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Director do Gabinete de Ligação
exorta macaenses a trabalharem
em conjunto pela RAEM

Trump inicia mandato
com discurso nacionalista
e enfrenta vaga de protestos

A lista dos promotores de jogo autorizados pela Direc-
ção de Inspecção e Coordenação de Jogos a operar em 
2017 integra mais de 120 “junkets”, traduzindo uma 
quebra face às 141 licenças atribuídas no ano passado, 
porque a contabilidade apresentada não estava em con-

formidade com os regulamentos, revelou o director do 
organismo. Paulo Martins Chan garantiu também que 
este ano será elaborada uma proposta de lei sobre o 
reforço das restrições à actividade dos promotores de 
jogo.
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Inês Almeida

O plano decenal para ido-
sos desenvolvido pelo 
Governo conseguirá 

responder às necessidades da 
população envelhecida?

- Além desse plano dece-
nal, já foram anunciadas outras 
medidas que, de certa forma, 
conseguem dar resposta às ne-
cessidades dos idosos, como por 
exemplo, uma estratégia a 10 
anos para melhorar os serviços 
de reabilitação. Normalmente, a 
população mais velha enfrenta 
problemas de saúde, portanto, 
os serviços ligados a esta área 
podem ser muito importantes. 
Em relação ao que está no plano 
decenal, se tudo for implemen-
tado de forma pacífica, conse-
guirá solucionar os problemas 
que a população idosa enfrenta 
de uma forma muito eficiente. 
Tenho uma perspectiva mui-
to positiva. No entanto, por se 
estar a falar de um plano a ser 
posto em prática ao longo de 
10 anos, podemos deparar-nos 
com situações de muita incerte-
za. Uma das questões a ter em 
conta é que o Governo pode ter 
dificuldade em arranjar espa-
ços para lares ou em ter pessoal 
qualificado como fisioterapeu-
tas, que devem ser formados 
ao longo de vários anos. Outro 

dos problemas está relacionado 
com o próprio sistema de saú-
de de Macau, mas o Governo já 
garantiu que vai investir muitos 
recursos para melhorá-lo e acre-
dito que este investimento pode 
ter resultados muito positivos. 
Estou optimista. 

- Segundo dados dos Servi-
ços de Saúde, em 2015, os gas-
tos do Governo com esta área 
representaram 16% do Produto 
Interno Bruto. Esse investimen-
to é suficiente?

- É muito difícil de dizer. As 
despesas com a saúde estão di-
rectamente relacionadas com o 
perfil da população e também 
com mecanismos como os segu-
ros de saúde, embora em Macau 
eles não sejam comuns. O inves-
timento vai muito para além do 
dinheiro despendido. Mas, em 
primeiro lugar, temos de definir 
claramente as necessidades. 

- Mencionou a necessidade 
de terapeutas, mas alguns des-
ses profissionais não vêem a 
sua profissão reconhecida em 

Macau. Isso não será um pro-
blema?

- Deve ser implementado 
um mecanismo de fornecimento 
de serviços ao domicílio e outro 
que consiga determinar clara-
mente o estado de saúde dos 
idosos. Depois também temos 
de ter em atenção as condições 
financeiras. Muitas pessoas de 
idade mais avançada gostavam 
de lutar por melhores infra-es-
truturas de cuidados continua-
dos. Em Macau faltam sobretu-
do dados para fazer uma análise 
mais profunda para perceber as 
necessidades. Por exemplo, o 
plano decenal para os idosos, de 
facto, é uma boa ideia, mas para 
sabermos como desenvolvê-lo e 
implementá-lo em cada uma das 
fases. Nas últimas Linhas de Ac-
ção Governativa o Governo dis-
se que gostava de construir uma 
cidade inteligente. Neste campo, 
o mais importante é perceber 
como podemos implementar as 
medidas de forma inteligente. 

- Recentemente, um relató-

rio da OCDE referiu que em 
2050 a percentagem de idosos 
com mais de 80 anos no terri-
tório será sete vezes maior que 
a actual. Macau está preparado 
para esse aumento?

- Acho que sim. O Governo 
deve ter acesso a esses dados e 
a taxa de mortalidade em Macau 
não é muito elevada. Podemos 
ver que esta questão do enve-
lhecimento da população não 
existe apenas aqui, também há 
na China, em Hong Kong e Tai-
wan. E nesses três lugares há-de 
ser muito mais grave que em 
Macau, por isso, não deve ser 
visto como um grande proble-
ma. Macau continua a ser relati-
vamente jovem, portanto, temos 
tempo para preparar medidas 
para fazer face a esta tendên-
cia. Se calhar foi a pensar nisso 
que o Governo propôs o plano 
decenal. Além disso, a popula-
ção idosa é hoje muito diferente 
da de há 10 anos. Os idosos de 
agora são mais saudáveis que 
os de há uma década e devemos 

Tendo em conta a forte 
concorrência de países e 
regiões nas proximidades 
como Hong Kong ou a 
Tailândia e os elevados 
“custos” de uma even-
tual aposta de Macau no 
turismo de saúde levam 
Chan Kin Sun a defender 
que esse não deve ser um 
caminho a seguir. Em en-
trevista ao JORNAL TRIBU-
NA DE MACAU, o profes-
sor do Departamento de 
Governo e Administração 
Pública da Universidade 
de Macau mostra-se con-
trário à criação de uma 
faculdade de medicina e, 
face à tendência de enve-
lhecimento da população, 
sustenta que devem ser 
criadas condições para 
que os idosos regressem 
ao mercado de trabalho 
ou para que o abando-
nem mais tarde
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CHAN KIN SUN, PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MACAU, EM ENTREVISTA AO JTM

“Faculdade de medicina não é muito necessária”
pensar sobre como lidar com 
esta população envelhecida mas 
saudável. Por exemplo, fiquei 
feliz pelo facto do Governo ter 
proposto medidas de incentivo 
aos empregadores que contra-
tem idosos. 

-Manter os idosos no merca-
do de trabalho por mais tempo 
é algo que deve ser incentiva-
do?

-Sim, e não penso que se tra-
te de uma questão de contratar 
pessoas mais velhas para certos 
cargos mas antes mantê-las nos 
postos que sempre ocuparam, 
durante mais tempo, apesar de 
algumas carreiras enfrentarem 
problemas relacionados com a 
idade dos trabalhadores. Temos 
o caso dos motoristas de que se 
tem falado muito, surgindo a 
questão de ser ou não necessário 
importar mão-de-obra da China 
Continental. Tanto os trabalha-
dores como as entidades empre-
gadoras hão-de ter os seus argu-
mentos. Compreendo que seja 
difícil às empresas atrair alguns 
trabalhadores locais para esta 
profissão, mas, por outro lado, 
os motoristas, apesar de já esta-
rem a atingir uma certa idade, 
não querem abdicar do trabalho 
que têm, por acreditarem que 
as pensões que lhes vão ser pa-
gas permitem apenas cobrir as 
necessidades básicas de subsis-
tência. Se quiserem ter melhor 
qualidade de vida, acabam por 
escolher prolongar a sua vida 
profissional. O Governo tem 
de arranjar um mecanismo de 
exames médicos regulares que 
avalie os motoristas profissio-
nais porque a saúde deles é uma 
questão importante. Se um mo-
torista de autocarro não for sau-
dável, os passageiros vão sentir 
que estão em perigo. Esta é uma 
questão que até a sociedade 
pode debater, se é viável manter 
pessoas de idade mais avançada 
a continuar a exercer as funções 
de motorista profissional. 

-Portanto, é importante 
manter os idosos no mercado 
laboral, mas devem ser saudá-
veis...

-Por exemplo, às vezes com-
bino reuniões com alunos num 
McDonald’s e vejo que eles [do 
restaurante] já têm vindo a em-
pregar um número elevado de 
pessoas de mais idade, tendo 
alterado, em certa medida, o 
modo de funcionamento de al-
gumas tarefas para que possam 
ser executadas por funcionários 
mais velhos. Mas para que ou-
tras empresas façam o mesmo 
podiam ser-lhes dados incen-
tivos porque, como sabemos, a 
taxa de desemprego é muito bai-
xa, está abaixo dos 2%, portanto, 
é muito difícil ainda contratar 
pessoas, sobretudo porque os 
custos com a mão-de-obra em 
Macau são bastante elevados. 

Os motoristas, apesar de já estarem a atingir uma 
certa idade, não querem abdicar do trabalho que têm 

por acreditarem que as pensões que lhes vão ser
pagas permitem apenas cobrir as necessidades

básicas de subsistência
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Se o Governo conseguir atrair 
idosos a regressar ao mercado 
de trabalho, pode ser positivo 
tanto para a população mais 
velha como para os potenciais 
empregadores. Porém, também 
é preciso mostrar às entidades 
empregadoras de que forma 
podem recorrer aos idosos para 
que, no fim, ambas as partes ga-
nhem com isso. 

-O aumento da percentagem 
de idosos previsto pela OCDE 
poderá exercer pressão sobre o 
sistema de saúde?

-Temo isso, mas talvez o 
Governo possa “pedir empres-
tadas” algumas ideias e bons 
exemplos de outros locais, ape-
sar de já ter tomado algumas ini-
ciativas por si próprio. Em 2012, 
o Governo começou a restringir 
os locais onde era permitido fu-
mar e a tentar implementar me-
didas de controlo do tabagismo 
e isso é uma boa ideia. Quando 
queremos aliviar o fardo car-
regado pelo sistema de saúde, 
nomeadamente dos idosos, uma 
estratégia eficaz passa por pon-
derar de que forma as pessoas 
mais velhas podem viver de 
forma mais saudável porque se 
forem saudáveis exigirão me-
nos do sistema. Depois, como 
já tinha dito, é importante defi-
nir e perceber as necessidades 
para ver que políticas devem 
ser implementadas. Mas para 
começar, esta política anti-fumo 
é positiva. No entanto, pode-
mos ver que esta questão gerou 
algumas discussões particular-
mente entre empregadores e 
trabalhadores, especialmente 
nos casinos, que tentaram lutar 
pela existência de salas de fumo. 
Pelo contrário, os trabalhadores 
pensam na sua própria saúde e 
não querem isso. Como é que 
podemos ter estas salas de fumo 
a funcionar de forma correcta? 
Nesta questão ainda há muitas 
zonas cinzentas. Por outro lado, 
há 10 anos havia muito mais ido-
sos a fumar do que agora. 

-O novo hospital também 
poderá contribuir para aliviar 
as pressões?

-Quando falamos dos cuida-
dos de saúde, não nos referimos 
apenas ao tratamento de doen-
ças mas também à prevenção. 
Macau quer tornar-se num Cen-
tro Mundial de Turismo e Lazer, 
por isso, a prevenção de doenças 
também é muito importante. 
Depois, podemos ver que cada 
vez mais pessoas vivem fora 
da Península, do lado da Taipa. 
Por isso, se conseguirmos, gra-

dualmente, transferir algumas 
funções do hospital em Macau 
para o novo podemos aliviar o 
hospital no centro da cidade, até 
porque o sistema de transportes 
em Macau não é muito bom. O 
problema dos transportes não 
vai ser resolvido em um ou dois 
anos, se calhar nem em mais do 
que isso, por isso, tem de se re-
solver as questões de outra for-
ma, com outro planeamento ur-
banístico. Assim, a Taipa tem de 
ter um hospital.

-Macau tem condições para 
ser um destino de turismo de 
saúde?

-Não me parece. Por várias 
razões. Os custos do turismo de 
saúde são muito elevados e é 
difícil Macau despender tantos 
recursos para essa área. É muito 
melhor que o sistema de saúde 
de Macau comece por pensar nos 
residentes e, depois, se houver 
recursos adicionais, pode come-
çar a ponderar projectos adicio-
nais. Por outro lado, parece-me 
que Macau é um local muito 
pequeno. Quando o Governo 
tem algum terreno disponível 
ele acaba por ser utilizado para 
habitação pública, por exemplo, 
e não mais hospitais ou clínicas. 
Depois, temos de ter em atenção 
que o nível dos cuidados de saú-
de em Macau não é tão elevado 
quanto gostaríamos e o turismo 
médico depende da qualidade 
do sistema de saúde. Em Hong 
Kong, na Coreia do Sul e Tai-
lândia os padrões do sistema de 
saúde são bastante mais eleva-
dos. Assim, ficaria preocupado 
se Macau quisesse investir no 
turismo de saúde com a posição 
que assumiria nesse mercado 
porque talvez a Tailândia con-
tinuasse a ter preferência. Vejo 
isso por amigos meus, que uma 
vez por ano vão à Tailândia para 
fazer exames médicos e acabam 
por ficar lá mais algum tempo 
antes de voltarem para Macau 
ou Hong Kong para obterem os 
resultados dos testes.

-Porque é que os padrões em 
Macau não são tão elevados?

-Um factor a ter em conta 
é que Macau não tem uma Fa-
culdade de medicina e há quem 
acredite que isso contribui para 
que o nível dos cuidados forne-
cidos pelo sistema de saúde não 
seja assim tão elevado. Os custos 
de uma Faculdade de medicina 
são muito elevados. Em Hong 
Kong, o salário de um profes-
sor assistente numa Faculdade 
de medicina é quase duas ou 
três vezes maior que o dos pro-

Deve ser implementado um
mecanismo de fornecimento de 

serviços ao domicílio e outro que 
consiga determinar claramente o 

estado de saúde dos idosos. (...) Em 
Macau faltam sobretudo dados para 

fazer uma análise mais profunda 
para perceber as necessidades.

Por exemplo, o plano decenal para 
os idosos, de facto, é uma boa ideia, 

mas para sabermos como
desenvolvê-lo e implementá-lo

em cada uma das fases

fessores de outras faculdades, 
por isso, é possível ver que um 
professor catedrático terá já um 
salário mais elevado até que o 
Chefe do Executivo da RAEM. 
Por isso, temos que nos per-
guntar se vale a pena construir 
a faculdade. Em Hong Kong há 
duas faculdades de medicina 
para sete milhões de pessoas. 
Em Macau há pouco mais de 
600.000 pessoas, por isso, não é 
muito necessária. Há-de haver 
uma melhor forma para lidar 
com este problema. O Gover-
no pode, em vez disso, ter uma 
relação mais próxima com uni-
versidades de Hong Kong ou da 
China, como a Universidade de 
Zhongshan e perceber como po-
derá utilizar as infra-estruturas 
destas instituições para treinar 
pessoal médico para Macau. 
Podemos negociar com estas 
universidades a possibilidade 
de aceitarem mais estudantes 
de Macau porque uma faculda-
de de medicina aqui não fazia 
sentido. Depois ser-lhe-ia muito 
difícil atrair alunos e, por conse-
quência, ter mais profissionais 
de saúde.

- Assim não corremos o ris-
co de perder recursos humanos 
para Hong Kong ou para a Chi-
na, caso os jovens escolham de-
pois lá ficar a trabalhar?

- Não me parece. O mer-
cado de trabalho de Macau é 
muito melhor que o da China 
Continental. Se tiverem boas 
qualificações profissionais pre-
ferirão encontrar um trabalho 
em Macau, até porque o siste-
ma de saúde daqui ainda está 
a crescer e pode tornar-se mui-
to maior que o da China. Além 
disso, o salário pago em Macau 
é muito maior que o da China. 
Com aqueles que vão estudar 
para Hong Kong já pode haver 
esse risco pelo facto do sistema 
ser muito melhor. Ainda assim, 
Hong Kong não tem ainda um 
sistema de pensões consolidado 
e em Macau já temos um bastan-
te abrangente, garantido pelo 
Fundo de Segurança Social e o 
Instituto de Acção Social tam-
bém planeia providenciar mais 
assistência aos idosos. Apesar 
disso, há muito que ainda se 
pode fazer.

-Por exemplo?
-Avaliar a riqueza dos idosos 

em Macau não é fácil. Alguns 
deles têm casa própria, mesmo 
que em edifícios antigos e, as-
sim, será difícil considerar uma 
pessoa pobre. Mas se olharmos 
para outros aspectos, talvez se-
jam. A definição da pobreza está 
relacionada com duas coisas: 
uma delas é a riqueza que os 
idosos detêm, outra é o seu ren-
dimento regular. Essencialmen-
te, a maioria dos chineses gosta-
ria de ter a sua própria casa mas 
nos últimos 10 anos o preço dos 
imóveis aumentou demasiado. 
Alguns idosos podem, então, 
enfrentar um dilema que é se-
rem “ricos” na sua essência, mas 
pobres em dinheiro. Possuem 
um imóvel, mas não têm muito 
dinheiro e é-lhes muito difícil 
ganhar dinheiro com a proprie-
dade que detêm, sobretudo se 
residirem nela. Por isso, acabam 
por se perguntar como podem 
ter uma fonte de rendimentos 
estável. Outro problema é que 

Temos de ter em atenção que o nível 
dos cuidados de saúde em Macau 

não é tão elevado quanto
gostaríamos e o turismo médico

depende da qualidade do sistema 
de saúde. Em Hong Kong,

na Coreia do Sul e Tailândia
os padrões do sistema de saúde

são bastante mais elevados

a maioria dos idosos não tem 
muitos filhos ou os filhos tam-
bém têm alguns problemas. O 
Governo poderia oferecer uma 
solução de residência para os 

idosos e eles podiam dar outro 
uso ao seu imóvel, por exemplo, 
arrendar a casais mais jovens. O 
Governo pode exercer funções 
de “facilitador” nestas situações.  
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LANÇADO APELO AO TRABALHO EM CONJUNTO EM PROL DA RAEM

Wang Zhimin “desafia” macaenses

Na tradicional recepção de Prima-
vera, o Gabinete de Ligação do 
Governo Central na RAEM fez 

questão de dirigir algumas palavras à 
comunidade macaense. Dirigindo-se em 
concreto ao presidente da Associação dos 
Macaenses, Wang Zhimin incentivou Mi-
guel Senna Fernandes a encorajar e culti-
var o amor pela Terra Natal tal como o seu 
pai fez, bem como a divulgar a tradição de 
tolerância de Macau e desenvolvimento 
em conjunto da sociedade.

Para além disso, exortou os macaenses 
a trabalharem em conjunto com outras co-
munidades no sentido de contribuir para 
que Macau se torne numa terra melhor. 

Na mesma linha, e perante a presen-
ça de Lai Seng Jing, presidente da Asso-
ciação dos Artistas de Belas-Artes, Wang 
Zhimin sublinhou que, apesar de ser 
uma cidade pequena, Macau é “repleta 
de culturas” e “possui muito encanto.”

