à realização 
dos exames que as suspeitas que 
possuíam justificavam, incor-

rendo assim numa “negligência 
consciente”. “No hospital de Ma-
cau, os médicos não fizeram o 
diagnóstico correcto da doença, 
nem conseguiram o plano de tra-
tamento correcto, o que equivale, 
fundamentalmente, à inexistên-
cia de tratamento”, refere o co-
municado. 

O tribunal decidiu ainda que 
os médicos vão pagar à família 67 
mil patacas por danos patrimo-
niais, 50 mil patacas por danos 
não patrimoniais e 100 mil pata-
cas por danos não patrimoniais à 
criança. “A saúde física e psíqui-
ca do homem não tem preço, e a 
indemnização por danos morais 
fixada pelo tribunal não passa 
mais de conforto psíquico do 
ofendido através da indemniza-
ção pecuniária, a qual não pode 
ser considerada como valoriza-
ção de corpo”, conclui a mesma 
nota.  

A.J.

O Tribunal de Segunda Instância alterou o veredicto da Primeira Instância e 
condenou dois médicos ao pagamento de mais de 200 mil patacas aos pais 
e à criança, que foi vítima de negligência no diagnóstico de uma doença

FO
TO

 J
TM



08 JTM | PUBLICIDADE Quarta-feira, 27 de Maio de 2015



JTM | LOCAL 09

Inês Almeida

ACADÉMICO VÊ COMPETÊNCIAS NO SECTOR DOS SERVIÇOS COMO MAIS-VALIA

Macau é “porto seguro” entre China e Brasil
Tendo desenvolvido várias investigações no âmbito das relações económicas e políticas entre o Brasil e a China, Gilmar Masiero encara 
Macau não só como “ponte” mas também como “porto seguro” no âmbito das relações entre os dois países. O professor ressalva, porém, 
que ainda é escasso o conhecimento recíproco entre Brasil e Macau
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70 vagas para estágios 
de universitários 
nas Férias de Verão
O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
(GAES) abriu as inscrições para mais uma 
edição do Programa de Estágios para Estu-
dantes do Ensino Superior de Macau nas Fé-
rias de Verão, iniciativa que foi lançada em 
2012 e contempla 70 vagas este ano, incluin-
do 60 no território e 10 no Interior da China. 
Organizados pelo GAES, Associação de Jo-
vens Empresários Chineses de Macau e Co-
missão de Juventude da Associação Comer-
cial, os estágios destinam-se a estudantes, 
portadores do Bilhete de Identidade de Re-
sidente de Macau, que frequentaram no ano 
lectivo de 2014/2015, em regime de tempo 
integral, o segundo ano ou anos subsequen-
tes de cursos de bacharelato ou de licencia-
tura, ou que estejam inscritos em programas 
de pós-graduação em instituições do ensino 
superior da RAEM ou do exterior. Segundo 
o GAES, os estágios decorrerão em Julho e 
Agosto sob a orientação e acompanhamen-
to de pessoal profissional. Este ano, foram 
reforçadas as vagas em áreas especializadas 
como a Educação, Enfermagem, Engenharia 
Informática. Para além das quatro semanas 
de estágio em empresas, os estudantes vão 
participar em acções de intercâmbio cultu-
ral, com alunos do ensino superior de Hong 
Kong, Interior da China e Taiwan.

MOSTRA INCLUIU PEÇAS VINDAS DE FRANÇA

Rota da Seda inspira exposição
“De Lorient ao Oriente – Cidades Portuárias da China e da França na Rota Marítima da Seda do 
Século XVIII” , patente no Museu de Macau até 30 de Agosto dá a conhecer a história das relações 
comerciais entre os dois países na época

Peças de vestuário, pinturas a óleo, 
gravuras, porcelanas e  moldes 
vão dar a conhecer a história do 

desenvolvimento de França, da China 
e das relações entre os países no âmbito 
da Rota Marítima da Seda, numa ex-
posição que será inaugurada na sexta-
-feira, pelas 18:00, no Museu de Macau. 

Patente até 30 de Agosto, “De Lo-
rient ao Oriente - Cidades Portuárias 
da China e da França na Rota Marítima 
da Seda do Século XVIII” integra-se no 
âmbito do Festival de Artes de Macau 
e do “Le French May”. 

De acordo com o Instituto Cultural, 
além de peças do Museu de Macau, se-
rão apresentados artefactos provenien-
tes de vários museus de França, como 
o Museu da Companhia das Índias, 
de Artes Decorativas, Museu Nacional 
dos Castelos de Versalhes e de Trianon, 
entre outros. 

Para que os visitantes possam apro-
fundar os seus conhecimentos sobre o 

conteúdo da mostra, será exibida uma 
curta-metragem animada que apre-
senta a história de Lorient, um porto 
situado na costa atlântica do noroeste 
de França. 

Vão decorrer também duas pales-
tras no sábado, entre as 15:00 e as 16:00 
e as 16:15 e as 17:15, sobre a “Compa-
nhia Francesa das Índias Orientais e o 
Comércio com a China” e “O Padrão 
Chinês em Toile de Jouy”, com orado-
ras como  Brigitte Nicolas, directora do 
Museu da Companhia das Índias de 
Lorient e Esclarmonde Monteil, direc-
tora do Museu de la Toile de Jouy res-
pectivamente.  

Durante os séculos XVI e XVII, têx-
teis e porcelanas eram exportadas para 
a Europa em grandes quantidades. 
No século XVII, o rei Luís XIV criou a 
Companhia Francesa das Índias Orien-
tais para reforçar a capacidade com-
petitiva do país perante outras nações 
europeias ao nível do comércio. 

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

Macau tem “potencial para seguir a sua trajec-
tória histórica de aproximação de distintas 
culturas, intermediando as relações políti-

cas, diplomáticas, de comércio e investimento, para 
além de expressões culturais”. Quem o diz é Gilmar 
Masiero, professor da Universidade de São Paulo, res-
ponsável por vários estudos na área das relações po-
líticas e económicas entre o Brasil e a China, a Coreia 
do Sul e o Japão.

Destacando o facto de o território simbolizar “his-
toricamente o espaço geográfico onde a cultura oci-
dental se funde com a oriental”, o mesmo responsá-
vel frisou, em declarações ao JORNAL TRIBUNA DE 
MACAU, que a RAEM “pode ser não só a ponte, mas 
também o porto seguro entre a China e o Brasil”. 

O investigador ressalva, porém, que existe algum 
desconhecimento de ambas as partes face à realidade 
vivida do lado oposto do mundo. 

“Os brasileiros, em geral, não conhecem Macau 
como uma dinâmica Região Administrativa Especial 
da China”, explicou, acrescentando que a população 
com “algum nível de escolaridade” associa Macau a 
uma “longínqua cidade portuguesa algures na Ásia”, 
como resultado do período colonial. 

Existem, ainda assim, “turistas emergentes” de 
classe média ou alta que, por terem visitado a região 
mais recentemente, vêem-na como a “capital mundial 
dos casinos”.

No entanto, quaisquer que sejam as perspectivas 
dos cidadãos do Brasil face a Macau, é necessário que 
estas sejam “mais universalizadas”, tal como a visão 
dos “macaenses em relação ao Brasil”, refere Gilmar 
Masiero, por considerar que “ainda é pouco o conhe-
cimento recíproco”, sendo “desejável” uma maior 
aproximação. 

As competências de Macau no âmbito dos serviços 
são apontadas pelo académico brasileiro como uma 

mais-valia da maior aproximação.
No que diz respeito à relação entre o Brasil e a Chi-

na, o professor acredita que tem crescido sobretudo 
no âmbito da economia e das trocas comerciais, pelo 
que cada vez mais são necessários brasileiros que fa-
lem mandarim e chineses que falem português. 

Por este motivo, durante a participação na confe-
rência “BRICS II: Institucionalização & Macau”, rea-
lizada recentemente na Universidade de Ciência e 
Tecnologia, o investigador sugeriu a constituição de 
um Fórum Social dos BRIC [bloco formado por Brasil, 
Rússia, Índia e China], que poderia reunir-se anual-
mente.  

 “As relações políticas, diplomáticas e de comércio 
e investimentos entre a China e o Brasil apresentaram 
um crescimento sem precedentes desde o início do sé-
culo XXI”, explicou, acrescentando que é expectável 
que a tendência se mantenha.

Para além disso, refere o mesmo responsável, “es-
pera-se também o crescimento de outras áreas” que 
ainda não registaram um incremento tão acentuado.  

A aproximação entre os dois países é sustentada 
por duas preocupações comuns: a melhoria das con-
dições de vida da população e uma maior “inserção 
internacional”. 

Assim, destacou Gilmar Masiero, “a China e o 
Brasil podem beneficiar deste relacionamento por 
possuírem problemas semelhantes que não têm sido 
devidamente equacionados e apoiados pelas actuais 
estruturas governativas” globais.

A título de exemplo, o investigador salienta o fac-
to de o Banco Mundial e o Fundo Monetário Interna-
cional terem sido criados quando o planeta “possuía 
menos de 50 países e menos de três mil milhões de 
pessoas”, pelo que “já não são suficientes para gerir e 
apoiar financeiramente um mundo com mais de 200 
países e sete mil milhões de pessoas”. 

Deste modo, sustenta, é necessário criar novas es-
truturas e definir novas estratégias para complemen-
tar a “arquitectura existente”. 
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 (Publicações ao abrigo do artigo 76.° do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 32/93/M, de 5 de Julho) 

  Banco CITIC Internacional (China) Limitada Sucursal de Macau

PASSIVO

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2014
CONTA DE EXPLORAÇÃO

MOP

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CONTA DE LUCROS E PERDAS

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

MOP

SUB-TOTAIS TOTAL

MONTANTE
VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS
CRÉDITOS ABERTOS
ACEITES EM CIRCULAÇÃO
VALORES DADOS EM CAUÇÃO
     COMPRAS A PRAZO
     VENDAS A PRAZO
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

ACTIVO   ACTIVO BRUTO ACTIVO 
LÍQUIDO

PROVISÕES 
AMORTIZAÇÕES E 
MENOS – VALIAS

MOP

CAIXA
DEPÓSITOS NA AMCM
VALORES A COBRAR
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES
  DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR
OURO E PRATA
OUTROS VALORES
CRÉDITO CONCEDIDO
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
  NO TERRITÓRIO
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
  NO EXTERIOR
ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS
DEVEDORES
OUTRAS APLICAÇÕES
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
IMÓVEIS
EQUIPAMENTO
CUSTOS PLURIENAIS
DESPESAS DE INSTALAÇÃO
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

TOTAIS

 19,873,283.98 
 309.00 

 16,007,773.02 
 50,878,842.13 

 1,415,534,838.18 

 83,000,000.00 

 64,171,269.69 

 5,547,764.18 

 2,427,167.30 
 148,184,130.81 

 1,805,625,378.29    

 4,594,576.53 

 2,156,647.88 

 6,751,224.41  

 19,873,283.98 
 309.00 

 16,007,773.02 
 50,878,842.13 

 1,415,534,838.18 

 83,000,000.00 

 64,171,269.69 

 953,187.65 

 270,519.42 
 148,184,130.81 

 1,798,874,153.88 

DEPÓSITOS À ORDEM

DEPÓSITOS C / PRÉ-AVISO

DEPÓSITOS A PRAZO

DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO

RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO

RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS

EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES

CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS

CHEQUES E ORDENS A PAGAR

CREDORES

EXIGIBILIDADES DIVERSAS

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS

CAPITAL

RESERVA LEGAL

RESERVA ESTATUTÁRIA

OUTRAS RESERVAS *

 RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESULTADO DO EXERCÍCIO 

TOTAIS 

 291,917,225.47 

 193,373,382.70 

 1,075,506,197.03 

 324,136.83 

 246,338.58 

 164,671,161.78 

 16,059,789.11 

 50,000,000.00 

 2,432,869.67 

 4,343,052.71  

 485,290,608.17 

1,076,076,672.44 

 233,163,820.56 

 4,343,052.71  

1,798,874,153.88 

 49,303,277.76 
 475,562,528.94 
 143,942,642.00 
 175,690,963.38 

 70,731,897.45  

MONTANTE MONTANTECréditoDébito  

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS
CUSTOS COM PESSOAL:
   REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS
     DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
   REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS
   ENCARGOS SOCIAIS
   OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS
IMPOSTOS
CUSTOS INORGÂNICOS
DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES
DOTAÇÕES PARA PROVISÕES
LUCRO DA EXPLORAÇÃO 
  

TOTAIS

PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS
PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS

RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS
PROVEITOS INORGÂNICOS
PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAIS

MOP

 5,068,781.46 

 
10,143,410.88 

 612,810.23 
 1,201,174.30 

 179,487.71 
 4,286,453.77 

 136,496.11 
 (71,723.91)

 623,364.29  
18,138,160.00 

4,445,828.08
 

44,764,242.92 

29,753,246.76  
13,871,551.62 

 1,139,444.54 

 
44,764,242.92  

MONTANTEDébito MONTANTE Crédito

PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO
PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

PERDAS EXCEPCIONAIS
DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE 
LUCROS DO EXERCÍCIO

DOTAÇÕES ADICIONAIS PARA PROVISÕES
CONFORME RJSF
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(SE POSITIVO) 

TOTAIS

LUCRO DE EXPLORAÇÃO
LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIOS 

ANTERIORES
LUCROS EXCEPCIONAIS
REPOSIAÇÃO DE PROVISÕES 
DOTAÇÕES ADICIONAIS PARA PROVISÕES
CONFORME RJSF
RESULTADO DO EXERCÍCIO 

(SE NEGATIVO) 

TOTAIS

MOP

 
 629,020.88 

 4,343,052.71 

 4,972,073.59  

 4,445,828.08 

 526,245.51 

 4,972,073.59 

Resumo das Actividades Financeiras

Apesar da intensificação da concorrência em 2014, os lucros operacionais da Sucursal antes de perdas por 
imparidade aumentaram de MOP13,2 milhões em 2013 para MOP22,5 milhões em 2014, graças à subida nos 
rendimentos líquidos de juros. O aumento nas despesas por imparidade e a falta de reduções de provisões em 2014 
resultou numa queda dos lucros antes de impostos de MOP39,2 milhões em 2013 para MOP4,4 milhões em 2014. 
O crescimento do negócio de empréstimos sindicatos expandiu os empréstimos e adiantamentos líquidos a clientes 
de MOP793 milhões em 2013 para MOP1.399 milhões em 2014. No entanto, os depósitos de clientes caíram de 
MOP691 milhões para MOP485 milhões devido ao elevado grau de concorrência no mercado de depósitos em 
Macau.

