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JTM volta às bancas
na quarta-feira

 
Devido aos feriados comemora-
tivos da Implantação da Repú-
blica Popular da China, o JOR-
NAL TRIBUNA DE MACAU 
não se publica nos próximos 
dias, regressando ao convívio 
dos leitores na quarta-feira, 5 de 
Outubro. Aproveitamos a oca-
sião para desejar bons feriados a 
todos os nossos leitores, colabo-
radores e anunciantes.

O melhor do fotojornalismo 
reflectido na Casa Garden 
em 155 imagens
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Do “parque dos cobertores”
à viagem de bicicleta
entre a China e Portugal
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Papa visita Fátima
no próximo ano
O bispo auxiliar de Lisboa disse 
ontem que o Papa lhe confirmou 
que se deslocará a Portugal em 
Maio do próximo ano, “mas a Fá-
tima”, a propósito do Centenário 
das Aparições. Em declarações à 
agência Ecclesia, Nuno Brás con-
tou que a confirmação foi dada no 
domingo, quando cumprimentou 
o Papa no final da Eucaristia que 
encerrou o Jubileu dos Catequis-
tas, no Vaticano. “Eu irei, mas a 
Fátima” foi a afirmação que, se-
gundo o bispo auxiliar de Lisboa, 
o Papa fez após lhe ter dito que os 
portugueses “estavam à espera 
dele”. Assim sendo, Nuno Brás 
considera que a visita a Fátima 
pode ser dada como certa, “a não 
ser que aconteça um imprevisto 
de agenda ou pessoal”. Segundo 
a agência Ecclesia, “para além da 
indicação de visitar Fátima, o pro-
grama da visita do Papa, o local de 
chegada a Portugal, o percurso até 
à Cova da Iria e os dias em que o 
pontífice argentino vai estar em 
território português permanecem 
em aberto”. Nuno Brás contou 
que “o Papa disse com muita ale-
gria” que se deslocaria a Portugal, 
reforçando o que “tinha dito aos 
bispos portugueses durante a vi-
sita ad Limina”, em Setembro do 
ano passado. Nessa ocasião, no 
encontro dos bispos de Portugal, 
Francisco demonstrou o “desejo 
profundo” de visitar Fátima. 

PME’s querem acesso mais fácil
ao Fundo para a Lusofonia
Atendendo a que a participação de empresas locais em 
investimentos entre a China e o universo lusófono está 
aquém do desejado, um estudo do Instituto de Investiga-
ção do Ministério de Comércio e a Associação Comercial 
de Macau defende que as companhias da RAEM deveriam 

beneficiar de mais facilidades de acesso ao Fundo da Coo-
peração para o Desenvolvimento entre a China e os paí-
ses de língua portuguesa. O Governo também é exortado 
a aumentar as vagas para bolsas de estudo em Portugal, 
para fomentar a formação de quadros bilingues. Pág. 8
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REPÚBLICA POPULAR DA CHINA CELEBRA 67 ANOS

Memórias de quem
cresceu com a RPC

Estudo ambiental
diz que quarta ponte
não afectará golfinhos
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Festival de Música
abre amanhã com
ópera “Turandot”
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PM chinês “encoraja” 
a fazer negócios 
em Portugal
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