Por outro lado, o mesmo responsá-
vel aproveitou a recepção de Primave-
ra para “dar um gosto” à RAEM e ao 
Chefe do Executivo, tal e qual como 
nas redes sociais, apontando 2016 
como um “ano extraordinário e ines-
quecível”, preenchido por êxitos. Ma-
cau, enquanto “economia pequena”, 

O director do Gabinete de Ligação exortou os macaenses a trabalharem em conjunto com outras 
comunidades para que Macau se torne numa terra melhor. Na recepção de Primavera, Wang Zhimin 
atribuiu literalmente um “Gosto” ao Governo da RAEM

• • • BREVES

Ameaçaram suicídio
por atrasos salariais
Sete operários ocuparam uma pla-
taforma de um estaleiro de obras do 
Metro Ligeiro na manhã de sábado 
e ameaçaram suicidar-se, devido a 
alegados atrasos salariais. Segun-
do o representante do grupo, mais 
de 20 trabalhadores do Continente 
chinês estão à espera de receber 11 
meses de salários, equivalente a 120 
mil patacas mensais por pessoa.  

Aumentam vagas
para alunos do Continente
As instituições públicas de ensino 
superior de Macau serão autoriza-
das a receber, a partir do próximo 
ano lectivo, mais 20% de alunos do 
Continente chinês. Segundo o Gabi-
nete de Apoio ao Ensino Superior, 
os alunos do Continente matricula-
dos nas instituições públicas repre-
sentam 15% do total de estudantes 
enquanto nas privadas a percenta-
gem sobe para 50%.

FIC apoiou 20 projectos
com 33 milhões 
Em 2016, o Fundo das Indústrias 
Culturais (FIC) financiou 20 pro-
jectos num total de 33 milhões de 
patacas. Dos 63 pedidos de apoios 
submetidos ao FIC, 42 estão em 
avaliação, enquanto cerca de 40% a 
50% dos 20 projectos não irão pagar 
juros pelos empréstimos contraídos. 
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conseguiu obter uma “boa nota”, um 
resultado “precioso e louvável” apesar 
das pressões oriundas da economia e 
dos factores de incerteza, sublinhou. 

O Chefe do Executivo, a equipa de di-
rigentes de Macau e os funcionários pú-
blicos também receberam um “gosto” do 
representante do Governo Central, pelo 
“grande esforço feito e espírito proactivo 
e positivo”. Aliás, para Wang, todos os 
sectores da sociedade da RAEM merecem 
a mesma avaliação devido ao espírito de 
grupo, coragem e persistência.

Por sua vez, Chui Sai On reiterou que 
Macau entrou num “novo patamar de 
desenvolvimento” graças ao apoio de Pe-
quim, destacou a “iniciativa de fazer pla-

nos a longo prazo” e o facto do território 
estar a explorar “possibilidades de uma 
cooperação regional inovadora”, nomea-
damente com Guangdong. “2017 será um 
ano fundamental para a implementação 
do Décimo Terceiro Plano Quinquenal 
Nacional”, vincou Chui Sai On, insistindo 
que Macau vai esforçar-se para se afirmar 
a nível nacional e os cidadãos da RAEM 
irão lutar pelo “sonho chinês”. 

No âmbito do 13º plano quinque-
nal, Chui Sai On reuniu-se também 
com membros de Macau no Comité 
Nacional da Conferência Consultiva 
Política do Povo Chinês, para recolher 
opiniões sobre novas oportunidades 
de desenvolvimento.

ANÚNCIO  

[ N.º  14/2017 ]

Para os devidos efeitos vimos por este meio notificar os representantes dos agregados familiares 
da lista de candidatos a habitação social abaixo indicados, nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro:

De acordo com o n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Candidatura para Atribuição de 
Habitação Social, aprovado pelo Despacho do Chefe Executivo n.º 296/2009, alterado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 141/2012, para nova verificação, se os candidatos preenchem os requisitos 
de candidatura ao arrendamento de habitação social, o Instituto de Habitação (IH) informou-os por 
meio de ofício, para que sejam entregues os documentos indicados no prazo fixado, mas os 
interessados acima referidos não entregaram os documentos dentro do prazo fixado, pelo que não 
reúnem nos termos do n.º 3 do artigo 9.º do mesmo regulamento.

De acordo com os artigos 93.º e 94.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, devem apresentar, por escrito, as suas contestações e 
todas as provas testemunhais, materiais, documentais ou as demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da data de publicação do presente anúncio. 

Caso não apresentarem as contestações no prazo fixado ou os mesmos não 
forem aceites pelo IH, as respectivas candidaturas serão excluídas da lista geral 
de espera por IH, nos termos dos artigo 5.º, n.º 3 do artigo 9.º e alínea 1) do 
artigo 11.º do Regulamento de Candidatura para Atribuição de Habitação 
Social, aprovado pelo Despacho do Chefe Executivo n.º 296/2009.

* Simultaneamente, se os agregados familiares beneficiários forem excluídos 
da lista geral da candidatura, serão canceladas as concessões do abono de 
residência, implicando ainda a restituição do abono recebido a partir do mês 
seguinte ao da verificação da respectiva ocorrência, de acordo com os termos
da alínea 1) do n.º 1, e n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2008 (Plano Provisório de Atribuição de Abono de Residência a Agregados 
Familiares da Lista de Candidatos a Habitação Social).

No caso de dúvidas, poderão dirigir-se ao IH, sito na Travessa Norte do 
Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, durante as horas de expediente, ou contactar 
Sra. Ho, através o tel. n.º 2859 4875 (ext. 283), para consulta do processo.

Instituto de Habitação, aos 19 de Janerio de 2017

O Presidente,
 Arnaldo Santos

Nome
LAM NG MUI
LIU MATEUS
SIO MIO U
CHIO FOK SENG

Número do boletim de candidatura
31201306103
31201300124
*31201306160
*31201303876 
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DICJ RECEBEU 4.900 CANDIDATOS A 26 VAGAS PARA INSPECTORES 

Contas problemáticas encurtam lista de “junkets”

A lista dos promotores de jogo au-
torizados pela Direcção de Ins-
pecção e Coordenação de Jogos 

(DICJ) a operar em 2017 integra cerca de 
menos duas dezenas de “junkets” do que 
no ano passado. De acordo com o direc-
tor do organismo, mais de 120 “junkets” 
receberam licenças, contra as 141 atribuí-
das no ano passado.

O corte surgiu em resultado das ava-
liações e inspecções realizadas à contabi-
lidade dos promotores de jogo, pelo que 
as licenças não foram renovadas. 

Este ano, a Direcção de Inspecção 
e Coordenação de Jogos 
atribuiu mais de 120 licenças 
a “junkets”, cerca de menos 
20 do que em 2016, porque a 
contabilidade apresentada não 
estava em conformidade com 
os regulamentos. Este ano será 
feita uma proposta de lei sobre 
o aumento das restrições aos 
promotores de jogo, indicou 
Paulo Martins Chan, adiantando, 
por outro lado, que o organismo 
recebeu 4.900 candidaturas a 26 
vagas para inspectores

Rima Cui
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EMPRESA ACEITOU PAGAR 7 MILHÕES USD PARA RESOLVER INVESTIGAÇÃO 

Las Vegas Sands punida por ligação a consultor 
O grupo Las Vegas Sands vai pagar quase sete milhões de dólares para pôr termo a uma 
investigação sobre supostas práticas corruptas à luz da lei norte-americana devido à antiga 
relação com um consultor em Macau e na China

Com o acordo - em que Las Vegas Sands aceita 
pagar 6,96 milhões de dólares como “sanção 
penal” -, a empresa do magnata Sheldon Adel-

son coloca termo a uma investigação, que dura há 
mais de cinco anos, sobre se violou a lei federal sobre 
práticas de corrupção no estrangeiro (FCPA, na sigla 
em inglês) ao pagar a um consultor para a ajudar a 
fazer negócios em Macau e na China, indica um comu-
nicado do Departamento de Justiça norte-americano.

Essa lei proíbe empresas com sede nos EUA e os 
seus executivos de efectuarem pagamentos a mem-
bros de governos estrangeiros para tentar influenciar, 
conseguir ou manter negócios.

Este acordo com o Departamento de Justiça segue-
-se a outro relacionado, alcançado em Abril, em que 
a empresa aceitou pagar uma multa de 9 milhões de 
dólares para encerrar uma investigação da Comissão 
de Valores Mobiliários dos EUA, de acordo com a qual 
alguns pagamentos ao consultor não foram devida-
mente autorizados ou documentados.

A empresa não foi acusada por crime nem admitiu 

a culpa em nenhum dos casos.
No comunicado, citado pelo portal especializado 

em jogo GGRAsia, o Departamento de Justiça norte-
-americano afirma que determinados executivos da 
Las Vegas Sands “consciente e deliberadamente fa-
lham em aplicar um sistema de controlos internos de 
contabilidade”.

Esses mecanismos seriam necessários para garan-
tir a legitimidade dos pagamentos a consultor de ne-
gócios “que ajudou a Sands a promover a sua marca 
em Macau e na República Popular da China, e impe-
dir a falsa inscrição desses pagamentos nos seus livros 
de registos”, indicou ainda o Departamento de Justiça.

A investigação, levada a cabo pela divisão criminal 
do Departamento de Justiça, indica que, entre 2006 e 
2009, a Las Vegas Sands - através das suas subsidiárias 
em Macau e na China - transferiu aproximadamente 
60 milhões de dólares para um consultor com o objec-
tivo de promover o seu negócio e marcas. A Las Vegas 
Sands admitiu ter pago cerca de 5,8 milhões de dóla-
res ao consultor “sem qualquer objectivo de negócios 

legítimo discernível” entre 2006 e 2009, de acordo com 
o Departamento de Justiça.

“Apesar das advertências do seu pessoal financei-
ro e de um auditor externo”, a Las Vegas Sands terá 
continuado a fazer pagamentos ao consultor de ne-
gócios, descrito na investigação do Departamento de 
Justiça norte-americano como uma pessoa baseada no 
interior da China, que se apresentava como “antigo 
membro do Governo da República Popular da Chi-
na”, e publicitava as suas ligações políticas com mem-
bros governo chinês como “a sua principal qualifica-
ção” para facultar assistência.

Ron Reese, porta-voz da Sands, citado pela agên-
cia AP, saudou o desfecho anunciado na quinta-feira: 
“A empresa congratula-se com o facto de a sua coo-
peração e compromisso para com o cumprimento 
[da lei] de longo prazo terem sido reconhecidos no 
alcance desta resolução”, e que “todos os inquéritos 
relacionados com estes assuntos estejam agora com-
pletamente resolvidos”.

O Departamento de Justiça afirmou que a Las Vegas 
Sands “cooperou totalmente com a investigação” e des-
tacou a adopção de extensas medidas correctivas, acres-
centando que a empresa ou as suas subsidiárias já não 
empregam nenhum dos indivíduos implicados no caso.

JTM com Lusa

Exclusão de acesso a casinos motivou 351 pedidos em 2016

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau registou, ao longo do ano passado, um total de 351 pe-
didos de exclusão de acesso aos casinos. Do total, 326 pedidos foram de auto-exclusão (92,8%), enquanto os restantes 25 
foram submetidos a pedido de terceiros, segundo dados publicados no “site” da entidade reguladora. Em 2015, foram regis-
tados 355 pedidos de exclusão de acesso aos casinos, contra 280 em 2014 e 276 em 2013. Ao abrigo da lei que condiciona a 
entrada, vigente desde 1 de Novembro de 2012, o trabalho e jogo nos casinos, o director da DICJ pode interditar a entrada 
em todos os casinos, ou em apenas alguns, pelo prazo máximo de dois anos, às pessoas que o requeiram ou confirmem 
requerimento apresentado para este efeito por cônjuge, ascendente, descendente ou parente em 2º grau.

Em Novembro, o líder da DICJ já tinha 
advertido que 19 “junkets” arriscavam 
perder as licenças, depois das inspecções 
aos sistemas de contabilidade terem reve-
lado situações “não satisfatórias”.

Paulo Martins Chan garantiu também 
que, após o Ano Novo Lunar, a DICJ vai 
proceder a uma investigação exclusiva 
sobre os promotores de jogo, incluindo a 
reserva de fichas de jogo e integridade do 

sistema financeiro.
Relativamente a opiniões que defen-

dem a elevação do capital mínimo para 
entrada no sector dos “junkets”, passan-
do da exigência de 100 mil para 10 mi-
lhões de patacas, o director da DICJ afir-
mou que os respectivos trabalhos estão a 
decorrer de forma ordenada, abrangendo 
a revisão da lei, no quadro de uma pro-
posta que deverá ser apresentada ainda 
este ano. 

Na perspectiva do director da DICJ, 
“existe uma ampla margem para aumen-
to” desse valor de capital mínimo.

O mesmo responsável afirmou que 
está a ser ponderada uma proposta para 
que apenas pessoas colectivas possam 
exercer a actividade de promoção do 
jogo, em vez do sistema actual que inte-
gra pessoas colectivas e singulares. Para 
além disso, segundo o jornal “Ou Mun”, 
Paulo Martins Chan disse estar em aná-
lise a possibilidade de residentes locais 
aumentarem a sua participação com ac-
ções para ajudar o sector a enraizar-se 
território.

Por outro lado, a DICJ pretende re-
crutar 26 inspectores, tendo recebido um 
total de 4.900 candidaturas, dos quais 
4.200 passaram na primeira avaliação. A 
segunda fase é preenchida por um exame 
escrito. 

Apesar do número de vagas não ser 
“ideal”, o director da DICJ espera que o 
“sangue novo” possa ajudar a reforçar os 
serviços que lidera, e que também pode-
rão beneficiar de um maior investimento 
no sistema electrónico. 

Paulo Martins Chan salientou ain-
da ser necessária cautela nas análises à 
recuperação das receitas brutas do jogo 
nos últimos meses. Segundo indicou o 
mesmo responsável, a melhoria derivou 
principalmente da subida nas receitas ge-
radas nas salas VIP no último trimestre 
do ano passado, enquanto que nalguns 
períodos os aumentos nas salas comuns 
chegaram a ultrapassar o segmento dos 
grandes apostadores. Por enquanto, os 
dois sectores encontram-se numa situa-
ção relativamente equilibrada. 
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O Tribunal de Última Instância ouviu na sexta-feira o motorista do Ministério Público. Segundo Mo Zhi Cheng, o ex-Procurador não aparentava 
sinais de querer fugir do território a 26 de Fevereiro de 2016 já que até tinha combinado ir buscá-lo ao final do dia no Terminal Marítimo. Porém, 
segundo a acusação, Ho Chio Meng iria sair de Macau de helicóptero com um bilhete apenas de ida

A sessão de sexta-feira do julga-
mento do antigo Procurador 
ficou marcada pela alegada ten-

tativa de fuga de Ho Chio Meng. Du-
rante a audiência, ouviram-se duas ver-
sões distintas sobre o que aconteceu a 
26 de Fevereiro de 2016, dia em que foi 
noticiado a detenção de Ho Chio Meng.

Segundo a Rádio Macau, a primei-
ra versão da história foi contada pelo 
motorista do Ministério Público (MP), 
Mo Zhi Cheng, que conduziu Ho Chio 
Meng ao Terminal Marítimo no dia 
da detenção, e véspera da decisão do 
Tribunal de Última Instância (TUI) de 
colocar o ex-Procurador em prisão pre-
ventiva por risco de fuga, após mais de 
um ano sob investigação por corrupção.

Na qualidade de testemunha arrola-
da pela acusação, Mo Zhi Cheng afir-
mou que nada o levou a crer que Ho 

Chio Meng se preparava para fugir de 
Macau, uma vez que o bilhete de bar-
co tinha sido comprado no dia anterior, 
através do Gabinete do Procurador, Ho 
estava sem bagagem e não dava o míni-
mo sinal de nervosismo. 

Em tribunal, o motorista disse que 
tudo pareceu “uma coisa normal” e 
que terá, inclusive, combinado bus-
car o ex-Procurador no final do dia 
ao Terminal Marítimo. A esta versão, 
indica a Rádio, o ex-Procurador acres-
centou que o bilhete para Hong Kong 
era de ida e volta. 

Contudo, já na recta final da sessão 
de julgamento, o MP garantiu que o bi-
lhete era apenas de ida e que Ho Chio 
Meng se preparava para sair de Macau 
de helicóptero e não de barco. 

Mas, o ex-Procurador contrariou a 
versão da acusação assegurando que 

ACUSAÇÃO DIZ QUE HO CHIO MENG COMPROU APENAS BILHETE DE IDA 

Motorista afasta tentativa de fuga mas MP nega
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MP tomou medidas em prol da “transparência” e “legalidade”

Desde a tomada de posse de Ip Song San, em Dezembro de 2014, o Gabinete do Procurador tomou “ac-
tivamente várias medidas”, para “aperfeiçoar os procedimentos” de concessão de obras e aquisição de 
bens e serviços, com vista a assegurar a “respectiva legalidade” e elevar a “transparência” dos contratos. 
Em comunicado, o Gabinete frisou ainda que é “bem-vinda” qualquer “supervisão” às despesas públicas. 
O MP reagiu assim a declarações proferidas na quinta-feira por Ho Chio Meng, que disse ter recebido uma 
denúncia de contratos irregulares com o novo Procurador, Ip Son Sang. Todavia, segundo foi esclarecido, 
a alegada carta não foi encontrada nas buscas efectuadas.

André Cheong confirma reunião com Ho Chio Meng

O Comissário Contra a Corrupção confirmou que teve uma “curta” reu-
nião com o antigo Procurador na tarde de 5 de Fevereiro de 2015, tal 
como Ho Chio Meng tinha referido em Tribunal na semana passada. Se-
gundo o jornal “Exmoo”, depois do ex-Procurador ter afirmado que foi 
conduzido ao Comissariado contra a Corrupção (CCAC), André Cheong 
escusou-se a desvendar o teor da conversa mas garantiu que exigiu ao 
ex-Procurador para “cooperar com a investigação”.

recebeu um telefonema que lhe terá tro-
cado as voltas da viagem. Um “Sr. Lau”, 
que descreveu “uma pessoa especial”, 
sugeriu-lhe que poupasse tempo e fosse 
de helicóptero: à tarde teria um encon-
tro “muito importante” com um depu-
tado. “Não ia fugir”, frisou.

No final das contas, Ho Chio Meng 
não chegou a sair de Macau. E, sobre as 
duas versões da história, o juiz presi-
dente do Colectivo, Sam Hou Fai, con-
cluiu: “Cada um tem a sua versão”. 

O julgamento do antigo Procura-
dor continua hoje. 