Estamos confiantes de que, com o apoio do Governo Central da RPC, a economia de Macau irá manter a sua 
prosperidade apesar do abrandamento económico na segunda metade de 2014. Em 2015, vamos continuar a focar 
os nossos esforços na banca comercial, particularmente nas áreas do financiamento comercial, financiamento 
hipotecário e negócio transfronteiriço em RMB. Além disso, vamos continuar a trabalhar em colaboração próxima 
com a nossa sede em Hong Kong, as sucursais no exterior e a nossa empresa-mãe, o China CITIC Bank, no Interior 
da China, para podermos prestar serviços eficientes e de elevada qualidade a todos os nossos clientes onshore e 
offshore. 

Por fim, a direcção quer aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau pelo seu apoio continuado, bem como aos nossos clientes, instituições financeiras homólogas e 
aos nossos funcionários pelos seus esforços no ano passado.

Desmond Wong
Sub Director Geral Executivo e Director da Sucursal, Sucursal de Macau

Sub Director Geral Executivo e Director da Sucursal, Sucursal de Macau 
Desmond Wong

O Chefe da Contabilidade
Emily Sio

Síntese do Parecer dos Auditores Externos

Para a gerência do Banco CITIC Internacional (China) Limitada Sucursal de Macau (Sucursal de 
um banco comercial de responsabilidade limitada, incorporado na Região Administrativa Especial 
de Hong Kong)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Banco CITIC Internacional (China) Limitada  Sucursal 
de Macau relativas ao ano de 2014, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região 
Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 12 de Maio de 2015, expressámos uma opinião 
sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2014, 
a demonstração de resultados, a demonstração de alterações na conta da sede e a demonstração de fluxos de caixa 
relativas ao ano findo, assim como um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais 
auditadas e dos livros e registos da sucursal. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são 
consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e os livros e registos 
da sucursal.

Para a melhor compreensão da posição financeira da sucursal e dos resultados das suas operações, no período e 
âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente 
com as demonstrações financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas
KPMG
Macau, 12 de Maio de 2015

* Nota :  
As Outras Reservas incluem uma reserva obrigatória no montante de 2,432,869.67 Patacas. Porque a sucursal 
adopta as Macau Financial Reporting Standards (“MFRS”) na preparação das suas demonstrações financeiras 
anuais, as perdas de imparidade com base nas MFRS podem ser inferiores ao nível mínimo de provisões 
genéricas calculadas de acordo com o Aviso 18/93 da AMCM (o nível mínimo). A referida reserva obrigatória 
representa, pois, a diferença entre o nível mínimo e as perdas de imparidade nos termos das MFRS (antes do 
impostos diferidos de 331,754.96 Patacas). Este mesmo montante, inscrito na linha “ Dotações adicionais para 
provisões conforme RJSF” da Conta de Lucros e Perdas das contas resumidas, está reconciliado entre o “Lucro 
depois de impostos” e os “Resultados do ano de acordo com as regras da AMCM” na Conta de  exploração das 
demonstrações financeiras auditadas anuais.      

Para informações financeiras consulte a nossa página web da nossa 
Sede: http://www.cncbinternational.com/international/banking-in-macau/en/index.jsp   
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LANÇADA EM LISBOA A “CRONOLOGIA DA HISTÓRIA DE MACAU”

Uma obra “fundamental” para Macau
A “Cronologia da História de Macau”, de Beatriz Basto da Silva, é uma obra “fundamental para o grande público, para o ensino e para a 
investigação sobre Macau”, considerou o professor Luís Filipe Barreto na sessão de apresentação da obra em Lisboa
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CONCERTO DA ORQUESTRA DE MACAU A 5 DE JUNHO

Tributo ao Património com obras de Mozart
A Orquestra de Macau vai interpretar obras-primas de Mozart num concerto que assinalará o 10º aniversário da inscrição do Centro 
Histórico na lista do Património Mundial da UNESCO

O Teatro Dom Pedro V acolhe a 5 de Junho, pe-
las 20 horas, o concerto da Orquestra de Ma-
cau com obras-primas de Mozart no âmbito 

das comemorações do 10º aniversário da classificação 
pela UNESCO do Centro Histórico como Património 
Mundial da Humanidade. Sob a batuta do seu direc-
tor artístico e maestro principal, Lu Jia, a Orquestra 
vai interpretar o Concerto para Clarinete e Orquestra 
em Lá Maior, K. 622 e a Sinfonia N. °36 em Dó Maior, 
K. 425 “Linz” do compositor austríaco. 

O concerto conta com a colaboração clarinetista 
italiano Giampiero Sobrino e inclui ainda outra obra 
importante do compositor, a Sinfonia N. °36 em Dó 
Maior “Linz”. Representante da escola clássica de 
Viena, Mozart compôs concertos para inúmeros ins-
trumentos, incluindo 27 para piano e cinco para vio-

lino, para além do Concerto para Clarinete e Orques-
tra em Lá Maior, escrito no último ano da sua vida. 

Os bilhetes para o concerto já estão à venda na Bi-
lheteira Online de Macau a preços que variam entre 
80 e 180 patacas.

Violinista Sarah Chang 
no fecho da temporada

Também à venda estão já os bilhetes para o “Con-
certo de Encerramento da Temporada 2014-15 – Fin-
lândia” no dia 26 de Julho, às 20:00, no Grande Audi-
tório do Centro Cultural. 

O espectáculo contará com a participação especial 
da violinista Sara Chang, que vai assumir o papel de 
solista. 

A violinista coreano-americana subiu aos palcos 

de Macau pela primeira vez em 2010, tendo já coope-
rado com as mais notáveis orquestras e maestros do 
mundo, possuindo “uma extraordinária técnica, um 
apurado e rico sentido musical”, para além de “uma 
compreensão musical profunda”. Tais virtudes, su-
blinha o Instituto Cultural, levaram-na a conquistar 
o “afecto e respeito dos públicos”, tanto no território 
como no estrangeiro. 

O programa incluirá o Concerto para Violino e 
Orquestra em Ré menor, Op. 47, do compositor fin-
landês Jean Sibelius, a única melodia adequada a 
este instrumento musical. O concerto celebra o 150º 
aniversário do autor, pelo que a Orquestra de Macau 
vai ainda interpretar as obras Finlândia, Op. 26 e a 
Sinfonia nº 5 em Mi bemol Maior, Op. 82, encerrando 
assim a sua temporada de concertos.

Celebrar 25 anos com “privilégio”

O editor Rogério Beltrão Coelho, numa breve intervenção, exaltou o percurso de 
Beatriz Basto da Silva em Macau, como educadora e investigadora, ao longo da sua 
permanência de cerca de 40 anos. Referiu ainda o privilégio de iniciar as “modestas 
celebrações” dos 25 anos da editora Livros do Oriente com uma obra com a dimensão 
e a importância da “Cronologia da História de Macau”.

Luís Filipe Barreto, presidente do 
Centro Científico e Cultural de 
Macau, em Lisboa, onde decor-

reu a cerimónia de lançamento da obra 
“Cronologia da História de Macau” na 
quinta-feira, salientou que “a autora fez 
um dedicado e delicado trabalho de leitu-
ra de centenas de estudos e de fontes que 
estão presentes, que são mesmo citadas 
de modo a melhor provar a razão e o sen-
tido das escolhas deste e daquele evento, 
data, processo, instituição”. 

O professor sublinhou ainda estarmos 
“frente a um imenso desafio porque Ma-
cau é um microespaço em macrofunção, 
um tempo singular próprio que pulsa 
organicamente e, ao mesmo tempo, aos 
ritmos e tempos da China, Japão, Ásia 
do Sueste, Índico e Atlânticos Europeu, 
Brasileiro, Africano. Os ritmos tempo-
rais de Macau são múltiplos indo desde 
os seus local e regional do Sul da China 
(Guangdong e Fujian) até ao mais global 
do comércio e finanças internacionais do 
passado e do presente”.

Na perspectiva de Luís Filipe Barreto, 
“escolher na multiplicidade dos eventos 
e dos ritmos temporais de Macau o re-
levante, o decisivo para fazer sentido e 
razão é um exercício de equilíbrio e pon-
deração. Uma arte de conjugar diferentes 
visões e testemunhos, línguas e perspec-
tivas”. Nesse sentido, considerou que a 
“Cronologia da História de Macau” de 
Beatriz Basto da Silva “testemunha exem-
plarmente a vida de uma especial região 
da China sob administração portuguesa 
em metamorfose para Região Adminis-
trativa Especial da República Popular da 

China conseguindo ligar, duma forma 
crítica, passado e presente”.

Percorrer a História com entusiasmo
Perante uma sala cheia, onde se desta-

caram as presenças dos ex-governadores 
Generais Garcia Leandro e Rocha Vieira, 
dirigentes de Fundações ligadas a Macau 

e representantes de instituições acadé-
micas e culturais, a autora fez um breve 
resumo dos tópicos da sua obra come-
çando por explicar como tinha aprendido 
a gostar de Macau e a percorrer a sua his-
tória com entusiasmo.

Beatriz Basto da Silva salientou que a 
cronologia se destina tanto a quem nunca 
saiu da Europa como aos que tendo vi-
sitado o Oriente, passado ou vivido em 
Macau, talvez não se sintam atraídos por 
conhecer mais sobre Macau. E, a esses, a 
autora gostaria de os motivar. 

Apontou ainda paralelismos curiosos 
entre as histórias de Portugal e da China, 
tais como a Dinastia Ming, que começa 
aproximadamente ao mesmo tempo que 
a Dinastia Aviz; a Dinastia Ching/Man-
chu que coincide com a Restauração de 

1640 - D. João IV; a implantação da Repú-
blica em Portugal data de 1910 e na Chi-
na, com Sun Yat Sen, em 1911; a abertura 
“post” Mao eclode aquando o nosso 25 
de Abril!

Sobre a “viagem” dos portugueses 
para o Oriente, Beatriz Basto da Silva re-
cordou “quem saiu nas primeiras naus, 
desde o clero e nobreza, aos civis, ma-
reantes, soldados, cozinheiros, crianças 
acompanhadas ou clandestinas... (a pro-
pósito, sempre me fascinou este papel 
das crianças tão maleáveis a aprender a 
ler, a fazer teatro, a falar latim... com os 
bons mestres jesuítas..., enfim, futuros 
pontas de lança nos territórios onde ía-
mos chegando, intérpretes naturais, que 
não assustavam ninguém).”

Depois de referir os tormentos por 
que passaram estes nautas, a historiado-
ra sublinhou que “a fixação em Macau 
teve a cumplicidade dos chineses do sul, 
tão aventureiros e sequiosos de trato que 
iludiam a vigilância das autoridades, 
marcando cada ano com um vago “Ilha 
do Encontro” a sempre diferente enseada 
onde iriam a negócio com os portugue-
ses. Se o Imperador sabia... há fortes des-
confianças...”.