Acusação acredita que Ho Chio Meng preparava-se
para fugir de Macau no dia em que foi detido

ANÚNCIO  

[ N.º  15/2017 ]

Para os devidos efeitos vimos por este meio notificar o representante 
do agregado familiar da lista de candidatos a habitação social abaixo 
indicado, nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro:

Após as verificações deste Instituto, notamos que o representante do  
agregado familiar de candidatos a habitação social acima mencionado 
é proprietário de fracção autónoma na Região Administrativa Especial 
de Macau, desde o termo do prazo para entrega do boletim de candidatura 
até à data de assinatura do contrato de arrendamento com este Instituto, 
pelo que, este não reúne os requisitos exigidos para a candidatura, 
nos termos das alíneas 2) do n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento 
Administrativo n.º 25/2009 (Atribuição, Arrendamento e Administração 
de Habitação Social).

Este Instituto informou-o por meio de ofício, com o n.º 1609060069/DHS, datada de 7 de Setembro de 
2016, a solicitar ao interessado acima mencionado para apresentar por escrito a sua interpretação pelo 
facto acima referido no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recepção do referido ofício, entretanto 
não o fez dentro do prazo indicado. Nos termos dos artigo 5.º e alínea 2) do artigo 11.º do Regulamento de 
Candidatura para Atribuição de Habitação Social, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 296/2009, e n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Candidatura para Atribuição de Habitação Social, 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2009, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 141/2012, e em conformidade com o despacho do signatário, exarado na 
Proposta n.º 2759/DHP/DHS/2016, a respectiva candidatura  foi excluída da lista geral de espera por IH.

 
Caso queira contestar a respectiva decisão, nos termos dos artigos 148.º e 149.º e n.º 2) do artigo 150.º do 

Código do Procedimento Administrativo, pode reclamar da respectiva decisão administrativa, ao Presidente 
do IH, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação do presente anúncio, a reclamação não tem 
efeito suspensivo; ou pode apresentar directamente recurso judicial ao Tribunal Administrativo, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente anúncio, nos termos do artigo 25.º do Código de 
Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro e do 
artigo 30.º da Lei n.º 9/1999. 

Instituto de Habitação, aos 19 de Janeiro de 2017.

O Presidente,
 Arnaldo Santos

Nome
CHEONG KA HOU

Número do boletim de candidatura
31201303496
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CLÍNICAS PRIVADAS COM “MEDO” DO ERRO MÉDICO

Seguros médicos assustam profissionais de saúde

Durante o fim de semana, 
os Serviços de Saúde 
(SSM) e a Autoridade 

Monetária (AMCM) levaram a 
cabo acções de esclarecimento 
com o sector sobre o Regime 
Jurídico do Erro Médico, que 
entrará em vigor a 26 de Feve-
reiro. 

O director dos SSM explicou 
que até agora o organismo tinha 
de compensar incidentes decor-
rentes de erros médicos graves, 
sendo que as indemnizações 
não chegavam a três milhões 
de patacas. Aconselhando os 
profissionais médicos em asso-
ciações e grupos a comprarem 
seguros médicos, Lei Chin Ion 
salientou que os prémios são 
mais justos. 

No entanto, de acordo com 
o “Ou Mun Tin Toi”, alguns 
médicos na reunião disseram 
que com os ordenados pratica-
dos a aquisição de seguros po-
derá não ser suportável. 

No encontro, a representan-
te da AMCM esclareceu que o 
prémio do seguro é estabeleci-
do de acordo com a especiali-
dade, não tendo sido pensado 
com base nas profissões de 
médico ou enfermeiro, mas sim 
consoante os preços praticados 

A cerca de um mês da entrada em vigor da Lei do Erro Médico, o director dos Serviços de Saúde aconselhou os profissionais médicos a obterem um seguro 
médico. Este tema dominou as sessões explicativas, em conjunto com os receios das clínicas privadas relativamente ao excesso de zelo dos médicos
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Economistas da UM prevêem 
subida de 3,2% no PIB
A economia da RAEM deverá regressar ao crescimento positivo em 
2017, prevê a Universidade de Macau antecipando uma expansão 
de 3,2%, e baixas taxas de inflação e desemprego

A percentagem de aumento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
situa-se no intervalo entre 

uma previsão mais pessimista - de 
queda de 6,9% - e uma mais optimis-
ta de crescimento de 13,2%, explica 
o Departamento de Economia da UM 
que apresentou, na sexta-feira, a sua 
perspectiva macroeconómica de Ma-
cau para 2017.

O cenário traçado afigura-se bas-
tante mais positivo do que o antecipa-
do pelo Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), apesar do Departamento 
de Economia da UM ressalvar que 
os dados sinalizam a possibilidade 
de haver um “contínuo ajustamento” 
do crescimento económico de Macau 
em 2017, pelo que a previsão será 
actualizada para reflectir eventuais 
mudanças.

Arrastada pelo desempenho da 
indústria do jogo, a economia do ter-
ritório entrou em queda no terceiro 
trimestre de 2014, ano em que, pela 
primeira vez desde o estabelecimen-
to da RAEM, o PIB diminuiu (-1,2%). 
Em 2015, o PIB caiu 21,5%.

Já no primeiro e segundo trimes-
tres de 2016 contraiu-se 12,4% e 7%, 
respectivamente, em termos anuais 
homólogos. No entanto, ao fim de 

dois anos de contracção, a economia 
de Macau voltou a crescer, com o PIB 
a aumentar 4% no terceiro trimestre 
de 2016.

O FMI estimou, em Outubro, que 
a economia de Macau iria cair 4,7% 
em 2016, antes de retomar o cresci-
mento positivo este ano (+0,2%).

Na perspectiva macroeconómica 
para 2017, o Departamento de Econo-
mia da UM antecipa ainda uma baixa 
taxa de desemprego de 2% - idêntica 
à actual (era de 1,9% em Novembro). 
No caso dos trabalhadores residen-
tes, as mesmas projecções apontam 
para uma taxa de desemprego de 
2,6%. Já em termos da mediana das 
remunerações mensais, os economis-
tas da UM esperam um acréscimo de 
1,2%.

Já a taxa de inflação, deve “conti-
nuar a diminuir devido à fraca pro-
cura por parte dos residentes”, com 
o Departamento de Economia da UM 
a antecipar que se fixe em 2,6% este 
ano. Porém, dados divulgados na 
sexta-feira pelos Serviços de Estatís-
tica e Censos indicam que a taxa de 
inflação em 2016 já foi inferior àquela 
percentagem, ao atingir 2,37%, o va-
lor mais baixo desde 2009.

 JTM com Lusa

Governo responde na AL
sobre “cunhas”
Representantes do Governo vão hoje à AL para responder a 12 
interpelações orais, incluindo duas sobre alegadas “cunhas” por 
parte de altos dirigentes

As duas interpelações orais de Ng 
Kuok Cheong e Pereira Couti-
nho sobre as alegadas “cunhas” 

partem do caso contado pelo antigo Pro-
curador Ho Chio Meng, que revelou, em 
Dezembro, durante o seu julgamento, 
que duas Secretárias de apelido Chan – 
numa referência a Florinda Chan e a Só-
nia Chan - lhe telefonaram, recomendan-
do familiares para o Ministério Público 
(MP). Sónia Chan já confirmou que em 
2008, quando era coordenadora do Gabi-
nete para a Protecção de Dados Pessoais, 
recomendou um familiar para trabalhar 
no MP, que acabou por ser contratado. A 
Secretária negou quaisquer pressões e ou 
troca de interesses, mas tal não foi sufi-
ciente para travar a polémica.

Ao Comissariado Contra a Corrup-
ção chegou uma queixa - da qual Sónia 
Chan afirmou ter conhecimento através 
dos ‘media’ - e a Associação Novo Macau 
apresentou outra, junto do Ministério 
Público, pedindo a abertura de uma in-
vestigação.

Embora partam dos casos concretos 
envolvendo a antiga e actual titulares da 
Administração e Justiça, tanto Ng Kuok 
Cheong como Pereira Coutinho traçam 
um panorama geral, falam de uma certa 
banalização e agravamento do sistema 
de recomendações de familiares por par-

te de governantes.
“Dirigentes de alta categoria a apro-

veitarem-se dos seus poderes para ajudar 
familiares a obter emprego na função pú-
blica é uma situação que se tem agrava-
do desde a transferência de soberania”, 
afirma Ng, para quem “o tráfico e a troca 
de interesses e o nepotismo, entre outros 
fenómenos, agravam a tendência de cor-
rompimento na administração pública de 
Macau, provocando lesões graves e pro-
fundas ao desenvolvimento de Macau”.

Neste sentido, questiona ainda como 
pretende o Governo “regulamentar os ac-
tos de ‘apresentação’ ou ‘recomendação’ 
de familiares entre os altos dirigentes, 
por forma a salvaguardar os princípios 
da legalidade, da protecção dos direitos 
e interesses dos residentes, da igualdade, 
da justiça e da imparcialidade”.

Coutinho, além de querer saber se “o 
Governo vai apurar a extensão do abuso 
de poderes derivados dos cargos públi-
cos que ocupam, bem como a eventual 
banalização da violação dos deveres de 
isenção e de abuso de poder por parte 
dos titulares de importantes cargos da 
função pública”, vai questionar o exe-
cutivo sobre as medidas que pretende 
adoptar para evitar que tais situações se 
repitam.

JTM com Lusa

no mercado. Porém, salientou 
que existe um sistema de revi-
são e no futuro poderá ser fixa-
do um novo preço. 

Kuok Cheong U, subdirector 
dos Serviços de Saúde e director 
do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, disse que o regu-

lamento estabelece um valor 
mínimo e máximo para os se-
guros para evitar abusos das 
seguradoras, mas também para 
que haja justiça para os médicos 
e pacientes. 

De acordo com uma nota de 
imprensa do Governo, os segu-

ros podem ser adquiridos junto 
de sete seguradoras locais. O 
sector da saúde tinha sugeri-
do a fixação de um período de 
transição de seis meses para ob-
tenção dos seguros, no entanto, 
o regime jurídico estabelece que 
todos os diplomas complemen-

tares, incluindo o regulamento 
administrativo de seguro obri-
gatório de responsabilidade ci-
vil, devem entrar em vigor no 
dia 26 de Fevereiro. 

Neste sentido, o Governo 
garantiu que vai ajudar “acti-
vamente o sector de saúde” na 
aquisição de seguro.

Durante as sessões de es-
clarecimento, responsáveis de 
clínicas privadas também se 
mostraram ansiosos, por teme-
rem que os médicos sofram de 
excesso de zelo. 

Kuok Cheong U explicou 
que o dever do médico é re-
gistar na ficha dos pacientes os 
motivos das suas decisões, pelo 
que se para evitar algum pro-
blema o profissional acabar por 
omitir algo, isso também pode 
ser visto como um erro. 

O director dos SSM, Lei 
Chin Ion, assegurou ainda que 
os casos de erros médico serão 
analisados com grande inde-
pendência e justiça, pois a Co-
missão de Perícia Médica será 
composta por cinco profissio-
nais de saúde veteranos (médi-
cos e enfermeiros) e dois profis-
sionais do Direito com mais de 
10 anos de experiência. 

L.F.

Serviços de Saúde e AMCM têm realizado sessões de esclarecimento sobre o regime do Erro Médico
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A poucos dias da aposentação, Ung Vai Meng foi alvo 
de uma distinção pública pelo Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura. Alexis Tam aproveitou ainda 

a realização do jantar de primavera do Instituto Cultural (IC) 
para anunciou que o actual vice-presidente do organismo, 
Leung Hio Ming, irá assumir o cargo de presidente a partir do 
próximo dia 17 de Fevereiro.

Segundo o Gabinete de Alexis Tam, o governante subli-
nhou na mesma ocasião que, desde que assumiu a presidên-
cia do IC a 1 de Março de 2010, Ung Vai Meng demonstrou 
um “elevado sentido de serviço público, grande dedicação, 
lealdade, zelo e espírito de responsabilidade na implementa-
ção das políticas na área da cultura, no impulsionamento do 
desenvolvimento das infra-estruturas culturais e na protecção 
do património cultural” da RAEM, tendo “contribuído decisi-
vamente para alcançar resultados relevantes”.

Na perspectiva do Secretário, o presidente do IC “dis-
tinguiu-se pelo sentido de missão, tendo colocado ao 
serviço da causa pública o seu vasto domínio de conhe-
cimentos culturais e capacidades artísticas”. Além disso, 
revelou “abnegação e espírito de sacrifício na liderança da 
equipa” do IC, “onde incutiu permanentemente o espírito 
empreendedor e de brio na inovação, preservação e reali-
zação de variadíssimas actividades culturais”.

VICE PROMOVIDO A PRESIDENTE DO IC

Ung Vai Meng louvado por Alexis Tam 
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura enalteceu publicamente Ung Vai Meng por ter 
contribuído “decisivamente” para os “resultados relevantes” obtidos pelo Instituto Cultural, cuja 
presidência será assumida por Leung Hio Ming, actual vice-presidente

Catarina Almeida

OBRA DE JOSÉ MANUEL SIMÕES ANALISA DESAFIOS DA IMPRENSA EM PORTUGUÊS

Jornais devem contribuir para criar pontes culturais 

A obra “Jornalismo Mul-
ticultural em Português 
- Um estudo de caso de 

Macau” é a mais recente produ-
ção do académico José Manuel 
Simões, através da qual conclui 
o seu pós-doutoramento na 
Universidade Católica Portu-
guesa. “Senti sempre necessi-
dade de voltar ao estudo das 
questões que assolam e dizem 
respeito à comunidade jornalís-
tica de uma forma global, com 
o foco mais direccionado ao jor-
nalismo que é feito em língua 
portuguesa”, explicou José Ma-
nuel Simões ao JORNAL TRI-
BUNA DE MACAU.

O ressurgimento desta ques-
tão na vida académica do autor 
e coordenador do Departamen-
to de Comunicação e Media da 
Universidade de São José (USJ) 
prolongou-se durante quatro 
meses, período em que analisou 
diariamente os jornais locais em 
língua portuguesa e entrevistou 
responsáveis da área, desde ad-
ministradores, directores ou ou-
tros que lidam, directa ou indi-
rectamente, com este meio. 

Nesse sentido, o autor con-
frontou-se com uma necessida-
de comum em todos os jornais, 
a de ser mais multicultural. Por 
outras palavras, observou, “di-
ria que são jornais mais para 
os portugueses do que jornais 
de língua portuguesa, porque 

No novo livro “Jornalismo Multicultural em Português – Um estudo de caso de Macau”, o autor José Manuel Simões concluiu que a 
imprensa local em português peca por ser “mais para os portugueses” do que de língua portuguesa. Por isso, entende ser preciso reforçar 
o papel dos jornais como “veículos de conhecimento”
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Cantonês na EPM ainda 
sem plano para avançar
A Escola Portuguesa de Macau (EPM) 
realizou no sábado mais um “Dia 
Aberto”, oferecendo à comunidade um 
programa preenchido com várias ac-
tividades, incluindo aulas abertas de 
mandarim, mas também espectáculos de 
música e dança, escalada e a tradicional 
cerimónia de vivificação do dragão. À 
margem das x, o presidente da direcção 
da instituição disse que ainda não exis-
te um plano específico para o ensino de 
cantonês na EPM. “A questão ainda não 
foi devidamente discutida, no sentido 
de poder dizer agora de que forma vai 
ser implementado o cantonense na es-
cola. Poderá ser como língua opcional, 
curricular ou a ser desenvolvida numa 
actividade de complemento curricular”, 
afirmou Manuel Machado, em decla-
rações ao Canal Macau. Relativamente 
às obras de expansão da escola, confes-
sou que desejava que arrancassem este 
ano, no entanto, admitiu que poderá 
não ser difícil tendo em conta os proce-
dimentos necessários. “Actualmente, 
há o levantamento das necessidades e 
há por parte do arquitecto Carlos Mar-
reiros um possível plano de interven-
ção para ampliar as instalações”, avan-
çou o presidente, relativamente ao 
ponto de situação do projecto de expansão. 
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O Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra adiantou ainda que a distinção será publicada em forma de 
louvor no Boletim Oficial da RAEM.

os jornais em si chegam muito 
pouco às outras comunidades 
que falam português e deviam 
fazer essa aposta para chegar 
também a comunidades que 
falam outras línguas”.

Para o académico, os media 
locais devem ser “veículos de co-
nhecimento” e de “relação com 

as outras comunidades”. “Em 
Macau, as pessoas vivem em 
segurança, há uma determinada 
harmonia entre as comunidades 
mas não há pontes, conhecimen-
to até. Portanto, os jornais pode-
riam ter esse papel para contri-
buir que haja um conhecimento 
e uma maior proximidade das 

outras comunidades”, salientou. 
Quanto às conclusões, o au-

tor fala sobre a “dificuldade de 
acesso às fontes” que posterior-
mente “dificulta o trabalho dos 
jornalistas” embora haja uma 
“flagrante” liberdade de infor-
mação e de informação. “Há 
liberdade de informação e de 

expressão sem obstáculos, sem 
constrangimentos na forma 
como se faz jornalismo em por-
tuguês em Macau”, mesmo que, 
acrescentou, “se possa pensar 
que sendo os jornais subsidia-
dos pelo Governo após cinco 
anos de existência estarão de-
pendentes”. 

Outro constrangimento, 
apontou, é a “pressão do tem-
po”. “Há um grande volume de 
trabalho” levando a que “haja 
muito pouco jornalismo de in-
vestigação”. “Faz também com 
que muitas vezes [os jornalistas] 
não possam confrontar fontes”, 
notou José Manuel Simões. 

Por outro lado, o autor recor-
da também que a comunicação 
apenas se forma quando existe 
um emissor e receptor e, através 
desta obra, pretende contribuir 
para incentivar os media a ele-
var a sua capacidade de intervir 
para a criação de uma sociedade 
mais inclusiva e esclarecida. 

“O jornalismo positivo 
pode tirar partido da informa-
ção para tirar conhecimento, 
educando, formando, cons-
truindo valores, contribuin-
do para o crescimento do ser 
humano e melhoramento do 
indivíduo”, concluiu. 

A obra de José Manuel Si-
mões foi apresentada na quin-
ta-feira, no auditório da USJ, e 
esgotou numa primeira fase. 
No entanto, o livro ainda será 
colocado à venda na Livraria 
Portuguesa.
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Hotéis esperam ocupação de 90% no Ano do Galo

As previsões da Associa-
ção dos Hoteleiros de 
Macau apontam para 

uma taxa de ocupação hotelei-
ra igual ou superior a 90% nes-
te período de feriados do Ano 
Novo Lunar.   

O presidente da associação, 
Cheung Kin Chung, disse que, 
apesar da oferta de quartos ser 
elevada, a procura manteve-se 

pelo que os preços não dimi-
nuíram. Ainda que, comparati-
vamente aos picos do passado, 
os preços sejam agora inferiores, 
continuam mesmo assim a ser 
mais elevados do que num pe-
ríodo normal.  

Na perspectiva de Cheung 
Kin Chung, as fontes de visitan-
tes têm revelado estabilidade, a 
quantidade tem sido garantida e 
a estadia tem vindo a prolongar-
-se. Por isso, está confiante sobre 
os resultados do sector para o 

A Associação dos Hoteleiros de Macau prevê que a taxa 
de ocupação dos hotéis do território atinja no mínimo 
os 90%, prevalecendo a confiança no sector quanto 
aos resultados do período festivo que se avizinha. 
Além disso, o presidente da associação considera que 
o território deve dispor de oferta para todos os tipos de 
turistas, incluindo na vertente do alojamento económico

A porta número 9 do Beco da 
Felicidade ganhou “vida” este 
sábado, com a inauguração do 

“Espaço Cultural”, uma plataforma de 
serviços editorais e de divulgação dos 
livros do território sob a gestão da As-
sociação de História Oral de Macau. 

O processo de preparação deste 
projecto prolongou-se por um ano e 
meio para que, depois de concluído, 
fosse possível apreciar aquilo que a as-
sociação quer que seja um “verdadeiro 
complexo cultural”. 

Em 2012, o Instituto Cultural (IC) 
deu início às obras de reparação da 
zona exterior do edifício antigo, algo 
que era necessário mas que para o di-
rector da associação “não é suficiente”, 
sobretudo para este projecto. “É preci-
so ‘rechear’ com conteúdo e activida-
des que dêem realmente vida cultural 
ao interior do espaço”, notou Lam Fat 
Iam ao JORNAL TRIBUNA DE MA-
CAU. 

À Associação de História Oral cou-
be devolver ao espaço antigo a sua 
“imagem original e antiga”, apenas 
acrescentando uma prateleira de livros 
e ajustando a iluminação. Além disso, 
e para pôr em prática o desejo de criar, 
efectivamente, um complexo cultural, 
a associação contou com o apoio de 
grupos congéneres para realizar acti-
vidades culturais em parceria. 

Lam Fat Iam explicou que o espaço 
vai funcionar como ponto de partida 
para as “visitas” na Rua da Felicidade, 
desenvolvidas pela mesma associação 
desde o ano passado. 

O responsável garantiu que o novo 
espaço pretende “abranger actividades 
várias e com bastante frequência” para 
“promover a cultura local junto dos tu-
ristas, sobretudo as tradições que cor-
rem o risco de desaparecer”. “Não que-

Rima Cui

PROJECTO DA ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA ORAL VISA DIVULGAR TRADIÇÕES LOCAIS

Espaço cultural dinamiza Beco da Felicidade
A Associação de História Oral abriu um “Espaço Cultural” que pretende ser uma plataforma “dinâmica” que pretende chegar não só aos serviços editoriais 
como oferecer actividades culturais, teatrais e zonas para exposição. Para o director da associação, pretende-se dar “mais inspiração” aos criadores locais

período de comemorações do 
Ano Novo Lunar. 

Para o cômputo geral de 
2017, o mesmo responsável pre-
vê que o desenvolvimento do 
mercado hoteleiro se mantenha 
estável ou venha mesmo a me-
lhorar, no entanto, alerta para a 
continuidade da dependência 
de factores externos. 

O presidente da Associação 
dos Hoteleiros de Macau enten-
de que para o sector se desenvol-
ver de forma saudável é neces-
sário que o número de visitantes 
acompanhe o aumento da oferta 
de quartos. Por isso, na indústria 
receia que tal não aconteça e se 
verifique um excesso de ofer-
ta. Porém, Cheung Kin Chung 
acredita que o “problema não é 
grande”, porque existe uma ten-
dência de optimização da oferta 
turística, da estrutura dos visi-
tante e do tempo de permanên-

cia em Macau. 
Para a associação, todas as 

cidades turísticas precisam de 
responder às necessidades de 
diferentes turistas, mas actual-
mente o alojamento económico 
é apenas uma pequena propor-
ção. Nesse sentido, o presidente 
defende que a diversificação do 
alojamento também deve passar 
pela oferta económico para sa-
tisfazer turistas desse segmento, 
pelo que deverá ser feita uma 
análise extensiva dos fluxos de 
visitantes por forma a que o in-
vestimento seja mais eficiente. 

De acordo com o jornal “Ou 
Mun”, a directora dos Serviços 
de Turismo reiterou que os in-
quéritos oficiais mostram que 
não existe uma necessidade ur-
gente pelo alojamento familiar, 
porque os cidadãos acham que 
com o aumento da oferta de 
quartos os preços vão baixar.

Por outro lado, Maria He-
lena de Senna Fernandes afir-
mou que em 2016 não se re-
gistou um elevado número de 
aumento de casos de pensões 
ilegais, sendo que o Porto In-
terior e zonas circundantes aos 
casinos são apontadas como as 
áreas mais problemáticas. 

Já nos casos de oferta de 
alojamento ilegal na internet 
foram apenas detectados dois 
casos desde 2016 até ao início 
deste ano. 

No que diz respeito ao sis-
tema de alerta de crises de tu-
rismo, o Gabinete de Gestão 
de Crises (GGCT), a mesma 
responsável disse que o docu-
mento está a ser aperfeiçoado 
para ser entregue ao Chefe do 
Executivo num curto espaço 
de tempo. O sistema terá três 
níveis de alerta e vai cobrir 70 
destinos de viagem. 

remos oferecer uma típica oficina de 
trabalho estática, pelo contrário, cria-
mos mais formas dinâmicas de oferta 
cultural”, realçou Lam Fat Iam.

O responsável acredita que os 
“agentes culturais” vão assim ter 
mais uma fonte de inspiração numa 
atmosfera animada e repleta de histó-
rias antigas.

Questionado sobre o impacto positi-
vo que o espaço cultural pode trazer à 
rua onde se localiza, o responsável sa-
lientou que o mais importante é contri-
buir para o desenvolvimento dos bair-
ros de Macau. O espaço cultural ajudou 
a editar mais de 20 tipos de livros, dos 
quais cinco já foram publicados. 

Reiterando o desejo de divulgar as 
tradições dos bairros de Macau, o di-
rector da Associação da História Oral 
indicou que 52 “visitas guiadas” ao 
Bairro da Felicidade foram “bem-suce-
didas”. Entre Outubro e Dezembro do 
ano passado, estas actividades atraí-
ram mais de 600 pessoas.

Segundo Lam Fat Iam, há mais “vi-
sitas” agendadas para este ano sendo 
que os planos da associação incluem 
estender a actividade, entre outros, ao 
Bairro de São Lázaro. Este calendário 
será conhecido depois do Ano Novo 
Lunar.

Além disso, Lam Fat Iam referiu 
que quer adicionar histórias e fac-
tos de pelo menos 20 estabelecimen-
tos ao conteúdo de apresentação do 
guia turístico. Por um lado, explicou, 
pretende-se revitalizar lojas antigas 
e por outro proporcionar aos turistas 
uma visita mais interessante e menos 
“aborrecida”.

Este ano, a associação vai contac-
tar com indústrias locais responsáveis 
pela produção de foguetes, incenso e 
ainda do sector têxtil para enriquecer 
esse guia. Além disso, a associação 
planeia falar ainda com cozinheiros da 
gastronomia macaense.

FO
TO

S 
AS

SO
CI

AÇ
ÃO

 D
E 

HI
ST

ÓR
IA

 O
RA

L



Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2017

Catarina Almeida

10 JTM | LOCAL

AAPAM DIZ QUE PROTESTO ATRAIU 700 PESSOAS E 400 ASSINARAM PETIÇÃO

Falhas na Lei dos Animais levam centenas à rua

O caso do agente de investigação da Po-
lícia Judiciária (PJ) que na semana pas-
sada foi apanhado, em vídeo, a maltra-

tar um cão motivou a acção de protesto ontem 
organizada pela Associação de Protecção dos 
Animais Abandonados (AAPAM).

A marcha partiu do Jardim Vasco da Gama, 
pouco depois das 15:00, e seguiu pacificamen-
te até à Sede do Governo. Segundo o Corpo de 
Polícia de Segurança Pública o protesto atraiu 
300 pessoas, enquanto a direcção da AAPAM 
estima que a iniciativa terá contado com 700 
participantes. 

“Organizámos esta manifestação há dois 
dias e não tivemos tempo suficiente para cha-
mar mais pessoas”, disse a presidente da AA-
PAM, Yoko Choi, acrescentando que durante a 
tarde de ontem a associação conseguiu recolher 
427 assinaturas para a petição que foi entregue 
ao Governo. 

Por seu turno, a coordenadora da mesma 
associação, Antonieta Manhão, esclareceu que 
a marcha teve como principal finalidade cons-
ciencializar a população sobre os maus-tratos 
aos animais e, não menos importante, pedir 
mais esclarecimentos sobre a forma como a PJ 
vai lidar com o agente que agrediu o cão. “Que-
remos evitar que haja uma segunda vez”, disse 
referindo-se a casos semelhantes que possam 
ser provocados por pessoas que deveriam ser 
as primeiras a dar o exemplo e a cumprir a lei. 

“Também como cidadã senti uma dor no 
peito quando soube e vi o que se passou, mas 
agora o que nos cabe fazer é garantir que tal 
não se repita”, indicou Antonieta Manhão ao 
JORNAL TRIBUNA DE MACAU. 

Por isso, acrescentou, a AAPAM entregou 
uma petição na Sede do Governo pedindo mais 
esclarecimentos sobre este casos e outros que 
possam vir a surgir. “A polícia e o Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais têm de expli-
car aos cidadãos quais são os objectivos com a 
Lei de Protecção dos Animais”, disse. 

 À AAPAM, juntou-se a Associação Novo 
Macau. O presidente, Scott Chiang, e cerca de 
10 membros da associação levaram à rua a in-
dignação contra os maus tratos e o respeito pela 
vida daqueles que “não têm voz”. Ao JORNAL 
TRIBUNA DE MACAU, Scott Chiang falou de 
um caso que considera ser “complexo” e que 
vai “além dos direitos dos animais”. “É mais do 

Respondendo ao apelo da Associação 
de Protecção dos Animais Abandonados 
(AAPAM), centenas de pessoas aderiram 
ontem a um protesto em prol da defesa 
dos direitos dos animais, reclamando 
mais informações sobre o caso do agente 
policial que maltratou o cão dentro de 
casa, e defendendo emendas ao que 
entendem ser falhas na Lei de Protecção 
aos Animais, vigente há quatro meses

É “cedo” para alterar a lei a partir de “caso isolado”

Confrontada com o caso do investigador criminal da Polícia Judiciária apanhado em vídeo a maltratar um cão, a 
Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, afirmou estar “confiante” de que as autoridades irão actuar 
em consonância com a lei vigente. Em declarações aos jornalistas, Sónia Chan sublinhou que para “constituir cri-
me é preciso passar por um processo de exames”, pois “depende dos resultados dos ferimentos causados”. Nesta 
fase, a partir de um “caso isolado”, Sónia Chan entende que é “cedo” para concluir que haja necessidade de alterar 
um diploma cujo articulado “obteve consenso na sociedade durante o processo legislativo”.

que um caso de crueldade animal, só pelo facto 
daquele agente policial ter pensado que poderia 
ultrapassar a lei”, notou. 

Para o activista, que defende uma alteração à 

AVISO
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL

1.  Faço saber que, o prazo de concessão por arrendamento dos terrenos da RAEM abaixo indicados, chegou ao seu término, 
e, que de acordo com o artigo 53.º da Lei n.º 10/2013 «Lei de Terras», de 2 de Setembro, conjugado com os artigos 2.º 
e 4.º da Portaria n.º 219/93/M, de 2 de Agosto, foi o mesmo automaticamente renovado por um período de dez anos a 
contar da data do seu termo, pelo que devem os interessados proceder ao pagamento da contribuição especial liquidada 
pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.
Localização dos terrenos:
-  Avenida Dr. Mário Soares, n.ºs 300 a 322, Avenida Comercial de Macau, n.ºs 26 a 121 e Travessa Sul da Praia Grande,  
 n.ºs 14 a 32, em Macau, (Edifício Finance and IT Center of Macau);
-  Avenida Comercial de Macau, n.ºs 89A a 99 e Pátio do Lago da Praia Grande, n.ºs  13 a 115, em Macau, 

(Edifício Nam Van Península);
-  Avenida Comercial de Macau, n.ºs 133 a 205D e Pátio do Lago da Praia Grande, n.ºs 42 a 132, em Macau, (Edifício La  
 Bahia N.º 1);
-  Avenida Comercial de Macau, n.ºs 251A a 301, em Macau, (Edifício AIA Tower);
-  Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.ºs 744A  a 792 e Avenida Comercial de Macau, n.ºs 251D a 309, em Macau,  
 (Edifício Lake View Mansion);
-  Avenida Comercial de Macau, n.ºs 301 a 355 e Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.ºs 796 a 818, em Macau, (Edi 
   fício Fortuna Business Centre);
-  Avenida Comercial de Macau, lote 12 da zona A, em Macau, (Torre Lago Panorâmico);
-  Avenida de D. João IV, n.ºs 1 a 19, Travessa de Inácio Sarmento de Carvalho, n.ºs 2 a 14, 

Travessa do Comandante Mata e Oliveira, n.ºs 2 a 24 e Avenida da Praia Grande, n.ºs 858 a 886, em Macau, (Edifício 
Lei Kou e Lei Fu);

-  Avenida da Amizade, n.ºs 1137I a 1163G e Rua de Xiamen,n.ºs 18U a 18Y, em Macau, (Edifício La Oceania);
-  Avenida da Amizade, n.ºs 1315 a 1339, Avenida de Maricano Baptista, n.ºs 54D a 100 e Rua de Luís Gonzaga Gomes,    
 n.ºs 536 a 592, em Macau, (Edifício Hung On Center);
-  Rua de Pequim, n.ºs 170 a 192C e Rua de Xangai, n.ºs  72A a 94, em Macau, (Edifício Centro Comercial Kuong Fat);
-  Rua de Pequim, n.ºs 202A a 246 e Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, n.ºs 619A a 627, em Macau, (Edifício Macau  
    Finance Centre);
-  Rua de Luís Gonzaga Gomes, n.ºs 6 a 32D e Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, n.ºs 620A a 648, em Macau, (Edifício  
 Keng Xiu Garden); 
-  Rua dos Artilheiros, n.º 11, em Macau, (Edifício Academia de Música Meng Meng);
-  Rua do Almirante Costa Cabral, n.ºs 140 a 154, Estrada do Repouso, n.º 46F e Rua de Francisco Xavier Pereira, n.ºs 2 a  
 4D, em Macau, (Edifício Parkway Mansion);
-  Rua do Barão, n.ºs 25 a 29 e Calçada da Feitoria, n.ºs 1 a 3A , em Macau, (Edifício Ieng Lei);
-  Rua dos Pescadores, n.ºs 120 a 158, em Macau, (Edifício Industrial Shun Cheong);
-  Avenida de Venceslau de Morais, n.ºs 75 a 115, Rua Cinco do Bairro Areia Preta, n.ºs 38 a 46 e  Travessa Nova da Areia  
 Preta, n.ºs 14 a 58, em Macau, (Edifício Jardim Venceslau); 
-  Praça das Orquídeas, n.ºs 190 a 360, Rua da Bacia Sul, n.ºs 102 a 202 e Rua Sul do Patane, n.ºs 199 a 209 em Macau,  
 (Edifício Chino Plaza);
-  Estrada Marginal da Ilha Verde, n.ºs 1307 a 1329 e Travessa do Canal dos Patos, n.ºs 4 a 30, em Macau, (Edifício Indus 
 trial Chung Loi).

2.  Agradece-se aos contribuintes que, no prazo de 30 dias subsequentes à data da notificação, se dirijam à Recebedoria destes 
serviços, situada no rés-do-chão do Edifício “Finanças”, ao Centro de Serviços da RAEM, ou, ao Centro de Atendimento 
Taipa, para os efeitos do respectivo pagamento.

3. Na falta de pagamento da contribuição no prazo estipulado, procede-se à cobrança coerciva da dívida, de acordo com o 
disposto no artigo 6.º da Portaria acima mencionada.

Aos, 28 de Novembro de 2016

O Director dos Serviços de Finanças,
Iong Kong Leong  

Direcção dos Serviços de Finanças

ANÚNCIO

[ N.º 12/2017 ]

Para os devidos efeitos vimos por este meio notificar o promitente-comprador de habitação 
económica abaixo indicado, nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro:

82201303565WONG KUN CHIO
Nome                  N.º do boletim de candidatura 

Por causa dos representantes dos agregados familiares acima mencionados serem o 
proprietário ou o elemento do respectivo agregado familiar, que tenha vendido uma fracção 
de habitação economica, com o n.º 1605110067/DHEA, datada de 13 de Maio de 2016, a 
solicitar ao interessado acima mencionado para apresentar por escrito a sua contestação 
pelos factos acima referidos no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recepção do 
referido ofício, entretanto não o fez dentro do prazo indicado. Nos termos da alínea 1) do n.º 1 
do artigo 28.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica) e a decisão do despacho do 
signatário, exarado na Proposta n.º  3790/DHP/DHEA/2016, o adquirente seleccionado foi 
excluído do concurso.

E nos termos dos artigos 148.º e 149.º e n.º 2) do artigo 150.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, pode reclamar 
da respectiva decisão administrativa, ao signatário, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação do presente anúncio, a reclamação não tem efeito suspensivo; ou pode 
apresentar directamente recurso judicial ao Tribunal Administrativo, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data de publicação do presente anúncio, nos termos do artigo 25.º do Código 
de Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de 
Dezembro.

Instituto de Habitação, aos 19 de Janeiro de 2017.       

O Presidente,
 Arnaldo Santos 
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AAPAM DIZ QUE PROTESTO ATRAIU 700 PESSOAS E 400 ASSINARAM PETIÇÃO

Falhas na Lei dos Animais levam centenas à rua
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É “cedo” para alterar a lei a partir de “caso isolado”

Confrontada com o caso do investigador criminal da Polícia Judiciária apanhado em vídeo a maltratar um cão, a 
Secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, afirmou estar “confiante” de que as autoridades irão actuar 
em consonância com a lei vigente. Em declarações aos jornalistas, Sónia Chan sublinhou que para “constituir cri-
me é preciso passar por um processo de exames”, pois “depende dos resultados dos ferimentos causados”. Nesta 
fase, a partir de um “caso isolado”, Sónia Chan entende que é “cedo” para concluir que haja necessidade de alterar 
um diploma cujo articulado “obteve consenso na sociedade durante o processo legislativo”.

que um caso de crueldade animal, só pelo facto 
daquele agente policial ter pensado que poderia 
ultrapassar a lei”, notou. 