Durante a sua intervenção, a autora 
classificou como natural o crescimento 
de Macau já que “a cidade cristã convivia 
sem muralhas divisórias com a vizinha 
cidade gentia”. “Os estudiosos chineses 
de hoje são os primeiros a concordar que 
houve mais convergência do que conflito 
nas relações das duas comunidades ao 
longo dos séculos. E o intérprete [juruba-
ça] nem sempre devidamente encomia-
do, adoçava a tradução entre as partes 
de modo a construir entendimento e paz. 
Macau foi ‘farol’, antes de haver o Farol 
da Guia: Farol cultural, sobretudo a partir 
do Colégio Universitário de S. Paulo, jun-
to à Igreja da Madre de Deus. Iluminava 
o caminho da saída para a China, Japão, e 
mares do Sul e também o da chegada de 
quem queria aportar. Portal ontem, hoje e 
sempre, é o que Macau representa”, con-
cluiu.   P.A.S.
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PASSIVO

 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2014
CONTA DE EXPLORAÇÃO

MOP

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MONTANTE MONTANTECrédito

MONTANTE

CONTA DE LUCROS E PERDAS

CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

    MOP
SUB-TOTAIS TOTAL

CAIXA
DEPÓSITOS NA AMCM
VALORES A COBRAR
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES
  DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR
OURO E PRATA
OUTROS VALORES
CRÉDITO CONCEDIDO
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
  NO TERRITÓRIO
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
  NO EXTERIOR
ACÇÓES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS
APLICAÇÓES DE RECURSOS CONSIGNADOS
DEVEDORES
OUTRAS APLICAÇÕES
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
IMÓVEIS
EQUIPAMENTO
CUSTOS PLURIENAIS
DESPESAS DE INSTALAÇÃO
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

TOTAIS

MONTANTE

VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS
CRÉDITOS ABERTOS
ACEITES EM CIRCULAÇÃO
VALORES DADOS EM CAUÇÃO
     COMPRAS A PRAZO
     VENDAS A PRAZO
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

Débito  

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS
CUSTOS COM PESSOAL:
   REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS
     DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
   REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS
   ENCARGOS SOCIAIS
   OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS
IMPOSTOS
CUSTOS INORGÂNICOS
DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES
DOTAÇÕES PARA PROVISÕES
LUCRO DA EXPLORAÇÃO 

TOTAL

ACTIVO   ACTIVO BRUTO ACTIVO 
LÍQUIDO

PROVISÕES, 
AMORTIZAÇÕES E 
MENOS – VALIAS

PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS
PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE 
CRÉDITO E DE PARTICIPAÇÕES 
FINANCEIRAS

OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS
PROVEITOS INORGÂNICOS
PREJUÍZOS DE EXPLORACÃO
 
 

TOTAL

Débito MONTANTE Crédito

PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO
PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

PERDAS EXCEPCIONAIS
DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE 
LUCROS DO EXERCÍCIO

DOTAÇÕES ADICIONAIS PARA 
PROVISÕES CONFORME RJSF

RESULTADO DO EXERCÍCIO 
(SE POSITIVO)

TOTAL

LUCRO DE EXPLORAÇÃO
LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIOS

ANTERIORES
LUCROS EXCEPCIONAIS
PROVISÕES UTILIZADAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO 

(SE NEGATIVO)
 
 
 

TOTAL

Chief Executive Officer Macau
Lau Pak Hung

 Chief Financial Officer Macau
Kenny  Wong

DEPÓSITOS Á ORDEM

DEPÓSITOS C / PRÉ-AVISO

DEPÓSITOS A PRAZO

DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO

RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO

RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS

EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES

CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS

CHEQUES E ORDENS A PAGAR

CREDORES

EXIGIBILIDADES DIVERSAS

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS

CAPITAL

RESERVA LEGAL

RESERVA ESTATUTÁRIA

RESERVA DA REAVALIAÇÃO

OUTRAS RESERVAS

RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAIS

Síntese do Parecer dos Auditores Externos

Para a Director Executivo do The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Sucursal de Macau
(Sucursal de um banco commercial de responsabilidade limitada, incorporado na Região Administrativa 
Especial de Hong Kong)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Sucursal 
de Macau relativas ao ano de 2014, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa 
Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 15 de Maio de 2015, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às 
demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2014, a demonstração 
de resultados, a demonstração de alterações nas reservas e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como 
um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais 
auditadas e dos livros e registos da Sucursal. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são 
consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e os livros e registos da Sucursal.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sucursal e dos resultados das suas operações, no período e 
âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com 
as demonstrações financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas
KPMG

Macau, 15 de Maio de 2015

Síntese dos resultados de 2014

As Receitas cresceram 8% para MOP564 milhões e o Lucro Antes de Impostos aumentou 2% para MOP 288.3 milhões.

Os Adiantamentos a Clientes aumentaram 20% para MOP12,487 milhões e a margem financeira cresceu 17%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O esforço encetado em 2013 no sentido de acompanhar a nossa estratégia global de construção de um modelo de 
negócio diferenciado e sustentável começou a produzir frutos. A actividade retomou a tendência de crescimento 
de 2014 com os activos a crescerem 9%. No entanto, o ritmo de crescimento foi deliberadamente controlado pelo 
esforço que desenvolvemos no sentido de continuar as nossas iniciativas de redução de exposição ao risco, o que
 é evidenciado pelo abandono de alguns produtos e serviços bancários que considerámos envolver um nível 
inadequado de risco para a nossa actividade.

O HSBC Macau registou um crescimento da receita em 8%, enquanto a margem financeira aumentou substancialmente 
em 17%. Os encargos relativos à imparidade dos empréstimos mantiveram-se sob controlo em consequência da nossa 
rigorosa gestão do risco de crédito de que resultou uma boa qualidade de activos. Os custos também foram geridos 
de forma eficaz, apesar da necessidade de se investir ainda mais na nossa capacidade de combater o crime financeiro.

Para além do desempenho financeiro positivo, durante o ano de 2014 alcançámos progresso significativo no 
reforço da nossa gestão de risco através do melhoramento da nossa estrutura directiva e da afectação de recursos 
específicos de gestão de risco. Temos igualmente feito bons progressos no âmbito da implementação dos nossos 
Padrões Globais no HSBC em Macau e também na actualização dos nossos sistemas e processos para cumprir os 
requisitos impostos pelo FATCA.

Relativamente aos recursos humanos, conseguimos estabilizar a nossa taxa de substituição do pessoal, que foi a 
mais baixa dos últimos cinco anos. Temos vindo a desenvolver uma acção exaustiva de avaliação de cerca de 40% 
do nosso pessoal com o propósito de identificar no Banco talentos no âmbito de planos de desenvolvimento que 
permitam a respectiva canalização para posições de chefia.

Em 2014, obtivemos o apoio da sede para lançar um grande projecto de melhoria das nossas infra-estruturas de 
negócios em Macau.

Aproveito ainda esta oportunidade para agradecer aos nossos estimados clientes o seu apoio constante e à nossa 
equipa o seu leal e dedicado empenho.

Lau Pak Hung
Director Executivo - Macau 

 MOP

MOP

MOP

4,883,126.20 

81,889,216.75 

86,772,342.95  

255,602,997.04 
437,636,407.39 

200,885,522.14 
761,049,961.41 

12,482,025,611.75 

1,785,000,000.00 

3,192,349,309.51 

62,407,180.78 

250,000.00 
89,699,999.82 

8,394,550.79 

  

283,931,119.78 

19,559,232,660.41    

12,854,195,380.78 

39,627,692.94 

1,748,313,655.16 

84,807.36 

4,210,764,251.40 

86,357,960.87 

25,876,992.01 

 

79,700,231.69 

*137,329,663.08

14,642,136,728.88 

4,323,084,011.64 

116,313,333.58 

7,126,719.23 

217,029,894.77 

253,541,972.31 

19,559,232,660.41 

* Nota  
As Outras Reservas incluem uma reserva obrigatória no montante de 137,329,663.08 Patacas. Porque a sucursal 
adopta as International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) na preparação das suas demonstrações financeiras 
anuais, as perdas de imparidade com base nas IFRSs podem ser inferiores ao nível mínimo de provisões genéricas 
calculadas de acordo com o Aviso 18/93 da AMCM (o nível mínimo). A referida reserva obrigatória representa, pois, 
a diferença entre o nível mínimo e as perdas de imparidade nos termos das IFRSs. Este mesmo montante, inscrito 
na linha “Dotações adicionais para provisões conforme RJSF” da Conta de Lucros e Perdas das contas resumidas, 
está reconciliado entre o “Lucro depois de impostos” e os “Resultados do ano de acordo com as regras da AMCM” 
na Conta de exploração das demonstrações financeiras auditadas anuais.

1,574,801,759.56 
73,296,887,021.97 

658,178,897.40 
1,108,321,215.96 

2,591,346,089.18 
2,547,921,064.01 
8,133,074,082.61   

 

1,991,129.84 

34,716,423.52 

12,900,000.00 

253,541,972.31 

303,149,525.67   

299,922,666.01 

1,235,729.82 

1,991,129.84 

 

303,149,525.67 

36,338,206.00 

64,602,572.99 
12,174,901.68 

16,044,448.40 
117,007,782.09 
10,059,691.29 

28,055.00 
550,900.00 

3,908,415.10 
3,593,358.19 

299,922,666.01 
564,230,996.75  

342,457,931.68 
164,967,872.87 

56,051,134.12 

754,058.08 

564,230,996.75  

255,602,997.04 
437,636,407.39 

200,885,522.14 
761,049,961.41 

12,486,908,737.95 

1,785,000,000.00 

3,192,349,309.51 

62,407,180.78 

250,000.00 
89,699,999.82 
90,283,767.54 

  

283,931,119.78 

19,646,005,003.36    

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Sucursal de Macau
Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability
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Pedro André Santos

As comemorações em 
Macau do Dia de Por-
tugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas, 
vão contar este ano com a pre-
sença de Sérgio Godinho, mú-
sico português que dispensa 
apresentações, contando já com 
um vasto reportório ao longo 
de mais de 40 anos de carrei-
ra. Em Macau, Sérgio Godinho 
não é propriamente um desco-
nhecido, tendo já passado pelo 
território por diversas vezes, a 
última das quais há 10 anos. 

Em entrevista concedida por 
email ao JORNAL TRIBUNA 
DE MACAU, o músico portu-
guês levantou um pouco o véu 
sobre o que espera da actuação 
a 9 de Junho, no Centro Cultural 
de Macau. “Tenho as melhores 
expectativas. Fez agora 10 anos 
que cantei aí, e senti dessa vez 

SÉRGIO GODINHO EM ENTREVISTA AO JORNAL TRIBUNA DE MACAU

“As melhores expectativas”
num “reencontro”
com Macau
uma década depois

Sérgio Godinho vai actuar no território por ocasião das celebrações do 10 de Junho, Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Em 
entrevista ao JORNAL TRIBUNA DE MACAU, o músico português falou em “reencontro” com um território que já visitou por cinco vezes, a 
última das quais há uma década

um público cada vez mais aten-
to e participativo. Tenho a certe-
za que isso se repetirá”, come-

FO
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VO

çou por dizer Sérgio Godinho.
O autor de “Com Um Bri-

lhozinho Nos Olhos”, um dos 
maiores êxitos da sua carreira, 
adiantou que irá procurar na 
actuação “lembrar Portugal”, 
algo que “está sempre subja-
cente às minhas canções”, mas 
também “lembrar o mundo em 
que vivemos e os sentimentos 
misturados de todos nós”.

A actuação irá adoptar o 
tema “Liberdade”, uma “fór-
mula” que tem sido utilizada 
“através de Portugal” desde 
o ano passado. “Está apurado 
e coeso, e aqui falo em meu 
nome, dos músicos e de toda 
a equipa. E dá-nos um grande 
prazer tocá-lo, cantá-lo e parti-
lhá-lo. É isso que temos feito”, 
referiu Sérgio Godinho, haven-
do ainda a possibilidade de se 
acrescentarem “uma ou duas 
canções” que não sejam tão li-
gadas ao tema.

Com passagem por vários 

[Macau] foi mudando muito, como se sabe, cresceu de 
forma por vezes desmesurada. Mas há coisas que quero 

reencontrar, o centro histórico, os templos, aquela
refeição numa tasca do Porto Interior, que nos pôs em 

estado de graça, a mim e aos meus músicos
Tenho as melhores expectativas. Fez 
agora 10 anos que cantei aí, e senti 

dessa vez um público cada vez mais 
atento e participativo. Tenho a

certeza que isso se repetirá

países ao longo da sua carrei-
ra, Sérgio Godinho virá a Ma-
cau para uma quinta actuação, 

a última das quais há dez anos. 
“A primeira vez foi em 1990”, 
recordou ao JORNAL TRIBU-
NA DE MACAU, tendo igual-
mente acompanhado parte do 
crescimento do território. “Foi 
mudando muito, como se sabe, 
cresceu de forma por vezes 
desmesurada. Mas há coisas 
que quero reencontrar, o cen-
tro histórico, os templos, aque-
la refeição numa tasca do Porto 
Interior, que nos pôs em estado 
de graça, a mim e aos meus 
músicos. E os amigos que por 
lá tenho, e esse sentimento de 

‘portugueses no estrangeiro’ 
que eu vivi de forma intensa 
durante nove anos, antes do 25 
de Abril”, contou.

Para além de “matar sau-
dades” do território, o músi-
co disse que gostaria também 
de voltar a Hong Kong “nem 
que seja por umas horas”, já 
que desta vez virá “por pouco 
tempo”. Sérgio aceitou ainda 
o repto do JTM e lançou uma 
pequena mensagem para os 
fãs: “O nosso concerto é feito 

de energias e emoções. Vamos 
vivê-las juntos. Até já”.

Uma referência
da música portuguesa

Com mais de 40 anos de 
carreira e de duas dezenas de 
álbuns editados, o músico é 
considerado como um dos mais 
importantes artistas da música 
portuguesa. Sérgio Godinho 
nasceu em 1945, no Porto. Par-
tiu de Portugal com 20 anos, 
recusando assim fazer a guerra 
colonial. Viveu durante nove 
anos em Genebra, Paris, onde 

integrou o elenco da comédia 
musical “Hair”, Amesterdão, 
Brasil, onde se juntou ao grupo 
de vanguarda “Living Theater” 
e Vancouver. O seu primeiro 
LP, “Os Sobreviventes”, foi gra-
vado em França, em 1971, com 
músicos franceses e a colabora-
ção de alguns portugueses en-
tão radicados em França, tendo 
também gravado no exílio o ál-
bum “Pré-Histórias”. Estes dois 
discos, premiados pela Casa 
da Imprensa, foram sucessiva-

mente proibidos e autorizados 
pela censura de então.

Regressou a Portugal após 
a revolução democrática do 25 
de Abril de 1974, tornando-se 
autor de algumas das canções 
mais unanimemente aclama-
das da música portuguesa, tais 
como “Com Um Brilhozinho 
Nos Olhos”, “O Primeiro Dia” 
ou “É Terça-Feira”. 