Para o activista, que defende uma alteração à 

Lei de Protecção dos Animais” que está vigente 
há apenas quatro meses, “ainda há muito para 
discutir” e também falta “aperfeiçoar alguns de-
talhes, nomeadamente as disposições penais.

Segundo o diploma, só é punido com um ano 
de prisão ou multa até 120 dias quem “com a 
intenção de infligir dor e sofrimento a animal, o 
tratar por meios cruéis ou violentos ou por meio 
de tortura, que resultem em mutilações graves, 
perda de órgãos importantes ou morte”. Uma 
definição que, na perspectiva de Scott Chiang, 
é insuficiente. “No ano passado, as associações 
já se queixaram disto mas ainda assim deram as 
boas-vindas à lei por acharem que já simboliza-
va um passo em frente”, recordou. 

Sobre o caso concreto do agente policial, o 
presidente da Novo Macau entende que é de-

monstrativa de que “não existe perfeição legal”. 
“Vimos no vídeo que o animal estava a ser tor-
turado, porém, a lei tem lacunas e não consegue 
dar resposta a este tipo de situações”, disse. 

Para o responsável da Novo Macau, já é uma 
vitória se este protesto contribuir para que a so-
ciedade entenda que “é preciso respeitar qual-
quer forma de vida”. 

Ontem de manhã, no programa Fórum Ma-
cau da TDM, o chefe do departamento de rela-
ções públicas do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública reiterou que, por não terem sido encon-
trados indícios criminais, o caso foi equiparado 
a uma infracção administrativa. O responsável 
indicou ainda que a fase de recolha de provas já 
terminou e que o autor das agressões disse estar 
“ocupado” quando foi chamado a testemunhar 

na fase de inquérito. 
Por outro lado, o Chefe do departamento de 

Relações Públicas da PJ referiu que o agente já 
recebeu o inquérito disciplinar interno e está su-
jeito, no máximo, à destituição do cargo. Além 
disso, quando o caso estiver totalmente resol-
vido, a informação será divulgada na página 
do Gabinete do Secretário para a Segurança, “o 
alarme da polícia sempre soa”, acrescentou. 

A deputada Song Pek Kei também participou 
no programa, durante o qual disse que a Lei de 
Protecção dos Animais é “recente” e, por isso, é 
preciso “tempo para avaliar de forma geral se é 
eficaz ou não”. Porém, sustentou que qualquer 
lei deve ser constantemente revista e actualiza-
da para poder responder ao desenvolvimento da 
sociedade. 
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LIGA DE ELITE

Ching Fung impõe empate ao Benfica
e Sporting supera a Polícia
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A Liga de Elite voltou este fim-
-de-semana a ter uma jornada 
incompleta, tendo-se realizado 

apenas três dos cinco jogos, com as parti-
das Kei Lun-Lai Chi e Chao Pak Kei-Sub 
23 agendadas para a próxima quarta-
-feira.

No relvado do Estádio da Universi-
dade de Ciência e Tecnologia, o início da 
tarde de sábado, com sol e temperatura 
amena, foi preenchido com o confronto 
entre Benfica e Ching Fung, duas equipas 
com ambições diferentes, mas que luta-
ram de igual para igual.

Os pupilos de Henrique Nunes en-
traram em campo com o mesmo “onze” 
que vencera a Polícia na abertura da Liga, 
ficando no banco o médio Edgar Teixeira, 
recém regressado a Macau.

Desde o início da partida que a pos-
tura das duas equipas deu a entender o 
que iria ser o jogo, ou seja, maior posse 
de bola por parte do Benfica e um siste-
ma táctico mais defensivo por parte do 
conjunto orientado por João Rosa, numa 
clara aposta no contra-ataque. Nenhuma 
equipa conseguiu criar perigo e por isso 
a primeira parte foi algo desinteressan-
te e com poucas oportunidades de golo, 
embora os “encarnados” tenham estado 
sempre mais perto da baliza adversária.

Aos 22 minutos, o Benfica pediu pe-
nalty, num lance confuso em que Ho Kin 
Wai se “enrola” com Alison Brito no lado 
esquerdo da grande-área. Pouco depois, 

o jogador cabo-verdiano, que tem sido 
aposta inicial de Henrique Nunes, não 
conseguiu o remate, quando se encontra-
va em boa posição.

O primeiro lance de algum perigo do 
Ching Fung só aconteceu à passagem 
da meia-hora, com um remate para fora 
desferido por Arnold Ndala, para pouco 
depois Roni ter sido desfeiteado “in extre-
mis” por Bernardo Marques, caso contrá-
rio o brasileiro ficaria isolado.

Na segunda metade a toda do desafio 
não se alterou, mas com o Benfica mais 
agressivo no ataque, agora com Edgar 
Teixeira em campo (entrou para o lugar 
de Pang Chi Hang), tentando dar outro 
“perfume” ao futebol benfiquista.

Alison Brito atirou de cabeça ao lado, 
na sequência de um canto, mas os “encar-
nados” voltaram a desacelerar e só aos 76 
é que estiveram perto do golo, com Lei 
Kam Hong quase a aproveitar um mau 
alívio de um defesa do Ching Fung. Até 
que, aos 86, o Benfica ganhou vantagem, 
com Nicholas Torrão, em posição legal, a 
desviar um cabeceamento de Leonel Fer-
nandes.

Parecia encontrado o vencedor, mas 
um livre directo, apontado por Timba, da-
ria o empate aos homens de João Rosa, já 
em período de descontos, num lance em 
que o guarda-redes Tai Chou Tek (Joe), 
que substituiu Jonathan Batista (está fora 
de Macau a aguardar a regularização do 
seu visto de permanência), foi muito mal 
batido.

No final os dois treinadores conside-
raram justa a divisão de pontos.

Deu divisão de pontos o jogo de maior cartaz da segunda jornada 
da Liga de Elite. O Monte Carlo aproveitou para se isolar, com uma 
vitória sobre o Ka I. Sporting ultrapassou a Polícia

 Monte Carlo com veia goleadora
e Sporting obtém primeira vitória
Nos jogos de ontem, registaram-

-se vitórias do Sporting e Monte Car-
lo. Os “canarinhos” derrotaram o Ka I 
e confirmaram as credenciais ao título, 
atingindo o intervalo em vantagem por 
dois golos, apontados por Sadan (aos 
22) e Leandro (41).

Na segunda metade o Ka I tentou rea-
gir e ainda fez dois golos (William Gomes 
de penalty e Christopher Nwaurou), mas 
os “azuis e amarelos” voltaram a mostrar 
veia goleadora, apontando mais três, por 
Neto (2) e Chong Wai Kin.

Com este resultado, os pupilos de 
Cláudio Roberto somam por triunfos os 
dois jogos realizados (com nove tentos 
apontados) e isolam-se no topo da ta-
bela, ficando a aguardar o desfecho do 
encontro entre o Chao Pak Kei e os Sub-
23, uma vez que, em caso de vitória, o 
CPK ficará ao lado do Monte Carlo no 

comando da Liga de Elite.
Já o Sporting, que tinha perdido na 

jornada inaugural com o Ka I, sofren-
do o golo nos descontos, voltou a dar 
boa conta de si, atendendo a que é uma 
equipa quase totalmente renovada e por 
isso sem as mesmas ambições do pas-
sado, batendo a Polícia por 2-1, depois 
de 2-0 ao intervalo. O jovem avançado 
cabo-verdiano António Lopes (Tony), 
foi o autor dos dois tentos do conjunto 
treinado por Nuno Capela (aos 5 e 41 
minutos), sendo que o primeiro foi um 
golaço, com um remate de longe.

A Polícia reduziu na segunda parte 
(aos 54) por Lei Chi Wa.

Já nos descontos, o Sporting reclamou 
a expulsão do defesa Herculano, numa 
entrada violenta sobre o endiabrado Tony 
Lopes, mas o árbitro apenas mostrou o 
cartão amarelo.

 * Jornalista

O “renovado” Sporting derrotou a Polícia por 2-1

Vítor Rebelo*

Rm. 1907, 19/F, AIA Tower, Nºs. 251A-301, 
Avenida Commercial de Macau 

(opposite to New Yaohan and Grand Emperor Hotel)

ICQ dental team is a group of dental specialists with 
internationally recognized qualifications.

We provide all range of dental services:
− Oral examination and radiology investigation
− Restorative and Cosmetic Dentistry
− Children Dentistry
− Orthodontic Treatment
− Oral and Dental implant Surgery
–      Endodontic Treatment
− Periodontal Treatment
− Emergency Treatment

We are committed to deliver high quality dental services 
with personalized care. We ensure the highest level of 
infection control.

Website:     www.icqoral.com           
E-mail:       info@icqoral.com
Facebook:  www.facebook.com/icqoral

Consultation by Appointment Office hour:  
10:00 - 19:00

Close on Sun, Tue and Public Holiday
Tel: (853)28373266      Fax:  (853)28356483

1ª Vez                                                                               “JTM” - 23 de Janeiro de 2017

Proc. Ordinário de execução  n.º CV2-16-0169-CEO  
2º Juízo Cível

Exequente: Dore Entretenimento Sociedade Unipessoal Limitada 
(多金娛樂一人有限公司), com sede em Macau, na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção nº 181 - 187, edf. Centro Comercial do Grupo 
Birlhantistmo, 19º andar H.
Executada: Qiu Susan Yuehua (金沛橋又名邱月華), feminino, 
maior, com morada desconhecida.

Faz-se saber que, por este Juízo, correm éditos de 30 (Trinta Dias), 
contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando o 
executado acima identificado, para, no prazo de 20 (Vinte Dias), findo 
os éditos, deduzir oposição, pagar ao exequente ou nomear bens à 
penhora, sob pena de este direito se considerar devolvido ao exequente, 
pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se 
encontra à disposição da citanda neste Tribunal, cujo pedido consiste 
em que o executado pague a quantia de MOP$3.094.500,00, acrescida 
de juros, custas do processo e procuradoria, prosseguindo os autos 
com o Ministério Público – artº 49º nº 1 do Código Processo Civil.

Aos 12 de Janeiro de 2017.

O Juiz,
Seng  Io Man

A Escrivã Judicial Especialista,
Loi Wai Leng

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 

1ª Vez                                                                               “JTM” - 23 de Janeiro de 2017

Proc. Execução Ordinária n.º CV3-00-0049-CEO        
3º Juízo Cível

Exequente: BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A., com 
sede em Macau, na Avenida Almeida Ribeiro, nº 22.
Executados: HO KAN, viúvo, residente em Macau, na Rua de 
Ferreira do Amaral, nº 15, Edf. “Iau Luen”, 5º andar E, e outros.

FAZ-SE SABER que, nos autos acima indicados, são citados os 
credores desconhecidos do executado para, no prazo de QUINZE 
DIAS, que começa a correr depois de finda a dilação de VINTE 
DIAS, contada da data segunda e última publicação do anúncio, 
reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto do do bem 
penhorado sobre que tenham garantia real, e que é o seguinte:

BEM PENHORADO
Saldo depositado no Banco da China Limitada, Sucursal de Macau.

Macau, 24 de Novembro de 2016

O Juiz
Chan Chi Weng

A Escrivã Judicial Adjunta
Wong Sio Ieong

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE 
JUÍZO CÍVEL 

ANÚNCIO 
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LIGA PORTUGUESA

Tudo mais longe de “leões” prejudicados

O primeiro “degrau” da 
segunda volta da Liga 
Portuguesa já “mexe”. 

Tudo “normal”, isto é, dentro 
dos “parâmetros” que têm dita-
do uma classificação a que fal-
ta o cunho de “limpinha”. Mas 
isso, são contas de outros rosá-
rios que não queremos dedilhar. 

Começando pelo primeiro 
jogo desta ronda, não se poderá 
evitar um semblante de surpre-
sa: o Moreirense, de Augusto 
Inácio, foi a Paços de Ferreira 
arrancar três preciosos pontos, 
graças a uma exibição convin-
cente e pragmática, eficaz por-
que não desaproveitou oportu-
nidades e, sem mácula, porque 
não foi conseguida à custa das 
coisas que vão minando o fute-
bol português.

Dois golos - aos 15 e 55 mi-
nutos - acabaram por retirar a 
capacidade de reacção aos pa-
censes que, para reforço dessa 
noite-menos, não conseguiram 

reduzir a desvantagem através 
de uma grande penalidade.

No Dragão, o FC Porto 
“acordou” para a Liga. Venceu 
um Rio Ave orientado pelo seu 
ex-treinador Luís Castro mas, 
apesar de ter marcado cedo (por 
Felipe, aos 18 minutos, partindo 
de posição irregular), esteve em 
desvantagem (golos de Guedes 
e Roderick, aos 35 e 49’) por seis 
minutos (Marcano apontou aos 
55’), altura em que se escutaram 
algumas assobiadelas à equipa.

A boa organização vila-con-
dense complicava a tarefa por-
tista, mas os argumentos eram 
claramente favoráveis aos donos 
da casa, quer em jogo-jogado 
quer, principalmente, na deter-
minação com que discutiam os 
lances. Aliás, neste particular, a 
atitude do árbitro foi pacífica em 
demasia, deixando no bolso o 
cartão amarelo (em dois lances) 
e o vermelho, num. É a Lei do 
“critério” e contra ela, nada!

Depois, o golo da “reviravol-
ta” (Danilo, aos 62) e o da tran-
quilidade (Rui Pedro aos 88).

Na Madeira, o Sporting quis 

Na visita ao Funchal para a 18ª jornada, os “leões” 
ficaram mais distantes do topo da I Liga Portuguesa, 
muito por culpa de uma decisão arbitral que vai 
dar que falar. No Dragão, o FC Porto conseguiu a 
reviravolta frente ao Rio Ave FO
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Costa Santos Sr.*
Especial para o JTM

LIGA INGLESA

Tottenham segue na luta
Recuperando de uma desvantagem de dois golos, o Tottenham conseguiu 
empatar na visita ao Manchester City e segurou o segundo lugar da liga 
inglesa. O Chelsea pode dilatar a vantagem na liderança, aproveitando a 
derrota do Liverpool

O Tottenham saiu de Manchester provi-
soriamente no segundo lugar da liga 
inglesa de futebol, com 46 pontos, mais 

um do que o Liverpool, mais dois do que o Ar-
senal e três do que o City, que se mantém no 
quinto posto. Após o fecho desta edição, o Chel-
sea recebeu o Hull City, com a possibilidade de 
aumentar para nove os pontos de vantagem.

No terreno do Manchester City, apesar de 
uma primeira parte com várias oportunidades 
de golo, em particular para os homens da casa, 
os golos só surgiram no segundo tempo, ambos 
com um denominador em comum: as respon-
sabilidades de Hugo Lloris. Aos 49 minutos, o 
guarda-redes dos “spurs” saiu em falso no pri-
meiro golo, de Leroy Sané, ao cabecear a bola 
contra o médio alemão, que só teve de encostar. 
Cinco minutos mais tarde, Lloris não segurou 
um cruzamento inofensivo da direita, deixando 
a bola nos pés de De Bruyne, que fez o 2-0.

Porém, o Tottenham só precisou de quatro 
minutos para Dele Alli reduzir para 2-1 e re-
lançar a partida aos 58. Sterling desperdiçou 
uma oportunidade de fazer o 3-1, aos 78, e na 
sequência da jogada, Harry Kane encontrou o 
coreano Son, que completou a recuperação dos 
“spurs”.

Antes, em Stoke, o Manchester United em-
patou 1-1, num jogo em que Wayne Rooney 

marcou, nos descontos, o golo do empate e o 
250.º do jogador de 31 anos pelos “red devils”, 
um recorde absoluto do clube depois de 546 jo-
gos.

A equipa de Manchester estendeu a série 
imbatível a 17 jogos em todas as competições, 
a melhor série do clube desde a saída de Alex 
Ferguson do comando técnico, em 2013.

Depois da derrota do Liverpool, em casa 
frente ao Swansea, por 3-2, os “red devils” per-
deram a oportunidade de se aproximarem dos 
comandados de Jurgen Klopp e têm 41 pontos 
na sexta posição.

O Everton, sétimo, foi a Londres bater o 
Crystal Palace por 1-0, com um golo de Cole-
man, aos 87 minutos. A equipa de Ronald Koe-
man tem agora 36 pontos, quatro a mais que o 
West Bromwich, que bateu o Sunderland por 
2-0 e “afundou” o clube no 20º e último lugar.

O West Ham visitou e venceu o Middles-
brough por 3-1, colando-se ao Stoke no nono 
posto com 28 pontos graças a um “bis” de 
Andy Carroll e outro tento de Calleri, contra 
o golo de Stuani. O jogo entre Bournemouth e 
Watford, 11º e 14º classificados, terminou em-
patado a dois, com golos de King e Afobe para 
os homens da casa e Kabasele e Deeney para os 
visitantes.

 JTM com Lusa

dar um pontapé na crise, mas o 
golo regular apontado por Alain 
Ruiz foi anulado pelo árbitro por 
hipotético fora-de-jogo, inexis-
tente. Mas também se acrescente 
a excelente prestação do Maríti-
mo, que logo aos 8 minutos con-
seguiu colocar-se em vantagem, 
por Éber, beneficiando de um 
mau posicionamento defensivo 
dos leões em mais um lance de 
“bola parada”.

Num jogo com duas partes 
distintas, com os ilhéus a exer-
cerem domínio na primeira, 

mesmo tendo em conta que Bas 
Dost empatou aos 24 mas Raul 
Silva repôs a vantagem aos 33, 
com um futebol de cariz ofen-
sivo, boa organização partindo, 
desde logo, pela eficácia no “ma-
nietar” dos estrategos contrários 
e, assim, não permitirem forne-
cimento de jogo atacante. No se-
gundo tempo, uma boa reacção 
do Sporting que, no entanto, não 
foi suficiente para a vitória. A cri-
se “mora” em Alvalade…

Em Arouca, o Boavista foi 
marcar posição e reforçar o mo-

mento muito positivo que vive 
há cinco jornadas a esta parte. 
Miguel Leal está a colher os fru-
tos da sua capacidade e a pro-
porcionar aos axadrezados uma 
temporada tranquila.

Cedo o Arouca marcou mas 
pouco tempo “gozou” da situa-
ção de vantagem, com o inter-
valo a chegar e tudo empatado 
(1-1). Depois, no segundo tem-
po, Iuri Medeiros selou a revira-
volta.

*Jornalista profissional
especializado em desporto

Sporting cedeu mais um empate

• • • POLIDESPORTIVO

Peru quer integrar 
Dakar em 2018
O Peru quer fazer parte do 
percurso do Dakar em 2018, 
segundo manifestou o Pri-
meiro-Ministro Fernando Za-
vala, numa carta endereçada 
ao director da principal prova 
todo-o-terreno. O director da 
prova, Etienne Lavigne, já as-
sumiu que sonha com um per-
curso que atravesse Argentina, 
Chile, Peru, Equador e Colôm-
bia, ao qual chamaria “Dakar 
Pacífico”.

Liga chinesa sujeita 
a tecto salarial
A Associação Chinesa de Fu-
tebol anunciou que será esta-
belecido um tecto salarial para 
os clubes, que passam também 
a ser sujeitos ao escrutínio fi-
nanceiro por auditores, depois 
de gastos recorde com estrelas 
internacionais. Segundo o or-
ganismo, os clubes terão que 
fornecer informação detalhada 
sobre a sua situação financeira, 
incluindo a origem do dinheiro.

Sergio Ramos “bisou” 
na vitória do R. Madrid
O defesa central Sergio Ra-

mos “bisou” na vitória casei-
ra do Real Madrid frente ao 
Málaga, por 2-1, em jogo da 
19ª jornada da Liga espanhola 
de futebol, que marcou o re-
gresso dos “merengues” aos 
triunfos. Com 18 jogos dis-
putados, o Real Madrid lide-
ra a Liga espanhola, com 43 
pontos, mais quatro do que o 
Sevilha, que visitará o Osasu-
na e mais cinco do que o FC 
Barcelona, que se desloca ao 
terreno do Eibar.

Chapecoense voltou 
aos relvados brasileiros
A Chapecoense empatou a 
duas bolas com o Palmei-
ras, num jogo que marcou o 
regresso da equipa aos rel-
vados após o acidente aéreo 
de 28 de Novembro de 2016 
e em que recebeu a Taça Sul-
-Americana. O defesa Neto, 
que sobreviveu a quase 10 
horas debaixo dos destroços 
do avião, levantou o troféu 
em frente aos 20 mil adeptos 
que se deslocaram à Arena 
Condá, lotada para o jogo 
solidário. Ao minuto 71, o 
jogo e a Arena Chapecó ‘pa-
raram’ para homenagear as 
71 pessoas que morreram no 
acidente.
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Entre Outubro e Dezembro de 
2016, o Produto Interno Bru-
to (PIB) da China cresceu 6,8% 

face ao quarto trimestre do ano ante-
rior, acima do que o esperado, susten-
tada por gastos governamentais mais 
elevados e empréstimos bancários re-
cordes, mas o país deverá preparar-se 
para alguma turbulência em 2017.

Apesar do quarto trimestre ter 
assinalado a primeira aceleração do 
crescimento económico em dois anos, 
a segunda maior economia do mun-
do enfrentará este ano pressão para 
aliviar o seu mercado imobiliário, o 
impacto dos esforços do governo nas 
reformas estruturais e uma relação 
potencialmente complicada com a 
nova Administração norte-americana, 
advertem especialistas citados pela 
agência Reuters.

“Não esperamos que isso (PIB do 
quarto trimestre) se prolongue muito 
por 2017, porque a desaceleração no 
mercado imobiliário e medidas para li-
dar com a escassez de oferta no sector 
de matérias-primas devem pesar nova-
mente sobre a procura e a produção”, 
disse o gestor regional da “Economist 
Intelligence Unit”, Tom Rafferty.

No cômputo geral de 2016, a eco-
nomia cresceu 6,7%, dentro da meta 
do governo fixada entre 6,5 a 7%, po-
rém, avançou ao ritmo mais lento dos 
últimos 26 anos, numa altura em que 

CHINA

PIB chinês surpreende mas não dissipa riscos 

O desempenho da economia chinesa no último trimestre de 2016 superou as expectativas, mas as perspectivas para este ano vão no sentido de 
nova desaceleração
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Donald Trump, novo Presidente dos 
EUA ameaça desencadear uma guerra 
comercial com a China. Economistas 
consultados pela Reuters esperavam 
que a China crescesse 6,7% tanto no 
quarto trimestre como no ano.

Mais uma vez, o imobiliário aju-
dou a impulsionar o crescimento no 
quarto trimestre, com o investimento 
nesse sector a subir surpreendente-
mente 11,1% em Dezembro contra 5,7 
em Novembro, embora os preços evi-
denciem sinais de enfraquecimento 
nalgumas cidades importantes.

Os gastos do consumidor também fo-

ram fortes, com as vendas no retalho a 
subirem 10,9% em Dezembro em termos 
homólogos, traduzindo o ritmo mais rá-
pido num ano, devido a sólidas vendas 
de carros e cosméticos. Já o investimento 
em activos fixos avançou 8,1%, o ritmo 
mais baixo desde 1999, condicionado 
pelo facto do investimento de empresas 
privadas ter desacelerado novamente 
em Dezembro na variação mensal. 

Perante os sinais de estabilização, al-
gumas fontes disseram à Reuters que os 
líderes da China deverão reduzir a meta 
de crescimento económica para cerca de 
6,5% em 2017, para disporem de mais es-

paço para avançar com reformas e con-
ter os riscos da dívida.

O crescimento nos últimos três me-
ses de 2016 ficou “ligeiramente acima do 
previsto”, mas “não altera a tendência” 
de desaceleração, afirmou Bill Adams, 
analista da consultora “PNC Financial 
Services Group”, num relatório.

A confiança de Li
No entanto, o Primeiro-Ministro 

chinês afirmou estar confiante de que 
a economia vai manter em 2017 o ac-
tual ritmo de crescimento. “Temos a 
confiança, condições e capacidades 
para manter este impulso este ano”, 
afirmou Li Keqiang, já após a divul-
gação dos dados do PIB. Segundo o 
primeiro-ministro, a expansão da Chi-
na contribuiu em mais de 30% para o 
crescimento da economia global do 
ano passado.

Li fez ainda eco das palavras pro-
feridas pelo Presidente Xi Jinping no 
Fórum Económico Mundial de Davos, 
apontando que a China é um firme 
defensor da liberalização e facilitação 
do comércio e do investimento inter-
nacional. “A força fundamental que 
conduz ao desenvolvimento social e 
económico da China vem da reforma 
e da abertura”, sublinhou o chefe de 
Governo, citado pela imprensa oficial.

JTM com agências internacionais

ANÚNCIO  

[ N.º  16/2017 ]

Para os devidos efeitos vimos por este meio notificar os 
representantes dos agregados familiares da lista de candidatos a 
habitação social abaixo indicados, nos termos do n.º 2 do artigo 
72.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro:

Por causa dos representantes dos agregados familiares acima 
mencionados não apresentarem os documentos mencionados no 
prazo fixado, pelo que, estes não reúnem os requisitos exigidos para 
a candidatura, nos termos dos n.º 3 do artigo 9.º do Regulamento 
de Candidatura para Atribuição de Habitação Social, aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2009.

Tendo este Instituto informou-os por meio de ofícios, com os n. os 1608180071/DHS, datada de 22 de 
Agosto de 2016, 1608230238/DHS, 1608230252/DHS, datada de 25 de Agosto de 2016, 1609140203/DHS, 
datada de 21 de Setembro de 2016 e 1609280048/DHS, datada de 29 de Setembro de 2016, a solicitar aos 
interessados acima mencionados para apresentarem por escrito as suas contestações pelos factos acima referidos 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recepção dos referidos ofícios, mas não fizeram a entrega das 
suas contestações. De acordo com artigo 5.º, nº. 3 do artigo 9.º, alínea 1) do artigo 11.º do Regulamento de 
Candidatura para Atribuição de Habitação Social, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2009, 
e em conformidade com os despachos do signatário, exarado nas Propostas n.os 2635/DHP/DHS/2016, 
2803/DHP/DHS/2016, 2999/DHP/DHS/2016 e 3102/DHP/DHS/2016, as respectivas candidaturas  foram 
excluídas da lista geral de espera por IH.

 
Caso queiram contestar a respectiva decisão, nos termos dos artigos 148.º e 149.º e n.º 2) do artigo 150.º 

do Código do Procedimento Administrativo, pode reclamar da respectiva decisão administrativa, ao Presidente 
deste Instituto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação do presente anúncio, a reclamação não 
tem efeito suspensivo; ou pode apresentar directamente recurso judicial ao Tribunal Administrativo, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data de publicação do presente anúncio, nos termos do artigo 25.º do Código de 
Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro e do artigo 
30.º da Lei n.º 9/1999.

   
 Instituto de Habitação, aos 19 de Janeiro de 2017.

O Presidente,
 Arnaldo Santos

Nome
WONG WAI MAN
LAM KA WAI
LEI KA WAI 
WU KUONG MOU
FOK CHUN

Número do boletim de candidatura
31201304757
31201305503
31201302379
31201302274
31201302094
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CHINA
Uma avalanche de lama e pedras des-
truiu um hotel na província de Hubei, 
matando entre 12 e 15 pessoas que 
estavam no restaurante do empreen-
dimento, anunciou a agência Xinhua. 
O hotel, de três andares, foi atingido 
por 3.000 metros cúbicos de lama, 
detritos e pedras, algumas de até 150 
toneladas de peso.

COREIA DO SUL
As autoridades sul-coreanas detiveram 
no sábado a ministra da Cultura, Cho 
Yoon-sun, e um antigo assessor presi-
dencial, devido à alegada criação de 
uma lista negra de artistas críticos do 
governo, no âmbito do escândalo de 
corrupção que levou à destituição da 
Presidente Park Geun-hye.

JAPÃO – I
O Japão vai realizar esta semana um 
exercício de simulação de confronto 
militar entre a China e Taiwan, com a 
participação de militares norte-ame-
ricanos na qualidade de observado-
res, noticiou a agência Kyodo. Pequim 
já disse a Tóquio para se manter afas-
tado do que considerou ser um “as-
sunto interno”.

JAPÃO - II
A comissão mandatada pelo governo 
japonês para analisar a sucessão im-
perial deverá anunciar hoje as suas 
recomendações sobre a renúncia do 
imperador e a sucessão do filho a 1 de 
Janeiro de 2019. O imperador Akihito 
deixou entender, em Agosto, a von-
tade de abdicar, apesar da lei não o 
autorizar.

ÍNDIA
O descarrilamento de um comboio 
no sudeste da Índia deixou 39 mortos 
e 50 feridos na primeira grande tragé-
dia ferroviária no país em 2017 e mais 
uma nos últimos meses. O comboio 
tinha partido da cidade de Jagdalpur, 
no estado de Chhattisgarh, com des-
tino a Bhubaneswar, em Odisha.

S. TOMÉ E PRÍNCIPE
O presidente são-tomense demitiu 
por decreto os embaixadores em 
Angola, Guiné Equatorial, EUA e em 
Taiwan, “sob proposta do governo”. 
Evaristo Carvalho exonerou ainda 
Justino Tavares da Veiga do cargo de 
Juiz Conselheiro do Supremo Tribu-
nal de Justiça, substituindo-o pelo ex-
-ministro da Defesa e do Mar, Carlos 
Olímpio Sock.

NIGÉRIA
Pelo menos 90 pessoas morreram, na 
sua maioria mulheres e crianças, num 
bombardeamento por engano do 
exército nigeriano contra um campo 
de refugiados que fugiam da violên-
cia do Boko Haram, segundo o último 
balanço da ONG Médicos Sem Fron-
teiras. No momento do ataque, estava 
a ser distribuída ajuda.

AUSTRÁLIA
Devido a um erro no seu sistema, a 
Previdência Social da Austrália co-
brou enormes dívidas inexistentes de 
milhares de beneficiários. Segundo a 
agência EFE, as cobranças erróneas 
superam 100 mil dólares americanos 
e afectam principalmente indígenas, 
idosos, veteranos de guerra, jovens e 
imigrantes que não falam inglês.

VOLTA AO
MUND

O arranque do mandato de Donald Trump como 45º pre-
sidente dos EUA gerou uma mobilização histórica e 
mundial, que só em Washington concentrou cerca de 

meio milhão de pessoas. O principal protesto aconteceu na ca-
pital americana um dia depois da posse de Trump, cuja chegada 
à Casa Branca é encarada como uma “ameaça” aos direitos das 
mulheres, de acordo com os organizadores da manifestação.

A Marcha das Mulheres em Washington, por exemplo, con-
tou com as actrizes Scarlett Johanson e Ashley Judd, a cantora 
Madonna e o cineasta Michael Moore, que rasgou a edição de 
um jornal que noticiava a entrada de Trump para a Administra-
ção americana. O protesto, ao qual também aderiu o ex-secretá-
rio de Estado John Kerry, surgiu de um grupo de jovens que não 
acreditava que um candidato que tinha sido acusado de assédio 
sexual e feito comentários pejorativos sobre o sexo feminino ti-
vesse vencido as eleições em Novembro.

A Washington juntaram-se ainda 600 cidades em todo o 
mundo, principalmente na Europa. Em Londres cerca de 80 mil 
pessoas participaram numa marcha até Trafalgar Square, que 
teve a presença do “mayor”, Sadiq Khan, e o apoio de organi-
zações como Amnistia Internacional (AI), Greenpeace e Oxfam.

Na convocatória do protesto, os organizadores sublinharam 
a necessidade da protecção dos “direitos fundamentais” e “li-
berdades” ameaçadas pelos “recentes eventos políticos”.

Em Paris cerca de 2.000 pessoas reuniram-se em apoio à 
“Marcha das Mulheres” de Washington, convocados pelo mo-
vimento francês “Osez le féminisme!”, perto da Torre Eiffel, 
com mensagens em favor da resistência e da luta contra o que 
Trump representa. Já em Barcelona centenas de mulheres mani-
festaram-se numa passeata sem incidentes pelo centro da cida-
de e que contou com a presença de americanos que moram na 
Catalunha e regiões próximas. 

A onda contrária a Trump chegou mesmo à China, Hong 
Kong e Macau (ver última página). Dezenas de pessoas, prin-
cipalmente ocidentais, concentram-se em Pequim, na popular 
Sanlitun, onde se ouviram pequenos discursos pedindo aos par-
ticipantes para “resistirem” nos próximos quatro anos e acende-
rem velas em sinal de respeito pelas demais manifestações.

Em Lisboa dezenas de mulheres concentraram-se na porta 
da embaixada americana, registando-se ainda protestos no Por-
to, Coimbra, Braga e Faro.

Donald Trump já criticou, via Twitter, os milhões de pessoas 
que marcharam nos EUA em protesto contra a sua presidência. 
“Vi os protestos ontem [sábado] mas tinha a impressão de que 
ainda agora tivemos uma eleição! Por que é que essas pessoas 
não votaram?”, escreveu.

A “América Primeiro”
Na cerimónia de tomada de posse, Trump prometeu acabar 

com o que classificou de “carnificina americana” de problemas 
sociais e económicos num discurso inaugural que se revelou 
um clamor populista e nacionalista. Traçando uma desoladora 
visão do país, disse que os EUA estavam repletos de fábricas de-
sactivadas, crime, gangues e drogas, culpando indirectamente 
os antecessores na Casa Branca por políticas que favoreceram os 
que estão no poder em detrimento das famílias que se esforçam 
duramente.

“De agora em diante, será a América Primeiro”, garantiu, 
perante milhares de pessoas que se reuniram na Esplanada Na-
cional, em número aparentemente inferior ao das duas tomadas 
posse de Obama.

“Todas as decisões sobre comércio, impostos, imigração, re-
lações externas serão tomadas para benefício de trabalhadores 
e americanos e famílias americanas”, afirmou após ter prestado 
juramento no edifício do Congresso norte-americano.

O discurso de aceitação de Trump revisitou temas da cam-
panha que lhe garantiram uma inesperada vitória a 8 de No-
vembro sobre a democrata Hillary Clinton, que assistiu à ceri-

ESTADOS UNIDOS

Agenda nacionalista e protestos
marcam início da “era Trump”

mónia com o marido, o ex-presidente Bill Clinton. 
Sob pressão para unir o país após a polarizada disputa elei-

toral, Trump disse que, através da fidelidade aos EUA, “nós va-
mos redescobrir a nossa lealdade uns com os outros” e apelou 
a um “novo orgulho nacional” para ajudar a curar as divisões. 

Olhando para o exterior, apontou para uma abordagem 
mais agressiva contra militantes do Estado Islâmico. “Vamos 
reforçar velhas alianças e formar novas, e unir o mundo civili-
zado contra o terrorismo radical islâmico, que vamos erradicar 
completamente da face da terra”, disse ele. 

Trump, que pretende deportar entre dois e três milhões de 
imigrantes em situação irregular e construir um muro nos 3.200 
km de fronteira com o México, também enumerou no seu dis-
curso “duas regras simples: compre [produtos] americanos e 
empregue [funcionários] americanos”.

O novo Presidente dos EUA e a primeira-dama, Melania 
Trump, elegeram a mítica canção “My Way”, de Frank Sinatra, 
para o seu primeiro baile como novos inquilinos da Casa Bran-
ca. O casal foi recebido com aplausos e ovações por centenas 
de pessoas no Centro de Convenções de Washington, mas no 
exterior os ânimos têm estado agitados.
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Primeiro acto foi contra “Obamacare”

Logo após a sua posse, Donald Trump assinou um decreto para “minimizar o peso económico” do sistema de saúde conhecido 
como “Obamacare”, informou o seu chefe de gabinete, Reince Priebus. A ordem executiva “orienta departamentos e agências a 
reduzir a carga” financeira e regulatória do sistema antes de derrogar a lei e substituí-la, afirmou Priebus. O objectivo é “criar um 
mercado de seguro de saúde mais livre e aberto”.

Centenas de milhares de pessoas saíram à rua em todo o mundo em defesa dos seus direitos e em protesto 
contra Donald Trump, que iniciou o mandato com um discurso em tom desafiador e centrado no lema “A 
América Primeiro”



Segunda-feira, 23 de Janeiro de 201716 JTM | OPINIÃO

REGINA
DE AZEVEDO PINTO*

AOS MEUS OLHOS

A saudade futurista

Diz-se que a saudade tem os 
seus tentáculos mais famintos 
em momentos que já se esfu-

maram com o tempo. O vento levou-
-as com ele, queria companhia na 
sua viagem, alguém para conversar, 
recordar, então convidou a saudade, 
ao que ela respondeu, “Senti sauda-
de... sem ti saudade” e embarcou com 
ele.Andam ao contrário do movimen-
to geocêntrico. Cumprimentam o sol 
quando lhes apetece e a lua quando 
lhes apraz, e andam ao comando dos 
seus caprichos, da rosa dos ventos.