Para além de discos e con-
certos, foi autor da série “Luz 
na Sombra”, seis programas 
sobre intervenientes impor-
tantes das profissões menos 

conhecidas do mundo da mú-
sica: letristas, técnicos de som, 
produtores, entre outros. Em 
1992 realizou três filmes de 
ficção, de meia hora cada, com 
argumento e música igualmen-
te seus. Estes filmes, com o tí-
tulo genérico de “Ultimatos”, 
foram produzidos para a RTP, 
que os exibiu em 1994.

Escreveu ainda vários li-
vros ao longo da sua carreira, 
alguns dos quais distinguidos 
com prémios.
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS MONTANTE

                                  O ADMINISTRADOR                                                                    O CHEFE DA CONTABILIDADE
                                            Chan Tat Kong                                                                                       Lio Kuok Keong

Macau, aos  31  de Março de 2015

NOTA: O balanço anual e a demonstração de resultados do exercício foram preparados a partir dos registos contabilisticos 
auditados.    

(Publicação ao abrigo do Artigo 75 do RJSF aprovado pelo Decreto-Lei nº 32/93/M, de 5 de Julho)

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

Instituições em que detem participação superior a 5% do respectivo capital ou superior a 5% dos seus fundos próprios:

Nenhuma

Accionistas qualificados:

Winwise Holdings Ltd. (Constituída em Hong Kong)

Discovery Planet Ltd. (Constituída em BVI)

Nomes dos titulares dos orgãos sociais:
Mesa da Assembleia Geral

Presidente    :      Albert Saychuan Cheok
Secretario    :      Hau Tat Kwong, Andrew
    
Conselho Fiscal
Presidente    :      Chan Nim Leung, Leon
Vogal    :      Chui Sai Cheong
           Leung Nai Chau, Jesse
   
Conselho de Administração
Presidente     :      Lee Luen Wai, John
Administrador :      Chan Tat Kong

  Ng Tai Chiu, David     
  Abucay, Lucas Jr. L.                            
  Cheng Sai Chong 

Comissão Executiva
Presidente   :       Chan Tat Kong
Vogal   :       Lee Luen Wai, John

  Cheng Sai Chong
  Ng Tai Chiu, David (Nomeação alternante de Lee Luen Wai, John) 

Macau, 31 de Março de 2015 

PASSIVO SUB-TOTAIS TOTAIS
DEPÓSITOS À ORDEM
DEPÓSITOS C/PRÉ-AVISO
DEPÓSITOS A PRAZO
DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO
RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS
EMPRESTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS
EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES
CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS
CHEQUES E ORDENS A PAGAR
CREDORES
EXIGIBILIDADES DIVERSAS
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO
PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS
CAPITAL
RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTÁRIA
RESERVA DE REAVALIACAO
OUTRAS RESERVAS
RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESULTADO DO EXERCÍCIOS

TOTAIS

 203,294,917.54 

 272,097,551.00 
 184.02 

 187,700.18 
 15,028,802.24 

 518,951.00 

 260,000,000.00 
 15,306,480.00 

 39,772,911.65 
 3,003,985.00 

 38,414,110.64 
 43,300,927.23 

 475,392,652.56 

 15,735,453.42 
 2,190,652.30 

 853,360.10 

 318,083,376.65 

 81,715,037.87 
 893,970,532.90   

Nota:  A rubrica (Outras Reservas) está Incluído um valor de MOP3,003,985.00 de provisões genéricas adicionais constituidas em  comprimento 
das regras do Aviso Nº. 18/93-AMCM 

VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS
CRÉDITOS ABERTOS
ACEITES EM CIRCULAÇÃO
VALORES DADOS EM CAUÇÃO
     COMPRAS A PRAZO
     VENDAS A PRAZO
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

  733,803,873.94 
 33,803,877.90 

 3,637,263.19 

 1,955,109.92 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE  2014 
CONTA DE EXPLORAÇÃO

MONTANTE CRÉDITO MONTANTE
MOP

PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS
 
PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
 
PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES
    BANCÁRIAS
 
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE   
  CRÉDITO E DE PARTICIPAÇÕES
    FINANCEIRAS
 
OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS
 
PROVEITOS INORGÂNICOS
 
PREJUIZOS DE EXPLORÇÃO
 
DOTAÇÕES REDUÇÃO PARA PROVISÕES
  CONFORME RJSF
 

TOTAIS

DÉBITO

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS

CUSTOS COM PESSOAL

REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS
   DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
    
    REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS
    
    ENCARGOS SOCIAIS
   
    OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL
    
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS

IMPOSTOS

CUSTOS INORGÂNICOS

DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES

DOTAÇÕES PARA PROVISÕES

LUCRO DA EXPLORAÇÃO

TOTAIS

 5,030,089.69 

 173,250.00 

 13,622,496.44 

 1,545,616.79 

 7,839,827.26 

 92,944.99 

 446,186.00 

 35,846.81 

 2,116,629.32 

 152,345.10 

 2,982,927.23 

 34,038,159.63   

 18,769,202.29 

 3,489,438.16 

 155,282.22 

 6,390,452.74 

 354,510.92 

 4,879,273.30 

 34,038,159.63   

PARECER DE AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
O RELATORIO E CONTAS

  
Para os accionistas da Sociedade do Banco Chinês de Macau, S.A. 
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade do Banco Chinês de Macau, S.A. relativas ao ano de 2014, 
nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso 
relatório, datado de 31 de Março de 2015, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras 
das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2014 a demonstração 
de resultados, a demonstração de rendimento integral, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de 
fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas a 
que acima se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos 
materiais, com as demonstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito 
abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações 
financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Bao, King To
Auditor de Contas
Ernst & Young - Auditores
Macau, aos 31 de Março de 2015

Sintese do relatório de actividade a 31 de Dezembro de 2014

Em 2014, o lucro a que os accionistas têm direito de acordo com os registos do Banco é de MOP 43.300.927,23, o que representa 
um manifesto aumento relativamente ao ano anterior.

Tendo em conta que o preço dos imóveis de Macau tem continuado a subir, encontrando-se no entanto a economia de Macau 
a desacelerar gradualmente, o Banco tomou uma atitude cautelosa na gestão dos empréstimos a partir do 2.º semestre de 
2014. Consequentemente, o montante total de empréstimos aumentou ligeiramente de MOP 352.914.353,47 no fim do ano 
de 2013 para MOP 368.883.731,64 no fim do ano de 2014, sendo o aumento apenas de um dígito para 4,53%. Por outro lado, 
o montante total de depósitos registou no fim de 2014 um aumento notável, o qual atingiu MOP 475.392.652,56, sendo um 
aumento de 40,79%. Antes da reavalização dos activos, o rendimento do exercício do ano de 2014 foi de MOP 2.820.927,23, 
enquanto que no ano de 2013 foi de MOP 4.377.299,25.

De Junho de 2014 até finais de Dezembro de 2014, o rendimento do jogo registou continuadamente durante sete meses um 
decréscimo. Durante esse período, a taxa de crescimento do preço dos imóveis em Macau foi mais reduzida. A partir de 
Dezembro de 2014, o posto fronteiriço entre Macau e Hengqin passou a funcionar em 24 horas, estratégia essa que levou os 
trabalhadores provenientes da República Popular da China e Hong Kong a arrendar imóveis em Zhuhai, onde a renda é mais 
baixa, circunstância que poderá constituir um obstáculo à subida das rendas no mercado imobiliário de Macau, afectando 
negativamente o preço do imobiliário de Macau. É previsível que os efeitos negativos derivados da pressão na descida da 
economia de Macau continuarão até ao ano de 2016, em que outros casinos de grande envergadura iniciarão as suas actividades, 
tais como o “Paresian”, o “Wynn Palace” e o “MGM” no Cotai.

Em termos internacionais, a recuperação da economia dos Estados Unidos da América foi mais forte do que as previsões; porém, 
a China, a Rússia, as regiões da Europa, o Japão e alguns países principais exportadores de petróleo enfrentam um ambiente 
de estagnação económica e de baixa inflação. Importa ter em atenção que a taxa de juro dos Estados Unidos da América irá 
subir. De uma forma geral, é previsível que o ano de 2015 será um ano em que Macau irá manter um crescimento lento da 
economia. A fim de reduzir o impacto no Banco decorrente da tendência de descida no sector imobiliário e da economia de 
Macau, o Banco irá continuar a adoptar medidas cautelosas, fortalecendo o funcionamento dos procedimentos de gestão de risco.

Agradecemos cordialmente o apoio prestado pelos clientes ao Banco, bem como o contributo diligente dos nossos funcionários 
durante o ano passado para o resultado da actividade do Banco.

Lee Luen Wai
Presidente do Conselho de Administração
31 de Março de 2015

Parecer do Conselho Fiscal de 2014

Durante 2014, o Conselho Fiscal seguiu atentamente as actividades do Banco. Ao manter um estreito e frequente contacto com o 
Conselho de Administração, o Conselho Fiscal obteve a melhor cooperação e informação do Conselho de Administração que 
lhe permitiu executar as suas tarefas e responsabilidades eficaz e eficientemente.

Após rever e analisar os documentos que lhe foram apresentados, o Conselho Fiscal é de opinião que esses documentos 
reflectem clara e verdadeiramente os bens e a situação económica e financeira do Banco.

Portanto, o Conselho Fiscal considera que as contas e relatório financeiros para o exercício de 2014 submetidos pelo Conselho 
de Administração deveriam ser apresentados à Assembleia Geral de Accionistas para aprovação.

Presidente do Conselho Fiscal
Chan Nim Leung, Leon
31 de Março de 2015 

MOP

CONTA DE LUCROS E PERDAS

DÉBITO MONTANTE CRÉDITO MONTANTE 
PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO
 
PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO
   ANTERIORES
 
PERDAS EXCEPCIONAIS
 
DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE
   LUCROS DO EXERCÍCIO
 
DOTAÇÕES ADICIONAIS PARA PROVISÕES
  CONFORME RJSF
 
RESULTADO DO EXERCÍCIO  

TOTAIS

LUCRO DE EXPLORAÇÃO
 
LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIOS
   ANTERIORES
 
LUCROS EXCEPCIONAIS
 
PROVISÕES UTILIZADAS
 
DOTAÇÕES REDUÇÃO PARA PROVISÕES
  CONFORME RJSF

TOTAIS

 
 162,000.00 

 
43,300,927.23 

 43,462,927.23   

 2,982,927.23 

 40,480,000.00 

 43,462,927.23    

MOP

MOP

ACTIVO ACTIVO BRUTO ACTIVO LÍQUIDO
PROVISÕES

AMORTIZAÇÕES E
MENOS - VALIAS

CAIXA
DEPÓSITOS NA AMCM
VALORES A COBRAR
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES
   DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR
OURO E PRATA
OUTROS VALORES
CRÉDITO CONCEDIDO
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
   NO TERRITÓRIO
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
   NO EXTERIOR
ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS
DEVEDORES
OUTRAS APLICAÇÕES
PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
IMÓVEIS
EQUIPAMENTO
CUSTOS PLURIENAIS
DESPESAS DE INSTALAÇÃO
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

TOTAIS

 25,150,550.06 
 27,127,240.96 

 58,153,701.00 
150,545,984.67 

 12,852.00 
 331,442,590.55 

 60,000,000.00 

 91,500,282.75 

 8,081,358.43 

 133,299,861.72 
 24,277,565.36 

 5,342,131.62 

 914,934,119.12     

  

 919,902.87 
 20,043,683.35 

 20,963,586.22  

 25,150,550.06 
 27,127,240.96 

 58,153,701.00 
 150,545,984.67 

 12,852.00 
 331,442,590.55 

 60,000,000.00 

 91,500,282.75 

 8,081,358.43 

 132,379,958.85 
 4,233,882.01 

 5,342,131.62  

893,970,532.90   

BANCO CHINÊS DE MACAU, S.A. 
澳門華人銀行股份有限公司

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 MOP
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PORTUGAL/CHINA

Grupo Malo firma parceria
com magnata chinês
Paulo Malo vai assinar em Junho um acordo com o milionário chinês Li 
Jinyuan, com vista ao estabelecimento de uma empresa que irá vender 
produtos gourmet europeus na Ásia. O grupo Malo, que está presente 
no mercado de Macau há quatro anos, planeia ainda abrir este ano 
uma clínica nas instalações da Universidade Tiens, em Tianjin

O consórcio português Malo 
Group, conhecido sobretu-
do pelas clínicas dentárias 

– uma das quais funciona em Macau 
- e um mediático milionário chinês, 
Li Jinyuan, vão constituir “uma par-
ceria para vender produtos gourmet 
europeus na Ásia”, disse Paulo Malo 
à agência Lusa em Pequim.

O acordo, previsto para a segunda 
quinzena de Junho, será assinado em 
Lisboa, onde a futura empresa terá a 
sua sede, adiantou o empresário e ci-
rurgião português.

Vinhos, queijos, caviar, azeites e 
compotas são alguns dos produtos, 
“comprados em toda a Europa”, que 
a empresa tenciona vender, “especial-
mente na China e na Ásia”, através da 
internet e outras vias, indicou Paulo 
Malo.

O parceiro chinês de Paulo Malo é 
o presidente da multinacional farma-
cêutica Tiens, Li Jinyuan, que em 2012 
ocupava o 131º lugar da lista dos 400 
milionários mais ricos da China conti-
nental elaborada pela revista Forbes, 
com uma fortuna avaliada em 5.670 
milhões de yuan.

Li Jinyuan, 57 anos, ficou mundial-
mente famoso no início deste mês, 
quando pagou quatro dias de férias 
em Paris e na Côte d’Azur a 6.400 
dos seus empregados, 5.400 dos quais 
oriundos da China, para celebrar o 20º 
aniversário do Tiens Group.

Foi a maior excursão do género re-
cebida em França, com direito a um 
desfile na avenida marginal de Nice, 
e custou cerca de 33 milhões de euros.

Em declarações à agência Lusa na 
Clínica Malo em Pequim, Paulo Malo 
contou que conheceu Li Jinyuan em 
Janeiro passado em Tianjin, cidade do 
norte da China onde o Tiens Group 
tem a sede, e mais tarde viu-o no seu 
consultório, em Lisboa.

“Houve logo uma grande química 
entre nós”, disse Paulo Malo acerca da 

relação com o milionário chinês.
Além da indústria farmacêutica, o 

Tiens Group tem interesses na biotec-
nologia, educação, turismo e outros 
setores.

Segundo Paulo Malo, cujo grupo 
se dedica também à produção agríco-
la e ao comércio, Li Jinyuan pensava 
escolher a França para sede de uma 
empresa de venda de produtos “gour-
met” europeus, mas depois de conhe-
cer o empresário português, optou 
por Lisboa.

Ainda este ano, o Malo Group ten-
ciona abrir uma clínica nas instalações 
da Universidade Tiens em Tianjin, 
com seis gabinetes de dentista e um 
bloco operatório, expandindo a sua 
presença na China continental.

“Somos o maior grupo de medicina 
dentária do mundo e temos tido aqui 
um desenvolvimento muito grande, 
mas não esperava que fosse tão rápi-
do”, disse Paulo Malo.

Desde que a abertura da clínica 
em Pequim, em Novembro de 2013, o 
Malo Group já está representado em 
Xangai, Cantão e Taiyuan, e durante o 
Verão espera chegar a mais três cida-
des (Zhengzhou, Chengdu e Wuhan). 
Dois médicos dentistas portugueses, 
Andreia Rodrigues e Tiago Estêvão, 
trabalham na clínica de Pequim.

Paulo Malo, 53 anos, formado em 
medicina dentária pela Universidade 
de Lisboa, fundou a primeira clínica 
em 1995. Vinte anos depois, o Malo 
Group emprega cerca de 3.000 pes-
soas em quase trinta países, um terço 
dos quais em Portugal, salienta o em-
presário.

Só a Malo Clinic de Macau, aber-
ta há quatro anos e apresentada como 
“o maior spa médico do mundo”, tem 
uma área de 10.000 metros quadrados 
e emprega cerca de 200 pessoas, refere 
Paulo Malo.

JTM com Lusa
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CHINA
A moeda chinesa já não se encontra em 
desvalorização artificial, uma situação que 
foi denunciada pelos EUA durante muitos 
anos, afirmou o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI). “A nossa avaliação actual é 
que a valorização substancial e efectiva no 
último ano levou a taxa de câmbio a um ní-
vel em que o yuan deixou de estar desva-
lorizado”, indicou o FMI, em comunicado.

MALÁSIA
O ex-enviado da ONU na Birmânia Razali 
Ismail pediu ontem à Malásia uma inves-
tigação para descobrir possíveis relações 
entre funcionários locais e as redes de 
tráfico humano, após a descoberta de 
28 cemitérios clandestinos com 139 va-
las comuns, onde estão restos mortais 
de imigrantes. “Algumas das pessoas em 
uniforme participaram [no crime]. Temos 
de acabar com isso (...). Este é o momento 
de lutar e reconhecer este enorme crime 
transnacional no sudeste asiático”, disse ao 
“Channel News Asia”.

MALÁSIA/HONG KONG
O Governo da Malásia impediu a entrada 
no país de Joshua Wong, um dos líderes 
estudantis dos protestos pró-democracia 
de Hong Kong e que viajou para a Malásia 
para falar do movimento e do massacre de 
Tiananmen. O jovem de 18 anos iria par-
ticipar em fóruns destinados a recordar o 
massacre de Tiananmen em várias cidades 
na Malásia.

IRÃO/EUA
Um tribunal especial de Teerão iniciou on-
tem o julgamento do correspondente do 
jornal Washington Post no Irão, detido há 
10 meses, um caso delicado numa altura 
em que Estados Unidos e Irão prosseguem 
as negociações nucleares. Jason Rezaian, 
de 39 anos, é acusado de “espionagem, co-
laboração com governos hostis, de obter 
informações confidenciais e de propagan-
da contra a República Islâmica”. 

IRAQUE
As forças iraquianas iniciaram ontem uma 
operação em zonas desérticas ao nordeste 
de Ramadi, para isolar o Estado Islâmico 
e tentar recuperar o controlo da cidade. 
A operação integra forças de segurança 
e paramilitares, que devem partir da pro-
víncia de Saladino, ao norte, informou o 
porta-voz de uma coligação que reúne so-
bretudo milícias xiitas e voluntários.

BRASIL
A percentagem de cheques devolvidos por 
falta de fundos no Brasil subiu para 2,26% 
em Abril, marcando o pior nível para o 
mês de toda a série histórica do indicador 
iniciado em 1991, indicou o grupo Serasa 
Experian. A subida foi atribuída à queda 
do rendimento real dos consumidores, de-
vido à inflação, e ao aumento do desem-
prego que atingiu um máximo em quase 
quatro anos ao atingir 6,4% em Abril.

COLÔMBIA
O chefe da “Frente 18” das Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC), Al-
fredo Alarcón Machado, conhecido como 
“Román Ruiz”, morreu num bombardea-
mento da força aérea, disseram fontes mi-
litares à agência EFE. Ruiz é considerado 
o “braço direito” de Félix Antonio Muñoz 
Lascarro, um dos membros das FARC nas 
negociações de paz que guerrilha mantém 
com o governo há 30 meses em Cuba.

VOLTA AO
MUND

CHINA

“Defesa activa” da Marinha chinesa 
estende-se a “águas abertas”
A China pretende reforçar a marinha e o seu potencial bélico no domínio electrónico, para 
desenvolver uma “defesa activa” do país, embora garanta que “só atacará se for atacada”

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

Dois faróis chineses podem agravar tensões

O Ministério chinês dos Transportes lançou formalmente a construção de dois faróis no Mar do Sul da China, anunciou ontem a im-
prensa estatal, dando conta de nova acção susceptível de agravar ainda mais as tensões numa região já particularmente agitada por 
disputas marítimas. De acordo com a agência Xinhua, os faróis “multi-funcionais” serão erguidos em dois recifes das Ilhas Spratly, cuja 
soberania também é reclamada pelas Filipinas, com o objectivo de “melhorar a segurança da navegação no Mar da China Meridional”. 
No entanto, Manila e Washington acreditam que o projecto visa cimentar as reivindicações da China sobre a maior parte de uma área 
rica em reservas energéticas e recursos piscatórios.

Na nova edição do Livro Bran-
co de estratégia militar, on-
tem lançada, a China destaca 

o desenvolvimento da sua Marinha e 
o conceito de “defesa activa” em ple-
na escalada de tensões entre Pequim 
e Washington em torno das águas do 
Oceano Pacífico.

“Não atacaremos a não ser que al-
guém nos ataque, mas, com certeza, 
contra-atacaremos se nos atacarem”, 
disse ontem o coronel Yang Yujun, 
porta-voz do Ministério da Defesa, em 
conferência de imprensa na sede de 
imprensa do Conselho de Estado chi-
nês.

Segundo o documento, apesar do 
crescente poder económico e influên-
cia internacionais da China, a política 
de Defesa do país continua assente nos 
“princípios da defesa e auto-defesa”. 
“Por mais forte que a China se torne, 
nunca se desviará desta estratégia e 
não procurará uma expansão militar. A 
China é contra o hegemonismo em to-
das as suas formas”, proclama o Livro 
Branco.

De acordo com a agência EFE, trata-
-se do nono documento deste género 
desde 1998, mas Yang destacou como 
novidade deste Livro Branco o facto 
de ser “mais estratégico e preventivo” 
num contexto mundial de “mudanças 
sem precedentes” e com a China a atra-
vessar “um ponto crítico” no seu pro-
cesso de “reforma e desenvolvimento”.

Os estrategas chineses consideram 
que num futuro próximo “não é previ-
sível uma guerra mundial” e que “a si-
tuação internacional deverá permane-
cer geralmente pacífica”, mas alertam, 
sem mencionar qualquer país, que “há 
ameaças externas de hegemonismo e 
neointervencionismo”.

Embora enfatizem o compromisso 
de Pequim com o desenvolvimento 
pacífico, as autoridades chinesas desta-
cam no documento “domínios de segu-
rança críticos”, entre eles os oceanos, o 
espaço, o ciberespaço e a força nuclear, 
e advertem que a Marinha “mudará 
gradualmente o seu enfoque”.

As forças navais passarão de uma 
estratégia única de “defesa de águas 
litorais” para outra que também com-
bine “a protecção de águas abertas”, 
assinalou o porta-voz.

“Necessitamos de uma Marinha 
forte para defender os interesses marí-
timos da China”, apontou Yang Yujun.

Nos últimos meses, as suspeitas dos 
EUA têm sido centradas precisamente 
na expansão da Marinha chinesa e nas 
acções de Pequim nas águas do Mar da 

China Meridional (Pacífico), uma área 
que o país reivindica praticamente na 
sua totalidade apesar das disputas ter-
ritoriais com países vizinhos como as 
Filipinas, o Vietname e o Japão.

O exemplo mais recente da tensão 
entre as duas potências ocorreu há uma 
semana, quando um avião norte-ame-
ricano de vigilância P8A foi advertido 
por Pequim por estar voar em torno das 
ilhas Spratly (designadas de Nansha 
pela China e reivindicadas parcialmen-
te pelas Filipinas), onde Pequim cons-
truiu ilhas artificiais.

Relativamente a essa questão, Yang 
reiterou ontem que essas “construções 
não são diferentes de outras (que a 
China faz) noutras partes do país”, e 
salientou que “servem para objectivos 
civis e favorecem não apenas a China, 
mas toda a comunidade internacional”.

Confrontado com as missões de vi-
gilância dos Estados Unidos, o porta-
-voz do Ministério da Defesa chinês 
enfatizou que “se trata de um velho tru-
que, algo que já vimos muitas vezes ao 
longo da história”. “É possível que ou-
tro país pretenda encontrar desculpas 
para justificar as suas futuras acções”, 
acrescentou.

Por outro lado, Yang não quis con-
firmar, nem desmentir, planos da Mari-
nha chinesa para construir mais porta-
-aviões. Actualmente, a China conta 
apenas com um, o Liaoning, e já confir-
mou a construção de um segundo, mas 
acredita-se que existem planos para 
muitos mais.

Durante a conferência de imprensa, 
o porta-voz do Ministério da Defesa 
abordou ainda as acusações recípro-
cas de ciber-espionagem entre China 
e EUA. A “China é a maior vítima dos 

piratas cibernéticos”, disse Yang, adver-
tindo que o país vai aumentar o contro-
lo e a defesa do seu ciberespaço. 

Presidente de Taiwan propõe 
roteiro de paz para conflitos regionais

Entretanto, o Presidente de Taiwan 
apresentou ontem uma iniciativa de 
paz de cinco pontos para o conflito no 
Mar do Sul da China, perante a recente 
escalada de tensão na zona e defenden-
do uma negociação pacífica e explora-
ção conjunta de recursos.

Num discurso num fórum interna-
cional, Ma Ying-jeou apelou às partes 
em disputa que se abstenham de ações 
unilaterais que aumentem a tensão, que 
terminem as disputas de soberania ter-
ritorial e estabeleçam mecanismos de 
cooperação para a exploração conjunta 
de recursos.

Recordando que este ano assina-
lam-se os 70 anos do fim da Segunda 
Guerra Mundial, Ma defendeu que os 
países devem retirar ensinamentos das 
dolorosas lições da história, evitar os 
conflitos e estimular a paz e a prosperi-
dade regionais.

Por isso, sustentou, deve ser asse-
gurada quer a liberdade e segurança de 
voo quer a navegação na região.