A saudade tem uma gémea muito 
diferente dela, vive na sombra fresca 
de um presente preso a um futuro que 
ainda não chegou, vive no seu crepús-
culo. É possível ter-se saudades do 
que não se tem, ao contrário do que 
se pensa. É possível mudar-se essa ân-
cora. É como ir à pesca, e no balanço 
do lançar da linha o isco vai para trás 
( a comum saudade), depois eivamos 
o pulso de força e lançamos a cana 
para a frente, projetando-a no futuro, 
nesse solo arejado e desconhecido. 
Ouve-se então do outro lado algo que 
atravessou uma dimensão e colocou 
a âncora da saudade num berço fu-
turista, com laivos modernos e uma 

arquitetura vanguardista. O barulho é 
como uma pedra com personalidade 
a cair na areia. Não é uma dimensão 
bafienta nem meia amarelada como os 
livros antigos, ou distante com aque-
las intermitências dos filmes de ou-
tros tempos....tem assim um ar meio 
“a(Calatrava)do” cinético, novo, com 
um rosto dianteiro. 

Às vezes acordo com esse pulsar 
de saudades do futuro, com esse ba-
rulho seco de acolhimento na queda 
pelos grãos no canto da orelha. Será 
que está lá alguém e ouviu o baru-
lho? Para Descartes sim...para Hume 
e a sua teoria empirista nunca iríamos 
saber sem recorrer à experiência. Eu 
acho que sim. Que o eco do nosso eco 
ressoou até lá...

Há dias assim, em que acordo no 
amanhã, onde a minha saudade sai do 
tugúrio exíguo e encontra inspiração 
nas palavras de ordem de Tennessee. 
Dizem-me que há horas de partida 
mesmo não sabendo com certezas 
para onde vão, e vão, para o futuro. 
Há dias que tenho saudades do que 
não tenho, onde a minha forma não se 
conforma. Há dias em que a saudade 
não é uma prisão ao ar livre. Dias em 
que ela pega na mão empoeirada da 
saudade comum e a leva a passear pe-
los miradouros do futuro. A saudade 
também é ubiquista, uma antecâmara 
do ter, são os pés no tapete da porta 
do conseguir, a sua véspera, uma for-
ma de viver futurista!

*Advogada em Lisboa

Instruções a observar no transporte para Macau de 
flores ou plantas para o Ano Novo Lunar

1.  Os cidadãos poderão transportar para Macau, flores ou plantas para o Ano Novo Lunar, de 25 a 27 de Janeiro de 
2017 (do 28.° ao 30.° dia do calendário chinês), estando, contudo, sujeitas à inspecção fitossanitária na 
fronteira;

2. O Posto Provisório para a Inspecção Fitossanitária funcionará, apenas, nas “Portas do Cerco”;

3. O horário diário da inspecção fitossanitária temporária vigorará, apenas, nas datas atrás referidas, entre as 
09h00 e as 22h00;

4.  As flores ou plantas importadas devem destinar-se somente a uso pessoal e obedecer às seguintes normas de 
peso:

a) Cada pessoa poderá transportar, por dia, até 5 kg de flores ou plantas;

b) Cada pessoa poderá transportar, por dia, um vaso de plantas com terra e raízes fixas;

c) Ou vasos pequenos com peso total não superior a 5 kg;

d) Ou flores com raízes cortadas com peso total não superior a 5 kg, mas cada espécie não poderá ter um peso 
superior a 1 kg;

5. Os cidadãos que transportem flores ou plantas para Macau devem apresentar o original do documento 
comprovativo, contendo o carimbo e a assinatura do vendedor, assim como informações relativas à designação do 
estabelecimento de cultura/aquisição das flores ou plantas, endereço e telefone de contacto do estabelecimento, 
designação e quantidade da espécie, com vista a facilitar a inspecção fitossanitária a realizar pelo pessoal 
deste Instituto. Caso se trate de espécies controladas pela “Convenção sobre o Comércio Internacional de 
Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção” (CITES), será exigido ainda o certificado 
de autorização prévia de importação, emitido pela Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, salvo o 
transporte individual em pequena quantidade de determinadas espécies de orquídeas artificialmente cultivadas 
com isenção de visto, de acordo com o Aviso n.º 2/2008/DGCE, da Direcção dos Serviços de Economia;

6. Plantas sem raízes, e.g. flores de raízes cortadas, com peso total não superior a 1 kg, estão isentas de inspecção;

7. As plantas aquáticas, como narcisos, jacintos, etc. são consideradas plantas sem raízes;

8. Plantas importadas, que não estejam de acordo com as normas atrás referidas, serão apreendidas e tratadas por 
este Instituto;

9. Caso as pessoas pretendam reaver as suas plantas apreendidas, devem tratar das formalidades oficiais de 
requerimento de licença para importação.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
Presidente do Conselho de Administração

José Maria da Fonseca Tavares

www.iacm.gov.mo
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• • • HÁ 20 ANOS
In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 

23/01/1997

GLC DISCUTIU FUTURO 
DE LIGAÇÕES AO EXTERIOR
A continuação da participação de 
Macau em organizações internacio-
nais ligados aos arquivos, bibliotecas 
e desporto juvenil, foi discutida pelo 
grupo de trabalho das organizações 
internacionais do Grupo de Ligação 
Conjunto (GLC) Luso-Chinês. No 
final dos trabalhos, o embaixador 
Jorge Mendes indicou que foi dis-
cutida a participação de Macau no 
Conselho Internacional de Arquivos, 
ramos regional da Ásia-Oriental do 
Conselho Internacional de Arquivos, 
na Federação Internacional das As-
sociações Bibliotecárias, na Federa-
ção de Futebol das Escolas Asiáticas 
e na Organização Internacional das 
Uniões de Consumidores. Jorge Men-
des, responsável da parte portuguesa 
no GLC, disse ainda que apresentou 
à sua congénere chinesa “as razões 
de utilidade da participação de Ma-
cau nas organizações” referidas. O 
embaixador português afirmou tam-
bém que, durante a reunião, as duas 
partes “avançaram nas conversas 
relativas à continuação da participa-
ção de Macau em pacto e convenções 
internacionais”. Sobre esta matéria, 
Jorge Mendes recordou que a parte 
portuguesa entregou, em Dezem-
bro de 1996, à sua congénere chinesa 
uma lista de cerca de 200 convenções 
e pactos internacionais que “será de 
interesse continuam ser aplicadas 
em Macau”. “Nesse sentido, as par-
tes portuguesa e chinesa estiveram a 
analisar os métodos mais adequados 
para o tratamento destas matérias”, 
referiu Jorge Mendes. Jorge Mendes 
sublinhou que Macau pretende ser, 
naturalmente, uma região integrada 
nessas convenções e acordos inter-
nacionais. O embaixador português 
manifestou-se convicto que a parte 
portuguesa e a parte chinesa darão 
toda a colaboração para que, o mais 
rapidamente possível, se chegue à 
conclusão dos trabalhos referentes à 
participação de Macau em organiza-
ções internacionais. O diplomata as-
sinalou, ainda que as duas partes do 
GLC já acordaram a continuação da 
participação de Macau em cerca de 
30 organizações internacionais e sa-
lientou a União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa (UCCLA), Or-
ganização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (UNES-
CO), Acordo Geral sobre Comércio e 
Pautas Aduaneiras (GATT) e Organi-
zação Meteorológica Mundial. Pela 
parte chinesa, Wang Xian disse que 
o grupo de trabalho “deverá intensi-
ficar os seus esforços” por forma “a 
garantir que as convenções mencio-
nadas na lista possam ser aplicadas 
em Macau depois de 1999”.

Cooperação multifacetada 
através de Macau

JORGE A.H.
RANGEL*

FALAR DE NÓS

“Esta decisão (…) representou também o reconhecimento defini-
tivo da vocação histórica de Macau como entreposto privilegiado 
entre povos e culturas, agora com novos propósitos, assumindo-

-se a região como plataforma oficial de cooperação…” 

Recordámos, em dois artigos anteriores, a propósito 
do livro “O legado luso em Macau – um património 
valorizado” (IIM, Julho de 2016) e da celebração do 

17.º aniversário da Região Administrativa Especial de Ma-
cau (RAEM), o período de transição, o estabelecimento da 
RAEM e os dois documentos fundamentais que regularam 
esse estabelecimento: a Declaração Conjunta, assinada em 
Abril de 1987, e a Lei Básica, aprovada e promulgada em 
Março de 1993. É agora oportuno referir o papel cometido 
à Região, em 2003, como plataforma de cooperação. 

Fórum
para a Cooperação

A RAEM ganhou uma nova dimensão nas suas relações 
com o exterior quando, em 2003, foi criado o Fórum para 
a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, com o secretariado e serviços 
de apoio ali permanentemente instalados.

Esta decisão pragmática e politicamente coerente com 
a visão estratégica da China, na afirmação crescente do 
seu papel incontornável no mundo, representou também o 
reconhecimento definitivo da vocação histórica de Macau 
como entreposto privilegiado entre povos e culturas, agora 
com novos propósitos, assumindo-se a região como plata-
forma oficial de cooperação, inicialmente com objectivos 
predominantemente económicos e abrangendo, progressi-
va e estavelmente, outras áreas, à medida que as estruturas 
de suporte ao alargamento dessa cooperação, que foi pro-
duzindo resultados financeiros encorajadores para todas as 
partes envolvidas, se foram consolidando e a experiência 
na sua promoção e gestão foi sendo enriquecida.

A capacidade de resposta das autoridades e instituições 
locais a este oportuno desafio lançado pelo Governo Cen-
tral da China tornou-se possível graças às condições cria-
das no período de transição, à forma suave e consensual 
como se processou a transferência de poderes e aos pas-
sos dados no início da nova fase do longo percurso des-
te minúsculo território, assolado por muitas tempestades 
naturais e políticas, mas que soube alimentar sempre uma 
ambição legítima muito maior do que a sua limitadíssima 
geografia. Recebendo há cinco séculos o primeiro abraço de 
Portugal, quis depois abraçar o mundo. E é hoje património 
da humanidade.

A visita a Macau, em 2010, do Primeiro-Ministro Wen 
Jiabao constituiu um ponto de viragem nas atribuições, que 
se foram tornando mais extensas, do Fórum para a Coope-
ração, e o discurso lapidar que então proferiu, exaltando o 
valor da cooperação e a importância da língua portuguesa, 
como instrumento de comunicação no e com o mundo lu-
sófono, deu um renovado impulso e incentivo à missão de 
Macau no exercício dessa plataforma de cooperação, não só 
económica, mas também, e cada vez mais, cultural e social. 
Assim, o 3.º Plano de Acção para a Cooperação, assinado 
em Novembro de 2010, pelos representantes dos países de 
língua portuguesa e da China, reunidos em Macau, am-
pliou as vertentes e as actividades, nos domínios da admi-
nistração pública, agricultura, infra-estruturas, transportes 
e comunicações, turismo, saúde pública, educação e recur-
sos humanos, ciência e tecnologia, cultura, rádio, cinema e 
televisão. Especial ênfase foi colocada na formação. 

Formação
de quadros

Macau passou, assim, quase de imediato, a funcionar 
como um grande centro de formação contínua, por cujas 

instituições foram passando centenas de quadros médios 
e superiores dos países lusófonos, para a frequência de 
cursos de variadíssima natureza, temática e duração.

O Fórum para a Cooperação criou o seu próprio centro 
de formação, podendo também recorrer às instituições de 
ensino superior aqui existentes, públicas e privadas, e por 
diversos institutos técnicos, cobrindo uma gama signifi-
cativa de necessidades e oferecendo alargadas oportuni-
dades.

No âmbito da formação em língua portuguesa, é in-
dispensável referir, igualmente, duas instituições que têm 
um papel fulcral na promoção e difusão da língua portu-
guesa: a Escola Portuguesa de Macau (EPM) e a Fundação 
responsável pela sua gestão, instituída em 1998, e o Insti-
tuto Português do Oriente (IPOR), instituição portuguesa 
vocacionada para promover o ensino da língua, enquanto 
língua oficial consagrada na Lei Básica da RAEM, “asse-
gurando o seu ensino não curricular como língua de tra-
balho em articulação com instituições representativas das 
actividades profissionais de Macau”. A EPM insere-se no 
sistema educativo de Macau como instituição educativa 
particular sem fins lucrativos e o IPOR tem a responsabili-
dade de interagir com entidades representativas do siste-
ma de ensino da RAEM, no sentido de melhor promover 
o ensino do português como língua segunda ou língua 
estrangeira. Desde a sua criação, o IPOR tem mantido um 
papel relevante no apoio aos centros de estudos e leitora-
dos de Português em universidades do Extremo Oriente, 
onde é crescente o interesse na aprendizagem da língua 
portuguesa. 

A Universidade de Macau e o Instituto Politécnico de 
Macau continuam a ser membros muito activos da Asso-
ciação das Universidades de Língua Portuguesa e desen-
volvem parcerias úteis com instituições de ensino superior 
de Portugal. Essa Universidade tem um Departamento de 
Português e o Instituto Politécnico uma Escola de Línguas 
e Tradução, com acções de intercâmbio e colaboração en-
volvendo instituições educativas de Portugal e da RPC, e 
criou um bem orientado Centro Pedagógico e Científico 
da Língua Portuguesa. O curso anual de Língua e Cultu-
ra Portuguesa da Universidade de Macau, levado a efeito 
todos os anos no período de férias escolares, propicia a 
estudantes e professores da vasta área geográfica em que 
Macau se insere oportunidades de encontro, aprendiza-
gem e partilha de experiências pedagógicas.

Os Serviços de Educação e Juventude também pro-
movem o ensino da língua portuguesa em centros de 
formação e nas escolas luso-chinesas, havendo ainda um 
estabelecimento pré-escolar, o Jardim de Infância D. José 
da Costa Nunes, mantido pela Associação Promotora da 
Instrução dos Macaenses e cuja língua veicular é a portu-
guesa. 

Novos desafios
para o Fórum

Em Outubro passado, na 5.ª Conferência Ministerial do 
Fórum para a Cooperação, que contou com a presença do 
Primeiro-Ministro Li Keqiang e de altos responsáveis dos 
países de língua portuguesa, incluindo o Primeiro-Minis-
tro de Portugal, foi aprovado num novo e mais ambicioso 
programa de acção, definindo as áreas prioritárias de coo-
peração e apontando dezoito medidas para a promoção 
da cooperação em cinco áreas principais: cooperação na 
capacidade produtiva, cooperação para o desenvolvimen-
to, cooperação humana e cultural, cooperação no domínio 
do mar e cooperação no reforço de Macau como platafor-
ma. 

Além da aprovação de novos apoios financeiros, na for-
ma de empréstimos, donativos, perdão de dívidas e bolsas 
de formação, foi decidido criar em Macau, no âmbito do 
Fórum, um complexo de prestação de serviços, uma base 
para a formação de profissionais bilingues, uma platafor-
ma de serviços financeiros e um veículo para a cooperação 
no domínio da medicina tradicional chinesa. 

Reconhecendo a sua relevância, voltaremos a este as-
sunto. 

* Presidente do Instituto Internacional de Macau.
Escreve neste espaço às 2.ªs feiras.

Dito
“[O Presidente Donald Trump] profe-
riu, na tomada de posse, o discurso 
mais vazio da história da América, 
repetitivo, sem conteúdo político, 
nacionalista no que de pior tem o na-
cionalismo, de uma violência inédita 
contra o seu antecessor. Sem futuro. E 
sem democracia”

Domingos de Andrade, in “Jornal de Notícias”
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RIVERDANCE NO THE VENETIAN THEATRE
Com o patrocínio do The Venetian, o Jornal 
Tribuna de Macau vai oferecer aos seus leitores 
oito bilhetes do tipo reserva A, com valor unitário 
de 688 patacas, atingindo um total de 5.500 
patacas, para o espectáculo “Riverdance” no The 
Venetian Theatre, pelas 20:00 de 26 de Janeiro. 
Os bilhetes serão distribuídos, por ordem de 
chegada e no máximo de dois por pessoa, aos 
leitores que se deslocarem hoje, dia 23 de Janeiro, 
às nossas instalações, na Calçada do Tronco 
Velho, Edifício Dr. Caetano Soares, 4-4A- 4B, nos 

períodos compreendidos entre as 11:30 e as 13:30 
e as 14:30 e as 15:30.
Para se habilitarem à oferta, os interessados 
apenas terão de apresentar esta página do jornal 
(não podem trazer fotocópia) e responder a uma 
questão muito simples:

Que tipo de dança é praticada
no “Riverdance”?