Os mecanismos de negociação de-
vem fomentar a cooperação e a defi-
nição de um código de conduta para 
as partes em conflito, disse o líder de 
Taiwan, defendendo ainda a criação 
de um mecanismo de coordenação e 
cooperação sobre a protecção do meio 
ambiente, investigação científica, luta 
contra a delinquência no mar, assistên-
cia humanitária e operações de socorro 
e outros problemas de segurança não 
tradicionais.
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CANAL MACAU
13:00 TDM News (Repetição) 13:30 Telejornal RTPi (Diferido) 14:30 
RTPi Directo 18:10 Avenida Brasil (Repetição) 19:00 TDM Entrevista 
(Repetição) 19:30 Paixões Proibidas 20:30 Telejornal 21:00 Montra 
do Lilau 21:40 Literatura Agora 22:10 Avenida Brasil 23:00 TDM 
News 23:30 Monumentos e Sítios 00:05 Telejornal (Repetição) 00:40 
RTPi Directo  

30 FOX SPORTS
12:30 Roland Garros 2015 Best Match of the Day 3 15:30 Roland 
Garros 2015 Highlights Day 3 16:30 (LIVE) FOX SPORTS Central 17:00 
(LIVE) Roland Garros 2015 Day 4 

31 FOX SPORTS 2
13:00 2015 AFC Champions League/AFC Cup TBC 14:00 Volvo Ocean 
Race 14:30 MLB 2015 Highlights San Diego Padres vs Los Angeles 
Angels 15:00 Roland Garros 2015 Best Match of the Day Day 3 17:00 
(LIVE) Roland Garros 2015 Day 4 
 
40 FOX MOVIES
11:30 The Smurfs 13:20 The Host 15:25 The Taking Of Pelham 123 
17:15 Devil’S Knot 19:10 The Tourist 21:00 The Taking Of Deborah 

Logan 22:35 Nymph 00:10 Battle Los Angeles

41 HBO
11:30 Ride Along 13:10 About Time 15:10 Jurassic Park 17:15 The 
Prestige 19:20 R.I.P.D. 21:00 Rudderless 22:45 Game Of Thrones 
23:45 Afflicted

42 CINEMAX
12:15 Poison Ivy: The Secret Society 13:45 Hollywood On  14:15 Gat-
taca 16:00 Mysterious Island 17:45 Vegas Vacation 19:20 Hollywood 
On 19:55 Deja Vu 22:00 Paycheck 23:55 Grilled

50 DISCOVERY
13:00 Man, Woman, Wild 14:00 Bear Grylls: Breaking Point 15:00 
Yukon Men 16:00 Surviving The Cut 17:00 How Do They Do It 17:30 
How It’s Made 18:00 Medical Anomalies 19:00 Man Vs. Wild 20:00 
Chaos Caught On Camera 20:30 Magic Of Science 21:00 Man V Expert 
22:00 Singapore 1942 23:00 World War II In Colour 00:00 Man Vs. Wild

51 NGC
12:30 Wicked Tuna 13:25 Building Invincible 14:20 Tiger Man 15:15 
Cesar To The Rescue 16:10 Brain Games Compilation 17:05 Going 
Deep With David Rees 17:30 Crowd Control 18:00 Highway Thru Hell: 
Canada 19:00 Alaska Fish Wars 20:00 Cesar To The Rescue 22:00 The 
Big Picture With Kal Penn  23:00 Going Deep With David Rees 23:30 
Crowd Control  00:00 Alaska Fish Wars 

54 HISTORY
13:00 The Pickers 14:00 Food Factory USA 15:00 Sons Of Liberty 
17:00 Ancient Aliens 18:00 Kings Of Restoration 18:30 Pawn Stars 
19:00 The Pickers 20:00 Storage Wars: New York 20:30 Storage 
Wars: Canada 21:00 Sons Of Liberty 23:00 Ancient Aliens 00:00 
Sons Of Liberty  

  55 FYI
13:00 Taste Of Vietnam 14:00 Flip This House 15:00 Strangers In 
Danger 16:00 Wild Transport 17:00 Bondi Vet 18:00 Flipping Vegas 
19:00 Bondi Vet 20:00 Mikie Saves The Date 21:00 Hideous Houses 
22:00 Tiny House Nation 23:00 Tiny House Hunting 00:00 Mikie 
Saves The Date  

63 STAR WORLD
12:55 How I Met Your Mother 13:45 Asia’s Next Top Model 14:35 Devi-
ous Maids 16:15 Glee 17:05 How I Met Your Mother 18:00 Styled to 
Rock UK 19:50 Asia’s Next Top Model 21:40 Styled to Rock UK 22:35 
Asia’s Next Top Model 23:30 Sex and The City 00:30 Grey’s Anatomy

82 RTPI
13:30 Telejornal Madeira 14:00 Bom Dia Portugal-Directo 15:01 Os 
Nossos Dias 15:32 Sabia Que? 15:55 Biosfera 16:24 Poplusa 17:23 
Bem-vindos a Beirais 18:11 Castelos e Palácios da Europa 19:04 Ideias 
que Brilham 19:30 Água de Mar 20:00 Jornal da Tarde 21:11 5 Para a 
Meia-Noite 22:12 Endereço Desconhecido 22:43 Destino: Portugal 
- I 23:07 Os Nossos Dias 23:38 O Preço Certo 00:25 Biosfera 01:00 
Portugal em Directo-Directo 02:04 Sabia Que? 02:27 Água de Mar 
03:00 Telejornal 04:01 Agora Nós 06:36 Surf Totall 

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 28 283 283
Táxi 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

260C/310C

• • • CÂMBIOS
PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.94 8.03
EURO 8.93 9.04
YUAN (RPC) 1.277 1.297

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 28/05

• • • HOJE 27/05
260C/310C

WWW.SMG.GOV.MO

A programação é da responsabilidade das estações emissoras

21:00
HBO

Rudderless

CINETEATRO
S1 Fast and Furious 7
14:15 • 16:45 • 21:45

S2 Two Thumbs Up
14:30 • 16:30 • 19:30 • 21:30

TORRE DE MACAU
Jupiter Ascending (3D)
14:30 • 16:45 • 19:15 • 21.30

GALAXY
The Hobbit : The Battle of the Five Armies (3D)
13:40 • 16:10 • 19:50 • 21:00 • 22:00 • 00:35

Taken 3
16:10 • 15:35 • 19:00 • 20:00 • 22:45 • 23:40 

Paddington
14:20 • 18:10 

Big Hero 6 (3D)
14:06 • 20:40 

Exodus: Gods and Kings (3D)
12:30 

Night at the Museum: Secret of the Tomb (2D) - 
15:05 • 17:10 • 19:05 • 21:00  • 23:00 

Seventh Son (3D)
14:10 • 16:05 • 17:50 • 18:00 • 20:00 • 22:30

The Theory of Everything
13:10 
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LIGA PORTUGUESA

Mónaco com 8,5 milhões para tentar levar Mané
Proposta de clube monegasco está na SAD leonina há uma semana. Jogador tem à espera um contrato de cinco épocas e um salário quase 
sete vezes superior ao que recebe

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

Lucas deixa o futebol português de luto

Lucas, antigo futebolista da Académica e Boavista, 
entre outros clubes, faleceu na madrugada de terça-
-feira, em casa, vítima de morte súbita, confirmou 
fonte familiar. Lucas, de 35 anos, desempenhava ac-
tualmente as funções de delegado para a zona norte 
do Sindicato dos Jogadores de Futebol, depois de em 
2007/08 ter sido forçado a cessar a carreira de futebo-
lista profissional - quando estava ao serviço do Estrela 
Vermelha, de Belgrado -, por força de problemas cardíacos então detectados.

Será que agora é de vez? O in-
teresse do Mónaco em Carlos 
Mané do Sporting é antigo, e o 

emblema da Ligue 1 apresentou uma 
proposta de 8,5 milhões de euros, 
mas o clube de Alvalade não mostrou 
grande interesse na oferta monegasca 
e ainda não deu resposta. O facto de 
o jogador ser representado por Pini 
Zahavi deixou os “leões” de pé atrás, 
já que as relações entre o empresário 
israelita com o presidente Bruno de 
Carvalho não são as melhores.

Mané está a par do interesse da 
equipa de Leonardo Jardim e quer ir 
jogar para o Principado, onde terá um 
contrato de cinco épocas à sua espera 
dele e um ordenado de fazer inveja.

O Sporting apresentou ao jogador 

uma proposta de renovação do ac-
tual contrato, válido até 2018, já que 
o novo vínculo terminaria em 2019 
ou 2020, e com uma melhoria salarial 
pouco significativa. Mané passaria 
a ganhar 25 mil euros por mês (mais 
objectivos), sendo em Portugal os des-
contos, para ordenados dessa ordem, 
feitos a 50%. O que significaria um or-
denado na ordem dos 12/13 mil euros 
limpos. Além disso, os “leões” querem 
aumentar a cláusula de rescisão de 45 
milhões para 60 milhões de euros, o 
que não agrada ao extremo.

Ora, no Mónaco os salários dos jo-
gadores são isentos de impostos e o 
clube do Principado oferece a Carlos 
Mané um salário superior a 70 mil eu-
ros. Mané é um amor antigo de Leo-

nardo Jardim. Foi o treinador madei-
rense que o aconselhou a renovar com 
os “leões” há duas épocas (até 2018), 
quando era treinador do Sporting, 
e prometeu dar- lhe oportunidades. 
“Acho que o Carlos Mané será um fe-
nómeno. Tem grande potencial e, em 
breve, estará na selecção nacional. Vai 
atingir um grande nível, nacional e in-
ternacional”, disse o actual técnico do 
Mónaco numa entrevista recente. Mal 
chegou ao Principado o treinador por-
tuguês aconselhou o Mónaco a contra-
tar o jovem camisola 36 da equipa de 
Alvalade, mas o interesse não passou 
disso. Agora o interesse é real e já foi 
formalizado.

Benfica apresenta proposta 
a Jesus após Taça da Liga 

O presidente do Benfica falará com 
o treinador Jorge Jesus sobre o seu fu-
turo somente depois da final da Taça 
da Liga de futebol, que se realiza na 
sexta-feira. Segundo fonte do clube, 
em declarações à Agência Lusa, só nes-
sa altura Luís Filipe Vieira dará a co-
nhecer a sua proposta ao treinador bi-
campeão nacional, cujo contrato com o 
Benfica termina no final da temporada.

Para a partida frente ao Marítimo 
é certo que os encarnados não pode-
rão contar com Salvio, que sofreu uma 
ruptura de ligamentos e deverá ser 
operado.  JTM/DN

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

 Monday to Friday:       9:30 am - 1:00 pm / 3:00 pm - 7:30 pm
                 Saturday:      9:30 am - 2:00 pm 

Services                
General Practice, 

Chiropractic,  Physical & 
Rehabilitation Therapy,  

Custom Orthotics, 

Aromatherapy  

For Appointment Tel:  28335035    Fax: 28335036

[ O ]  SHAPE

[ X ]  SHAPE

CHIROPAK  School bag

Canadian Health Clinic

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

Consultation by Appointment Office hour:  
10:00 - 19:00       Close on Sun, Tue and Public Holiday 

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

Website: www.icqoral.com      Facebook:  www.facebook.com/icqoral

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.

Rm. 1907, 19/F, AIA Tower, Nºs. 251A-301, Avenida Commercial de Macau 
(opposite to New Yaohan and Grand Emperor Hotel) 



A discussão sobre a aposta na pro-
dução de energia a partir de fon-
tes de energia renováveis tem-se 

centrado à volta da questão do “custo” 
e da necessidade de sistemas de suporte 
(subsidiação). Ora, é neste contexto que 
considero que a análise do mercado de 
certificados verdes é interessante na me-
dida em que poderá contribuir para essa 
discussão. 

Os problemas ambientais associados 
à emissão de gases com efeito de estufa e 
CO2 e a dependência energética do cru-
de levaram a que se tentasse encontrar 
alternativas aos combustíveis fósseis. No 
entanto, a produção de energia, mor-
mente de electricidade, a partir de fontes 
renováveis – sol, água, vento, ondas, bio-
massa – requer um grande investimento 
tecnológico e económico na fase inicial de 
arranque, uma vez que ainda não conse-
gue competir com as energias tradicionais 
em termos de preço final da energia. No 
entanto, tal deve-se, em grande parte, à 
incapacidade de reflectir, por um lado, as 
externalidades negativas no preço dessas 
energias tradicionais e, por outro lado, as 
externalidades positivas das energias re-
nováveis. Neste sentido, há que criar es-
quemas de promoção das energias reno-
váveis que levem em consideração estas 
diferenças e nivelem a competitividade, 
criando assim margem para as energias 
renováveis crescerem. 

Os certificados verdes constituem 
um dos instrumentos de incentivo à uti-
lização de energia produzida a partir de 
fontes renováveis que tenta dar resposta 
às preocupações acima referidas. Este ins-
trumento baseia-se no princípio de que 
a energia eléctrica produzida a partir de 
fontes renováveis proporciona dois pro-
dutos diferentes ao consumidor de ener-
gia eléctrica: (i) a energia eléctrica (que 
poderá ser vendida no mercado de ener-
gia eléctrica) e (ii) benefícios ambientais e 
socais (que tomam a forma de certifica-
dos verdes e podem ser transaccionados 
em mercados próprios, gerando receitas 
adicionais). Com base nesta dicotomia, o 
produtor de energia eléctrica a partir de 
fontes renováveis pode ser remunerado 
em dois mercados distintos: no mercado 
de energia eléctrica e no mercado de cer-
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CORRENTE ENERGÉTICA
Maura Capoulas Santos*

Buy Green – 
Certificados Verdes

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

tificados verdes. A partir do momento em 
que passa a existir a obrigação de rotular 
a electricidade, ou seja, especificar a sua 
origem, passa a ser possível identificar a 
electricidade de origem renovável e, como 
tal, torna-se possível a desagregação entre 
o mercado físico de electricidade (a ener-
gia eléctrica propriamente dita) e o mer-
cado virtual da electricidade renovável. 
Ora, essa autonomização é feita através de 
títulos que comprovam que determinada 
quantidade equivalente à energia consu-
mida é de origem renovável. Esses títulos 
- certificados verdes - podem ser transac-
cionáveis. A procura desses certificados 
verdes pode surgir a título voluntário, 
através de consumidores ecológicos que 
preferem consumir electricidade renová-
vel ou pode surgir mediante incentivos 
do Estado ou na sequência da consagra-
ção legal de uma obrigação de consumo 
de energia renovável, estipulando-se uma 
quota obrigatória. É nesta última vertente 
que surge o verdadeiro mercado de certi-
ficados verdes. 

Alguns países europeus - Holanda, Itá-
lia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Suécia e 
Reino Unido - bem como os Estados Uni-
dos da América adoptaram os certificados 
verdes como mecanismo de incentivo à 
utilização de energia eléctrica a partir de 
fontes renováveis, instituindo verdadeiros 
mercados virtuais de títulos que funcio-
nam em termos similares aos mercados de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa e CO2. 

No momento atual, em que se discute a 
nível global a sustentabilidade económica 
das energias renováveis e a possibilidade 
de implementação de sistemas de suporte 
alternativos que não impliquem sobrecus-
tos nas tarifas, as experiências já existentes 
de mercados de certificados verdes devem 
ser bem estudadas para que possamos ti-
rar boas lições para o futuro.

* Consultora de Direito da Energia. Escreve 
neste espaço bimensalmente às quartas-feiras.
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O JORNAL TRIBUNA DE MACAU

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL,

TANTO NO SITE COMO NA 

APLICAÇÃO, ÀS 15H
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Catarina Pinto, in “Macau Daily Times”JTM/DN

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

Dito

“A maioria da população está ainda 
céptica em relação à eficácia política 
que tem. São precisas várias vagas de 
mobilização para inspirar as massas” 

• • • HÁ 20 ANOS

In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 
27/05/1995

OITO NOVAS ESCOLAS 
PARA 5.000 ALUNOS
Macau vai dispor de oito novas es-
colas até Outubro, o que permiti-
rá disponibilizar um total de cinco 
mil vagas, anunciou o governador 
Rocha Vieira. “A abertura destas 
novas escolas revela o resultado 
material do esforço conjunto que 
tem sido feito pela Administra-
ção, associações e população em 
geral”, disse o Governador de Ma-
cau, no final de uma visita a diver-
sos empreendimentos no bairro 
Iao Hon, na zona norte da cidade. 
Durante a visita, que efectuou na 
companhia do secretário-adjunto 
para a Administração, Educação e 
Juventude, Jorge Rangel, o gover-
nador Rocha Vieira inaugurou um 
posto móvel do Centro de Aten-
dimento e Informação ao Público 
(CAIP), organismo dependente 
dos Serviços de Administração 
e Função Pública. Destinado a 
aproximar o CAIP da população, 
o novo posto de atendimento fun-
ciona numa viatura devidamente 
equipada para o efeito, que ser-
virá diversas zonas da cidade de 
Macau e das ilhas da Taipa e de 
Coloane. Durante o primeiro tri-
mestre de 1995, o CAIP registou 
mais de 4600 atendimentos e so-
licitou, a pedido do público, es-
clarecimentos a diversos serviços 
da Administração. Rocha Vieira 
visitou, em seguida, o centro co-
munitário do mercado municipal 
do Iao Hon, bem como o centro 
de Educação Permanente do mes-
mo bairro, onde está patente uma 
exposição dos alunos da escola 
Pui Cheng sobre o tema “Os três 
maiores templos chineses de Ma-
cau”. Também no bairro do Iao 
Hon, o governador visitou a nova 
escola da Associação dos Mora-
dores de Macau, com capacidade 
para 900 alunos, que implicou um 
investimento de 25 milhões de pa-
tacas (cerca de 500 mil contos). A 
nova escola primária, que entrará 
em funcionamento em Julho, rece-
beu um subsídio de cinco milhões 
de patacas (cerca de dez mil con-
tos) do Governo de Macau. Rocha 
Vieira visitou ainda a escola pri-
mária luso-chinesas do Hipódro-
mo, que entrou em funcionamento 
no início do presente ano lectivo.

Bem cavalgando 
toda a sela

POSTAIS DAS ILHAS
Luiz Oliveira Dias*

Eilo Yu, analista político e coordenador da licenciatura 
em Governo e Administração Pública da Universidade 

de Macau, em declarações ao “Ponto Final”

• • • CARTOON • • •

JTM/DN

O apartamento em que moro, 
não sendo caminho para 
o hospital, é tão perto que, 

quando estou em casa, oiço muitas 
vezes os assobios guturais das sire-
nes nas ambulâncias a exigir passa-
gem. A contra gosto - mas era preciso 
- já andei várias vezes de ambulância 
quer no Rio de Janeiro quer em Ma-
cau. Embora sempre soubesse que 
não estava bem - ou não iria assim 
- nunca cheguei a assustar-me. Pelo 
contrário já que a ambulância é, por 
um lado, a forma mais cómoda de 
viajar - vai-se deitado - e, por outro, 
de se ser atendido imediatamente 
sem ficar horas na bicha dos que che-
garam primeiro.

Se bem consigo lembrar-me, ao 
longo da minha vida já andei em 
quase todos os transportes, sejam 
por terra, por mar ou pelo ar. Limi-
tar-me-ei a referi-los pois não tenho 
espaço para fazer os comentários 
que cada um me traz à memória.

O primeiro foi, naturalmente, o 
carrinho de bebé que, nesse tempo, 
eram sempre azul escuro e com as 
rodas grandes. Depois, sucessiva-
mente, o carro de pedais (o meu era 
encarnado e tinha buzina), o triciclo, 
a trotineta e a bicicleta. Muito mais 
tarde, pude rever a alegria alvoro-
çada com que recebi estas prendas 
maravilhosas quando as dei a meus 
filhos.

A seguir, com a ida para Coim-
bra, estreei-me a andar de camionete 
de passageiros - eram as dos Claras 
e dos Oliveiras de Águeda - e, de 
comboio, quando preferia apanhar a 
automotora que me deixava em Al-
farelos a tempo de apanhar o Rápido 
até à Estação Velha.

Em Coimbra, acabaram-se as 
lições de equitação que o Capitão 
Picador nos dava no Regimento de 
Artilharia e que mais tarde me foram 
úteis quando, na minha quintarola, 
corria na minha égua - a Tricana, de 
ferro Núncio - a campina ribatejana. 
Foi também lá que comecei a andar 
de “jeep” e de tractor. 

Em Coimbra, geralmente anda-
va-se a pé. Mas, quando chovia ou a 
pressa apertava, lá tinha de andar de 
eléctrico ou de “trolley-bus” a que, 
por ser completamente silencioso, 
a malta chamava-o “o Pantufas”. E 

continuei a andar de automóvel nos 
meus próprios carros (dois ficaram 
no Museu do Caramulo) depois dos 
passeios de Domingo no de meu Pai, 
que nos levava aos lugares mais bo-
nitos da nossa Pequena Pátria – Fá-
tima, Batalha, Nazaré, Alcobaça, São 
Pedro de Moel… “Mosteiros, Caste-
los, tanta Pátria ali há”… Na Nazaré, 
lembrei-me agora, cheguei a passar a 
noite na traineira de pesca do arrasto 
- “Heróis do Mar”…

Quase no final do curso, na via-
gem ao Brasil com o Orpheon Acadé-
mico andei de paquete pela primeira 
vez, à ida no Santa Maria e, à vinda, 
no Vera Cruz. E no Rio conheci duas 
das paisagens mais belas do mundo 
subindo no “Bondinho do Corcova-
do” e no teleférico do Pão de Açúcar. 

De volta a Lisboa parámos em 
Las Palmas onde, com o meu que-
rido amigo António da Costa Lobo, 
aluguei uma charrete puxada por 
dois cavalos ronceiros que nos levou 
a dar a volta à ilha na companhia de 
duas canarinas de tranças pretas, tão 
altas como bonitas, que por pouco 
não nos fizeram perder o barco…

E foi no Brasil o meu primeiro 
voo, num Dakota de dois motores 
a hélice que, logo ao levantar para a 
viajem Belo Horizonte - Rio caiu a ar-
der no Sertão de Minas. Depois des-
te, tive mais dois desastres de avião 
mas, como creio no Anjo da Guarda, 
nenhum deles me assustou ou me 
magoou. Além do avião fiz uma ge-
lada viajem de helicóptero de Gene-
bra para Zurique para embarcarmos 
de volta para o Brasil, Spínola e eu 
expulsos para o país de onde tínha-
mos vindo. 

Mais tarde, fui para Paris, em Ser-
viço na OTAN onde não só conhe-
ci as vantagens do Metropolitano 
como, nas viagens que fizemos aos 
12 países membros, fui no primeiro 
submarino atómico, o Nautilus, da 
Grécia para a baía de Nápoles onde, 
a bordo do maior porta-aviões do 

mundo, o Saratoga, com os seus 4mil 
homens de tripulação, assisti a um 
terrível exercício de fogos reais da 6ª 
Esquadra americana no Mediterrâ-
neo.

Quando estava em Paris, tive de ir 
uma vez a Toulouse e aproveitei para 
sobrevoar a cidade e a região no cesto 
de um balão. E, numa ou noutra das 
férias que passei na Tailândia experi-
mentei o elefante e o tuk-tuk.

Quando morava no Porto, partici-
pei uma vez no circuito de Vila Real 
ao volante de um Formula V e, numa 
outra escapadela de férias à Suíça, an-
dei muitas vezes nos teleféricos que 
levavam à montanha os esquiadores. 
Claro que também experimentei o 
“toboggan”. 

Alguns dos mais pitorescos em 
que andei foram, em Cochim, uma 
piroga de pescadores e mais tarde, 
em Macau, os nossos riquexós. E ain-
da em Macau, por razões longas de 
explicar, fui até à esquadra num carro 
azul da polícia, no banco de trás, en-
tre dois matarruanos mal encarados. 
Como fui forçado a andar num carro 
de bombeiros e num pronto-socorro 
com o meu carro engatado para a ofi-
cina.

Por fim, como todo o Português 
que se preza, fui levado num Chai-
mite de minha casa para Caxias, às 
ordens do impoluto democrata e che-
fe das assassinas FP25, Otelo Saraiva 
de Carvalho, mais tarde devidamen-
te preso e estranhamente amnistiado 
por Mário Soares.

Depois de tantas andanças e tan-
to andar por longes terras, conti-
nuo vivo e são, Deus seja louvado. 
Sentindo-me uma espécie daqueles 
saltimbancos do lindo fado de João 
Ferreira Rosa - “…E chamam-lhes os 
saltimbancos / por andar de terra em 
terra”.

***
 PP. – Ainda não andei de 

camelo. Talvez um dia… Mas andei 
de táxi em Macau. Em Macau onde, 
segundo um gracioso “kwai lou” da 
outra banda (são uns queridos…) en-
contrar um táxi é mais difícil de que 
ver um porco a voar.

*Docente. Anterior presidente do 
Instituto Politécnico de Macau. 
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O Mascarado desmascarado

• Decorreu no último fim de semana, o 6º Congresso Português de Ilusionismo/1º Festival Internacional de Ilusionis-
mo de Alcobaça, com o patrocínio do município local, organização do clube Associação Portuguesa de Ilusionismo com 
a colaboração do Clube Ilusionista Fenianos e Associação MagicValongo. Manolo, Barata Merlin, Mr, Balloon, Guilher-
me Curty, Hector Mancha, Vituco, Jessica, Tá Na Manga, Daniel Gonçalves, Jan Gallo, Miguel Pinheiro, Pedro Lacerda 
Machado, David Sousa e o mundialmente famoso Juan Tamariz foram alguns dos convidados para as galas de Palco e 
close-up, apresentadas por Salazar Ribeiro e Rui Fernandes.

• Maria Luís Albuquerque, a ministra dos “cofres cheios” e “pagamentos antecipados ao FMI” disse, no passado dia 
23 de Maio,  no âmbito do evento “Aveiro em Formação” da Juventude Social Democrata, ser honesto, para garantir a 
sustentabilidade da Segurança Social, aplicar mais um corte aos reformados e pensionistas, actuais e futuros. Dúvida 
de Mágico: honesto, Sra. Ministra, é dizer que milhares de reformados exauridos são, no presente, a sustentabilidade 
financeira e (re)acolhimento de famílias na fronteira da sobrevivência, pela aplicação das políticas de empobrecimento e 
insensibilidade do seu Governo, de maioria.

ENTRADA LIVRE
A.Cardinal*

Dicas

Se falarmos de Leonard Monatono, 
americano nascido em Los Ange-
les em Junho de 1956, e ligarmos o 

nome ao ilusionista Val Valentino, entu-
siasmado pelo pai para a Arte Mágica aos 
cinco anos de idade, e que na década de 
90 actuava em Las Vegas em shows de 
casino, com certeza poucos o associarão 
ao tristemente famoso “Mágico Mascara-
do”. Mas este Leonardo Monatono é esse 
personagem histórico e frustrado que fez 
da “bufaria” da Arte Mágica a sua activi-
dade, dita, artística.

Leonardo Monatono começou por se 
tornar profissional de Ilusionismo apre-
sentando-se como Val Valentino, figura 
simpática exibindo uma rotina “sofrível” 
tendo em conta os palcos de Las Vegas e 
o Ilusionismo praticado ao 
tempo. Pombas, bastões, 
cartas e lenços coloridos 
eram os ingredientes pre-
feridos por Valentino, exi-
bidos de forma discutível 
mas, se comparados ao que 
no futuro nos viria a ofere-
cer Val Valentino, na figura 
do Mágico Mascarado, se-
riam trabalhos excelentes e 
até brilhantes. 

O fracasso artístico, ten-
do em conta os objectivos 
de Valentino, resulta numa carreira de 
fracassos financeiros, que em certo mo-
mento serão esbatidos com a Fox a for-
mular-lhe um convite para uns especiais 
sobre Ilusionismo onde fossem contados 

factualmente os “segredos” dos mágicos 
profissionais. Começa aqui a carreira do 
Mágico Mascarado ou simplesmente 
“Mister M.” tal como foi apresentado, no 
Brasil, em fins de 1999 no programa Fan-
tástico exibido pela Rede Globo. Aqui o 
“bufo” escondia-se, por covardia (?) atrás 
de uma máscara que se tornou símbolo 
do “Mágico Mascarado”. Neste progra-
ma o objectivo era revelar segredos de 

vários truques exibidos por profissionais 
o que, da forma como o fez, sem acompa-
nhamento pedagógico, causou um clima 
de revolta no meio mágico local e além 
fronteiras, com ameaças de processos ju-
diciais contra a Rede Globo.  