OFERTA 
BILHETES

8
DE

26 DE 
JANEIRO 

(5ª-FEIRA) 
20:00

Capoeira | Sapateado | Tango

Riverdance –Digressão Mundial do 20º Aniversário - The Venetian Theatre • 24 Janeiro – 5 Fevereiro • Bilhetes a partir de 288 MOP no cotaiticketing.com ou 2882 8818

• • • ROTEIRO

CANAL MACAU
13:00 TDM News (Repetição) 13:30 Telejornal RTPi 
(Diferido) 14:50 RTPi Directo 17:00 Tudo Acaba Bem 
Sr.2 17:40 Joia Rara (Preciosa Perla) - (Repetição) 
18:30 Contraponto (Repetição) 19:30 Os Nossos 
Dias Sr.1 20:30 Telejornal 21:00 TDM Desporto 
22:10 Joia Rara (Preciosa Perla) 23:00 TDM News 
23:30 Escrito na Pedra 00:05 Telejornal (Repetição) 
00:40 RTPi Directo

30 FOX SPORTS
08:00 LIVE Australian Open Tennis 2017 Round 4 
20:00 LIVE FOX SPORTS Central 20:30 Bundesliga 
2016-17 Weekly Highlights 21:30 Australian Open 
Tennis 2017 Best Match of the Day 22:30 FOX 
SPORTS Central 23:00 Australian Open Tennis 2017 
Best Match of the Day 00:00 FOX SPORTS FC 00:30 
Bundesliga 2016-17 Special Shows
 
31 FOX SPORTS 2
08:00 (LIVE) Australian Open Tennis 2017 Round 4 
16:00 World Rugby 16:30 Bundesliga 2016-17 Frei-
burg vs Bayern 17:30 College Basketball 2016-17 Wa-
shington vs Cal 19:00 FIH Hockey World 19:30 Mass 
Participation Survival of The Fittest 20:30 (LIVE) FOX 
SPORTS FC 21:00 Kite Masters 21:30 World Rugby 
22:00 Bundesliga 2016-17 Weekly 23:00 FIH Hockey 
World 23:30 FOX SPORTS FC 00:00 Sports Unlimited

40 FOX MOVIES
12:40 Captain America: The First Avengers 14:50 
Eddie The Eagle 16:40 The Girl With The Dragon 
Tattoo 19:15 Fantastic Four 21:00 Monday Night 
Premiere: Countdown 22:35 The Hateful Eight

41 HBO
11:45 Fast & Furious 13:30 The Incredible Hulk 15:20 
G-Force 16:45 Summer CatchSUMMER CATCH 18:30 

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

Clube Militar de Macau 28 714 000

ANIMA 28 715 732

• • • CÂMBIOS - Info BNU

A programação é da responsabilidade das estações emissoras

Lemony Snicket’s a series of unfortunate events 20:15 
Project  Almanac 22:00 Ted 2 23:50 The 5th Wave

42 CINEMAX
12:35 Criminal 14:25 Hard Luck 16:00 Police Aca-
demy 2 17:25 Batman: Under the red hood 18:40 
Wild Hogs 20:20 Dad’s Army 22:00 Highlander 
23:55 The Forger

50 DISCOVERY CHANNEL
12:45 River Monsters 13:40 How Do They Do It? 
14:05 How It’s Made 14:35 Cuban Chrome 15:30 
What On Earth? 16:25 River Monsters 17:20 How 
Do They Do It? 17:45 How It’s Made 18:15 Fast N’ 
Loud: Demolition Theater 19:10 What On Earth? 
20:05 River Monsters 21:00 Deadliest Catch 22:50 
Treasure Quest: Snake Island 23:45 River Monsters 
00:40 Deadliest Catch

51 NATIONAL GEOGRAPHIC
12:30 Reagan: The Assassination Attempt 13:25 
Nazi Underworld Hitler’s Women 14:20 Big, Bigger, 
Biggest 15:15 The Border 16:10 Highway Thru Hell 
17:05 Dirty Rotten Survival Get Hardware 18:00 Nazi 
Underworld Hitler’s Architect 19:00 Explorer What 
Would Teddy Do? 20:00 The Real Saddam Hussein 
21:00 The Border 22:00 Highway Thru Hell 23:00 
Dirty Rotten Survival Castaways 00:00 Mega Factories 
Swiss Army Knife

54 HISTORY
12:00 History Drama: Vikings 13:00 History Drama: 
Six 14:00 Asia’s Special Forces With T. Schappert 
15:00 Forged In Fire 16:00 Hunting Hitler 17:00 
Genius - Journalism: Hearst vs Pulitzer 18:00 Storage 
Wars: Texas 19:00 Pawn Stars 19:30 Food Factory 
20:00 Ride Ní Seek: Quest For The Priestess’ Cloak 
21:00 Counting Cars 21:30 Big Easy Motors 22:00 

Pawn Stars 23:00 History Drama: Vikings 00:00 
History Drama: Six

62 AXN
12:25 Childhood’S End 13:55 American Ninja Warrior 
14:50 The Blacklist 15:45 The Voice 17:25 Ncis: Los 
Angeles 18:20 Macgyver 19:15 Caught On Camera 
20:10 Battlebots 21:05 The Amazing Race Asia 22:00 
Hawaii Five-0 22:55 The Blacklist 23:50 Hawaii Five-0 
00:45 Battlebots

63 STAR WORLD
12:10 Masterchef US 13:05 Australia’s Next Top 
Model 14:00 The Voice 15:50 The Royals 16:45 
Suburgatory 17:10 Australia’s Next Top Model 18:05 
Crazy Ex-Girlfriend 20:00 The Catch The Laragon 
Gambit 21:00 2 Broke Girls 21:30 New Girl 22:00 
Life In Pieces 22:30 Young & Hungry 23:00 Scandal 
S6 Scandal 23:55 2 Broke Girls 00:20 New Girl 00:50 
Life In Pieces

82 RTPI
13:30 Notícias do Atlântico 14:30 Manchetes 3 15:02 
A Praça 16:01 Agora Nós 17:02 A Cidade na Ponta 
dos Dedos 17:13 Príncipes do Nada 17:48 Hora dos 
Portugueses (Diário) 18:00 3 às 10 18:30 Sociedade 
Recreativa 19:18 Decisão Nacional 19:50 Água de 
Mar 20:35 A Cidade na Ponta dos Dedos 20:45 Hora 
dos Portugueses (Diário) 21:00 Jornal da Tarde 22:08 
Traz prá Frente 23:09 A Minha Mãe Cozinha Melhor 
Que a Tua 00:29 Janela Indiscreta 01:02 Água de 
Mar 01:47 Hora dos Portugueses (Diário) 02:00 
Portugal em Directo 03:00 Fotobox 03:08 O Preço 
Certo 03:59 Telejornal

• • • TELEFONES ÚTEIS
CINETEATRO
S1 Arrival
14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30 

S2 A Street Cat Named BOB
14:30 • 21:30

S3 La La Land
16:30

TORRE DE MACAU
Arrival
14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30

GALAXY
The Great Wall (3D)
17:00 • 19:20

Arrival
13:20 • 15:30 • 16:05 • 17:40 • 19:45 • 20:20 • 22:00

Split
13:15 • 15:30 • 17:45 • 20:10 • 21:20 • 21:35 • 23:30

A Street Cat Named BOB (2D)
15:50

Allied
13:30 • 17:50

Why Him?
15:25 • 17:15 • 22:10

xXx: Return of Xander Cage (3D)
15:00 • 17:15 • 18:15 • 19:25 • 20:10 • 22:20 • 23:45

23:09
RTPi

A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que A Tua

22:00
HBO

Ted 2

PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.94 8.04
EURO 8.41 8.51
YUAN (RPC) 1.142 1.167

20:20
CINEMAX

Dad's Army
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• • • E AINDA

• • •TELEVISÃO

Segredos da cozinha açoriana na TV americana

Ellen DeGeneres faz história
nos “People’s Choice Awards”
Sofía Vergara foi considerada a melhor actriz de 
comédia e Jennifer Lopez de drama nos “People’s 
Choice Awards”, que também distinguiram os 
filmes “Finding Dory” e “Deadpool”, bem como 
a apresentadora Ellen DeGeneres, de 47 anos, 
que fez história ao converter-se na artista mais 
premiada, com um total de 20 estatuetas desde o 
início da carreira. Britney Spears venceu em três 
categorias: melhor artista feminina, artista pop e 
artista favorita nas redes sociais, à qual se soma 
outra distinção partilhada com DeGeneres de 
melhor colaboração televisiva.

Paul McCartney exige direitos 
de autor de êxitos dos Beatles
O cantor e compositor Paul McCartney comunicou à Sony/
ATV que quer recuperar os direitos de autor dos êxitos que 
compôs com os Beatles entre 1962 e 1971. Num processo 
entregue no Tribunal Federal de Nova Iorque, recorda 
que comunicou desde 2008, e em várias ocasiões, àquela 
editora, que possui o catálogo dos Beatles, a intenção de 
reaver o controlo legal dessas canções. A argumentação 
baseia-se na complexa legislação norte-americana sobre os 
direitos de autor que, segundo o compositor britânico, lhe 
vai permitir recuperar, a partir de 2018, a propriedade das 
canções escritas com John Lennon. A Sony/ATV respondeu 
ao processo, assegurando que tem “o mais alto respeito” pelo 
artista, mas disse estar “decepcionada” com uma decisão que 
considera “desnecessária e prematura”.

Katherine Heigl já é mãe
Katherine Heigl deu à luz o seu terceiro 
filho, o primeiro biológico. A actriz de 38 
anos e o marido Josh Kelley deram as boas-
vindas a Joshua Bishop Kelley, Jr., a 20 de 
Dezembro mas só agora fizeram o anúncio 
oficial, através da revista “People”. O casal 
tem ainda duas filhas adoptadas: Adelaide, 
de quatro anos, e Naleigh, de oito. A estrela 
de “Grey’s Anatomy” anunciou a gravidez 
em Junho, revelando que o casal tinha 
ponderado recorrer novamente à adopção 
devido a idade avançada para engravidar. 
“Não tinha a certeza que uma gravidez 
estava nas nossa cartas e acabou por 
revelar-se que estava, mesmo!”

Nos vídeos de quatro mi-
nutos, que começaram 
a ser transmitidos no 

Natal, Lawton ensina a fazer 
uma salada de atum e grão de 
bico, pastéis de nata, tarte de lei-
te e chouriço em massa folhada.

Lawton é autora do livro 
“Azorean Cooking: From My 
Family Table to Yours”, uma 
obra de culinária açoriana, escri-
ta em inglês, lançada em 2014, e 
está a preparar um programa de 
televisão de 30 minutos, com 13 
episódios, que já foi aprovada 
pela estação de Rhode Island da 
“Public Broadcasting Service” 
(PBS), a WSBE.

A luso-americana já gravou 
um episódio piloto, em que mos-
tra imagens recolhidas durante 
uma viagem aos Açores, de onde 
é originária, e como preparar 
Bacalhau à Gomes de Sá. “Eles 
adoraram”, disse a autora sobre 
os executivos do PBS, garantin-
do que o canal lhe pediu que 
gravasse os outros 12 episódios.

O programa procura agora 
patrocinadores, que devem obe-
decer a uma série de regras es-
pecíficas, porque a PBS é o canal 
público norte-americano.

A série será gravada nos 
Açores, New Bedford, Fall Ri-
ver e noutras cidades norte-
-americanas que acolhem gran-
des populações de emigrantes 
açorianos. Quando for para o 
ar, será o primeiro programa de 
culinária portuguesa na PBS.

“Nunca pensei que isto pu-
desse acontecer. As pessoas 

escrevem-me a dizer: lembro-
-me da minha mãe fazer isto ou 
esta era a receita da vovó que 
eu adorava e nunca aprendi a 
fazer”, disse Lawton à agência 
Lusa no ano passado.

A luso-americana, que nas-
ceu na ilha de São Miguel e se 
mudou com os pais para os 
Estados Unidos com seis anos, 
começou a cozinhar depois de a 
mãe morrer, para que o pai con-
tinuasse a comer os seus pratos 
preferidos.

“A minha mãe era uma 
grande cozinheira e ele sempre 
adorou a sua comida. Cozinhar 
foi a maneira que encontrei de 
tentar compensar a sua ausên-
cia. O meu pai ia dizendo que 
estava tudo muito bom, mas eu 
sabia que não estava como a co-
mida da minha mãe”, lembrou 
Maria Lawton.

Depois do falecimento do 
pai, Lawton encontrou um ca-
derno da mãe com muitas listas 
de ingredientes, mas nenhu-
ma receita completa. “Durante 
anos, tentei reconstituir as recei-
tas, mas a determinada altura 
percebi que tinha de fazer mais 
do que experiências na cozi-
nha”, explicou.

Fez, então, uma lista de to-
dos os pratos que queria apren-
der a cozinhar e embarcou para 
os Açores, onde a família lhe 
ensinou todos os segredos da 
cozinha açoriana.

Enquanto escrevia o livro, 
que começou por ser apenas 
uma edição particular para a fa-

mília, criou uma página no Fa-
cebook, “Azorean Green Bean”.

Em 2016, Lawton juntou-se a 
Ângela Simões, líder comunitá-
ria e dirigente do Conselho Lu-

so-Americano para Liderança 
nos Estados Unidos (PALCUS) 
para lançar “Our portuguese 
table”, um “podcast” para re-
flectir sobre a experiência por-

tuguesa nos Estados Unidos.
A autora prepara um segun-

do livro, desta vez dedicado às 
sobremesas do arquipélago.

JTM com Lusa

A luso-americana Maria Lawton é autora de quatro vídeos que estão a passar numa estação local da PBS, canal público dos EUA, e está a preparar 
um programa de culinária para a mesma estação
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Na entrevista que nos concedeu e hoje pu-
blicamos, o Professor da Universidade de Ma-
cau Chan Kin Sun põe em causa a estratégia 
de atrair turistas à RAEM através do denomi-
nado “turismo de saúde”.

Fá-lo com bons argumentos, porque, por 
um lado, incentiva o Governo a melhorar o 
actual sistema, a montante e a jusante, mas 
chama a atenção para o facto de em países 
vizinhos haver infra-estruturas e recursos hu-
manos especializados com grande qualidade, 
anotando ainda que esse “turismo de saúde” 
é muito exigente, até em recursos financeiros, 
e seria difícil competir com a experiência e a 
fama que esses destinos já detêm.

Nos últimos tempos, contudo, tem-se fala-
do muito de “turismo de saúde” e, pelos mes-
mos argumentos que defende, acho que se 
deveria falar mais de “saúde para os turistas”.

Se é evidente que dificilmente haverá 
muitos grupos de visitantes a virem a Macau 
na mira de tratarem da sua saúde, é também 
evidente que alguns turistas (os japoneses, 
de certeza) evitarão vir se não reconhecerem 
que a RAEM está equipada com um sistema 
de saúde que possa resolver qualquer contra-
tempo que apareça durante a sua visita. 

Daí que, mesmo percebendo as dificul-
dades que o sector sempre terá num territó-
rio da dimensão de Macau, haja necessida-
de de prosseguir e aprofundar uma política 
de investimento, em infra-estruturas e re-
cursos humanos que garantam quer aos lo-
cais, quer aos que nos visitam, um sistema 
de qualidade.

ENPASSANT
José Rocha Diniz

Saúde para os turistas
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contra importação de condutores
A Associação das Funções de Motorista manifes-
tou-se ontem contra a eventual importação de 
motoristas do exterior. Para além disso, exortou o 
Governo a revogar o aumento das taxas e preços 
da tabela que a Direcção dos Serviços dos Assun-
tos de Tráfego reviu no início do ano, ou então a 
promover uma implementação faseada. A marcha 
partiu do Jardim do Iao Hon em direcção à sede 
do Governo, tendo o representante da associação 
reiterado firmemente a intenção de salvaguardar 
as oportunidades de emprego dos locais, defen-
dendo ainda um aumento dos benefícios sala-
riais para atrair mais pessoas para a profissão. De 
acordo com o Corpo de Polícia de Segurança Pú-
blica, o protesto juntou cerca de 30 manifestantes, um número inferior ao registado em anteriores iniciativas do género.  L.F. 

Morreu Alberto da Ponte, 
ex-presidente da RTP
O antigo presidente da RTP e empresário 
Alberto da Ponte morreu no sábado aos 64 
anos, vítima de cancro. Alberto da Ponte 
foi presidente do Conselho de Adminis-
tração da RTP entre 2012 e 2015, depois de 
ter sido nomeado para o cargo pelo minis-
tro da tutela de então, Miguel Relvas. Foi 
também presidente executivo da Socieda-
de Central de Cervejas e Bebidas (SCC), 
dona da cerveja Sagres e da Água do Luso, 
entre 2004 e 2012. Licenciado em Ciências 
Económicas e Financeiras pelo ISEG e com 
um curso superior na mesma área na Har-
vard Business School em Boston, nos EUA, 
o empresário passou ainda por empresas 
como a Jerónimo Martins e a Unilever. Al-
berto da Ponte presidia atualmente a mesa 
da assembleia-geral da Sociedade Central 
de Cervejas e Bebidas, onde desempenha-
va funções de consultoria. 

Vozes contra Trump ouviram-se no COTAI
Macau juntou-se a uma grande parte do Mundo na “Womens 
March” contra o novo Presidente norte-americano e em defesa 
dos Direitos das Mulheres. Esta iniciativa de protesto contra os 
comentários sexistas e misóginos proferidos por Donald Trump 
durante a campanha presidencial, mas também de reafirmação 
da luta contra o assédio sexual, reuniu cerca de meia centena de 
pessoas, com muitos pais a levarem os filhos para a caminhada 
envergando posters a favor do Amor e não do Ódio, por exem-
plo. A organização disse à TDM que a iniciativa também visou 
incentivar o activismo local. “Podemos ser activos nas nossas 
comunidades, lutar contra o racismo e desigualdade de género, 
não é preciso ser americano”, afirmou Allison. A marcha decor-
reu na Taipa entre os casinos da Sands e as Casas-Museu. Ape-
sar de pequena, a adesão de Macau foi mencionada em sites da imprensa internacional, como a Bloomberg e a CBS News. 

Petroleiro passou a noite encalhado em Macau
Um petroleiro da China Continental encalhou no mar, próximo 
da Ponte da Amizade, na noite de sexta-feira, fazendo temer o 
pior: um derrame de combustível. A embarcação ficou presa de-
vido à maré baixa e inclinada no mar, dificultando as operações 
de resgate. A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água preparava-se para retirar a embarcação, no sábado à tarde, 
quando a subida das águas levou o barco de grandes dimensões 
a voltar naturalmente à posição normal e a continuar viagem em 
direcção ao Continente. Segundo o capitão do petroleiro, a em-
barcação não foi afectada pelo incidente, nem se registaram inun-
dações no interior. 

Japão quer locais do passado cristão
na lista do Património Mundial
O Governo japonês vai pedir à Unesco a inclusão na lista do 
Património da Humanidade de um conjunto de 12 lugares 
do passado cristão do país, ligado aos portugueses. Seleccio-
nados pela sua importância cultural, os 12 sítios que o Japão 
pretende classificar localizam-se em Nagasaki e Kumamoto 
(sudoeste), berço do cristianismo no país. Entre os monumen-
tos destacam-se a igreja de Oura - a mais antiga do país e 
considerada um tesouro nacional - e a povoação de Sakitsu, 
que acolheu inúmeros “kakure kirishitan” ou “cristãos ocul-
tos/escondidos” durante a perseguição anticristã no Japão 
no século XVII. A história dos “kakure kirishitan” tem uma 
importância cultural “única”, destacou o Governo que, além 
desses dois lugares, também vai propor a classificação de algumas ilhas das prefeituras de Kagoshima e Okinawa (sul) 
pela sua rica biodiversidade. O pedido será enviado ainda este mês, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
do Japão, país que conta com 20 bens – 16 culturais e quatro naturais – reconhecidos pela Unesco até à data. Após uma 
avaliação no terreno, a Unesco irá decidir se os lugares propostos merecem ou não ser distinguidos como Património 
da Humanidade em 2018. Aquele período da história é recuperado em “Silence”, o mais recente filme de Martin Scor-
sese, que, na semana passada, manifestou em Tóquio a sua admiração pelos “kakure kirishitan”. 
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Sakitsu acolheu “kakure kirishitan”, os cristãos escondidos
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