Para a Fox, o “Mágico Mascarado” 
protagonizou pelo menos quatro séries, 
sendo que no canal de entretenimento 
A&E Television, dependente do A&E 
Television Networks, fazia contraponto 
com Chris Angel, protagonista dos espe-
ciais Mindfreak,  também de discutível 
qualidade artística.

Depois dos filmes terem passado por 
dezenas de países e televisões, incluindo 
Portugal, Valentino, já desmascarado, re-
gressa ao Brasil em 2007, à Rede Record 
no programa “Tudo é Possível” e man-
tém a façanha da denúncia num espaço a 
que atribuiu o nome “A Volta do Mágico 
dos Mágicos”. Os números de Escapismo 
são aqueles a que, pela espectacularida-
de, Valentino dá mais destaque nos seus 
programas, embora as presentes técnicas 
utilizadas pelas figuras de topo eliminem 
os processos denunciados pelo tal “Mister 
M.” A juntar-se à falta de ética revelada 

por Valentino há ainda outro factor que 
não é de menor relevância - Valentino, o 
Mágico Mascarado, denuncia efeitos de 
outros autores, já que a sua criatividade 
assenta na frustração de uma carreira fa-
lhada e falida.  É exemplo disso quando, 
no Brasil, foi desafiado a executar um 
efeito de improviso. Valentino escolheu 
um número de cartas e, naturalmente, fá-
cil mas, mesmo assim, o falhanço, diante 
das câmaras, foi rotundo. O vídeo correu 
mundo obrigando-se Valentino a justificar 
que tal facto teria ocorrido como exemplo 
de uma falha a ter em conta, por Ilusio-
nistas em início de carreira adicionando o 
facto de ter sido pressionado, pela produ-
ção, a improvisar três minutos de Magia. 
As suas apresentações no mesmo canal 
em que passa o também polémico Chris 
Angel, são um factor de contradição já 
que Valentino funciona como detractor 
do trabalho que Chris Angel nos preten-
de contar como um acto de Magia. Com 
ou sem máscara, o mascarado Leonard 
Monatono/Val Valentino foi desmasca-
rado e nunca será um Mágico de ilusões.

*  Ilusionista - Coordenador do Magic
Valongo Festival Internacional de Ilusionismo
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Filhas de B.B. King acusam agente
de envenenar “rei dos Blues”
A morte do rei do blues B.B. King será 
investigada como homicídio, informou 
o Departamento de Medicina Legal do 
Estado norte-americano do Nevada. 
O músico faleceu a 14 de Maio, aos 89 
anos, em Las Vegas, onde residia após 
anos de intensas digressões. Duas das 
filhas do “rei dos Blues” - Karen Williams 
e Patty King - afirmam que o músico foi 
envenenado pelo seu agente, Laverne Toney, segundo o site “Eonline”. Toney, que 
administra a herança de King, rejeitou a acusação: “Estão sempre a fazer denúncias, 
isto não é novo”. A unidade de Medicina Legal anunciou no “Twitter” a realização de 
uma autópsia, cujo resultado só será conhecido no prazo de seis a oito semanas. O 
funeral de King em Memphis foi adiado por esse motivo. 

Uma 
beldade 
que sabe 

o que quer!
Lorena Bueri é uma 

musa brasileira que não 
se coíbe de partilhar 
as suas preferências 

mais íntimas. “Beijo na 
boca não pode faltar, 
carinho, abraço. Tudo 
começa no beijo, é o 
principal. Adoro ser 
beijada no pescoço 
e na barriga”, contou 
Bueri à revista “Sexy”. 

Com revelações destas, 
candidatos não devem 

faltar...

Reese Witherspoon será Tinker Bell 
em nova adaptação da Disney
A actriz Reese Witherspoon será 
protagonista e produtora de “Tink”, filme 
com actores reais da Fada Sininho, uma das 
personagens secundárias mais recordadas 
do clássico “Peter Pan”, revelou o site 
“The Hollywood Reporter”. O conceito 
da história será similar ao de “Maleficent”, 
filme com o qual a Disney desenvolveu 
um dos personagens mais conhecidos de 
“A Bela Adormecida”. O próximo projecto 
de Witherspoon, que acaba de estrear a comédia “Hot Pursuit in Theaters” com a 
colombiana Sofia Vergara, é o drama “Pale Blue Dot”, para o estúdio Fox Searchlight. 

Nem com espada e Rei de Paus, Valentino se 
livra de ser um Mascarado no Ilusionismo

trouxe-nos de volta o “Dr. Hofzinser”

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015
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Gente Gira Envie as suas fotos para: gente.gira@yahoo.com

Vestido para arrasar
Idan, filho de Valentina Oane Marques, aperaltou-se 
para uma saída à noite em família, que incluiu, para 

além dos pais, as duas irmãs, Ivana e Izara. A noite não 
se fez muito longa mas sempre muito divertida.

Quarta-feira, 27 de Maio de 2015

Recolha de sangue
Uma equipa de recolha de sangue esteve 
recentemente nas instalações do Banco 

Nacional Ultramarino. Muitos foram os que 
aderiram à causa, sendo que Armindo Vaz não 

perdeu a oportunidade para também contribuir 
para a iniciativa. 

Alegria no Hard Rock Cafe
Os netos de Fernando Duque não resistiram a 

um pezinho de dança ao som da banda do Hard 
Rock Cafe. Foi tão contagiante a alegria deles que 

a banda os convidou a subirem ao palco. Para 
finalizar, os músicos ainda ofereceram gelados aos 

miúdos como brinde pela festa que estavam a fazer. 
Uma noite inesquecível para os netos.
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Sendo as efemérides sempre um bom momento 
para fazer o balanço das suas repercussões, é natu-
ral que haja debate sobre o primeiro aniversário da 
saída de entre 20 mil (segundo os organizadores) ou 
8 mil (de acordo com a polícia) a protestar contra o 
denominado “regime de garantias”.

Para já desmistifiquemos a importância sobre os 
números dos manifestantes. Ou 20 ou 8 mil era mui-
ta gente a manifestar-se, fenómeno quase inédito em 
Macau. E, para além deles, existia ainda um enorme 
e surdo clamor que atravessava a sociedade, que 
achava o “timing” desastroso.

Agora, um ano depois, e embora todos estejam 
de acordo com “o detonador”, ainda há diversidade 
de opiniões sobre as causas de tal mega manifesta-
ção.

Estou mais por um punhado de causas.
Umas de teor local como a falta de resposta e 

mesmo não reconhecimento de parte do Executivo 
de problemas nas áreas de transportes e habitação 
que afectavam a maioria da população; outras de 
teor externo como a larga cobertura mediática do 
“Occupy Central” em Hong Kong, que fez sonhar 
alguns jovens de Macau.

Ng Kuok Cheong, que tem a mesma opinião, pa-
rece agora pessimista e até acha que “como o Occu-
py Central falhou, agora os movimentos sociais em 
Macau estão em baixo”.

Não estou de acordo. Há entre nós um grupo mi-
noritário mas consistente, que tem os olhos abertos.

O Governo, por isso, não pode procurar ou en-
trar em “guerras” que não consegue controlar. Sem 
discussão do sistema político (imposto pela Lei Bási-
ca conferida pela República Popular da China) tem 
que preocupar-se com, transparência, seriedade e 
capacidade de trabalho, em promover o bem estar 
da população.

Se assim não for, mais tarde ou mais cedo, a po-
pulação volta à rua...   

ENPASSANT
José Rocha Diniz

Se assim não for
a população volta à rua

Redução de impostos na China ameaça 
sector do retalho em Hong Kong
O Ministério das Finanças Chinês anunciou que a partir de 1 
de Junho vai ser implementada uma medida para redução da 
taxa de importação nos produtos de uso diário como vestuário, 
calçado, produtos de beleza e fraldas descartáveis. No caso do 
calçado de pele e plástico, incluindo sapatilhas, a taxa de im-
portação passa dos 24% para os 12%, sendo a diminuição mais 
evidente, enquanto no caso dos produtos de beleza e fraldas a 
taxa desce dos 5% para os 2%. Com esta medida os preços entre a China e Hong Kong aproximam-se e em alguns 
casos serão mais baratos do que na RAEHK. De acordo com o jornal “Oriental Daily” a medida poderá enfraquecer 
progressivamente o sector de retalho de Hong Kong, o qual perde a sua vantagem de mercado face ao Continente 
Chinês. Hon Yiu Si-wing, membro da Assembleia Legislativa de Hong Kong, considera que a medida poderá levar 
ao desaparecimento das vantagens competitivas de Hong Kong como porto livre de impostos. 

Incêndio em lar de idosos em Hunan provoca dezenas de mortos
Pelo menos 38 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num incêndio 
numa residência para idosos na província chinesa de Hunan, centro do país, 
revelou a imprensa oficial. O incêndio teve início por causas desconhecidas 
num edifício de apartamentos utilizado como residência para idosos na cidade 
de Pingdingshan. Os seis feridos foram transferidos para um hospital local e 
dois deles estão em estado grave. Os bombeiros continuavam ontem as ope-
rações de resgate para apurar da existência de mais alguma vítima ao mesmo 
tempo que se investigam as causas do incêndio. Segundo a CCTV, cerca de 130 
pessoas estavam na casa quando ocorreu o incêndio, deflagrado no pavilhão de deficientes.

Fã de “Star Trek” constrói escritórios 
em forma de nave em Fuzhou
Liu Dejian, empresário pioneiro no sector dos vi-
deojogos na China construiu os novos escritórios da 
sua companhia “NetDragon” em formato da nave 
Enterprise, que aparece na série “Star Trek” desde 
os anos 70, devido à sua paixão pela ficção científi-
ca. O edifício foi construído na cidade de Fuzhou, 
capital da província chinesa de Fujian, com autori-
zação da rede de televisão CBS, dona dos direitos 
de autor da série televisiva. A réplica da Enterprise 
custou cerca de mil milhões de renminbis e tem a 
extensão de três campos de futebol. O proprietário, 
de 43 anos, ocupa actualmente a 320ª posição na lis-
ta dos empresários mais ricos da China elaborada 
pela revista Forbes. 

Caça ilegal fez Moçambique perder
metade dos seus elefantes em cinco anos
O número de elefantes em Moçambique caiu para metade nos últimos cin-
co anos devido à caça ilegal para a obtenção de marfim, segundo a ONG 
americana Wildlife Conservation Society (WCS). “O último balanço apre-
senta uma queda dramática, de 48%, no número de elefantes nos últimos 
cinco anos, passando de 20.000 a 10.300. Esta baixa deve-se à caça desen-
freada que afecta as mais importantes populações de elefantes”, afirma a WCS num comunicado. O balanço 
contabilizado pela WCS foi feito com análises a partir de um avião, numa mostra de 10% do território. A WCS 
estima ainda que 95% dos elefantes foram dizimados na parte norte de Moçambique, na fronteira com a Tanzâ-
nia, onde a população de elefantes passou de 15.400 a 6.100. Segundo a AFP, organizações calculam que 30.000 
elefantes são ilegalmente assassinados no continente africano todos os anos para alimentar o comércio de mar-
fim, essencialmente destinado à China e a outros países da Ásia.

Onda de calor mata mais de 800 pessoas na Índia
Mais de 800 pessoas morreram na sequência da onda de calor que se regista há mais de uma semana na Índia, 
sobretudo nos estados do sul do país, disseram ontem as autoridades. No estado de Andhra Pradesh (sul), o mais 
atingido, pelo menos 551 pessoas morreram na última semana. Na segunda-feira, a temperatura rondava 47º centí-
grados, o que levou as autoridades a colocar em prevenção os hospitais daquele estado e a recomendar à população 
para evitar sair à rua. “O governo do Estado lançou programas de informação na televisão e em outros ‘media’ 
para recomendar às pessoas que não saiam sem chapéu e para beberem água”, disse P. Tulsi Rani, responsável da 
unidade de gestão de catástrofes de Andhra Pradesh. “Pedimos também às organizações não-governamentais e 
agências estatais para abrirem pontos de abastecimento de água para que toda a população tenha acesso à água”, 
acrescentou. Centenas de pessoas, sobretudo entre a população mais pobre, morrem todos os Verões devido ao calor 
e dezenas de milhares são afectadas por cortes de eletricidade devido à rede sobrecarregada. De acordo com o “The 
Hindustan Times”, as condições meteorológicas podem causar uma seca nos estados mais atingidos por esta vaga 
de calor, antes da chegada das monções, esperadas no final do mês em Kerala (sul).

Justiça japonesa dá razão a professores punidos por não cantar hino
A justiça japonesa ordenou que as autoridades indemnizem os professores pe-
nalizados por se terem negado a entoar o hino nacional, refere a AFP. Um tribu-
nal de Tóquio condenou o município a pagar 537 milhões de ienes (4,5 milhões 
de dólares) aos queixosos, 22 ex-professores do ensino médio. O “Kimigayo”, 
hino nacional japonês desde o fim do século XIX, cuja letra é dedicada ao impe-
rador do Japão, é, para alguns, um canto à glória do militarismo. “É preciso ser 
prudente antes de punir alguém porque actua seguindo as suas próprias con-
vicções”, considerou o juiz Toru Yoshida, segundo a rede de televisão pública 
NHK. A administração da metrópole de Tóquio “abusou do seu poder”, acrescentou, lembrando que os professores 
não perturbaram o desenvolvimento das cerimónias de entrega de diplomas nas quais se negaram a cantar o hino. 
Em 2012, o Tribunal Supremo decidiu que não era anticonstitucional punir os professores por se negarem a cantar o 
hino, mas advertiu que o castigo mais severo não deveria superar uma simples reprimenda. 


