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Seis detidos
em “manif”

contra Florinda Chan

As mais diversas 
opiniões, debates e 
alguns (poucos) estu-
dos sobre os Macaen-
ses vão-se sucedendo 
regularmente, o que, 
apesar de contra-
dições várias e in-
venções muitas, tem 
a vantagem de subli-
nhar a vitalidade de 
uma comunidade 
singular que, re-
sultado de um muito 
demorado processo 
histórico, permane-
ce arquivo incontor-
nável das memórias 
identitárias que 
se mostram ainda 
fundamentais para 
preservar a singula-
ridade do patrimó-
nio cultural de Ma-
cau. Se a diversidade 
de opiniões revela a 
dimensão compósita 
e inter-subjec-
tiva do tema da 
identidade macaense 
(que convém obser-
var na pluralidade), a 
rigorosa investigação 
dos processos plu-
risseculares que 
contribuíram para 
destacar entre a 
população geral de 
Macau uma co-
munidade cultural 
e transcultural 
própria encontra-se 
embaraçada por al-
gumas persistentes 
ideias tão erradas 
como apressadas so-
bre as «origens» 
dos Macaenses. A 
história de Macau, in-
cluindo o tema recor-
rentemente debatido, 
mas mal resolvido 
cientificamente, das suas «origens», 
é um processo. Este processo histórico foi 
mesmo mobilizando diferentes narrativas 
das «origens» da cidade que, com frequên-
cia, se mostram contraditórias, exa-
geram factos, inventam identidades 
e organizam a sua própria representação

lusofonias
nº 03 | 01 de Julho de 2013

Este suplemento é parte integrante 
do Jornal Tribuna de Macau e não 
pode ser vendido separadamente

COORDENAÇÃO:
Ivo Carneiro de Sousa

TEXTOS:
• O Barco do Amor Macaense
de Montalto de Jesus
• Ainda e sempre Charles Boxer
• O processo histórico:
Demografia, Comércio e 
Sistema Familiar
• A mudança demográfica
(1820-1850)
• O Macaense no arrolamento 
militar de 1822
• Representações Culturais
• A Fisionomia, hábitos e língua 
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• Funções Culturais
• Ser ou não ser Macaense?
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Mistérios arqueológicos
no Centro Histórico
Já́ foram descobertas mais de 
10 mil peças de porcelana e de 
barro, oriundas de um período 
entre a dinastia Ming e a dinas-
tia Qing. Centrais

Universidade de Coimbra
sonda RAEM
Está de visita a Macau o vice-rei-
tor da Universidade de Coimbra 
para as Relações Internacionais, 
Joaquim Ramos de Carvalho, ve-
rificou “De Fonte Limpa”. Págs. 2 e 3

Tempestade “Rumbia”
faz içar sinal três
Desde as 22:00 de ontem que 
foi içado o sinal 1 de tempesta-
de tropical. Na manhã de hoje, 
o “Rumbia” aproximar-se-á da 
RAEM. Última

22 candidaturas “sonham”
com 14 lugares

JTM APRESENTA O PRIMEIRO ROTEIRO PARA AS LEGISLATIVAS DE SETEMBRO

Helder Almeida e Viviana Chan

DOSSIER

Págs 4 a 7
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Universidade de Coimbra em Macau-I
Está de visita a Macau o vice-reitor da Universidade de Coimbra para as 
Relações Internacionais, Joaquim Ramos de Carvalho, acompanhado por 
Helena Rodrigues do seu gabinete (foto no Clube Militar). Durante cerca 
de uma semana, farão a ligação com as instituições e personalidades locais 
com quem a vetusta Universidade tem projectos comuns.

Universidade de Coimbra em Macau-II
Neste mês em que a Universidade de Coimbra obteve reconhecimento 
da UNESCO como Património da Humanidade, a deslocação deste alto 
dirigente da vetusta universidade tem um significado muito profundo, 
uma vez que Macau e Coimbra são duas cidades com laços profundos 
desde há vários séculos, ambas agora reconhecidas como Património da 
Humanidade. 

Universidade de Coimbra em Macau-III
A sua deslocação permite antever o reforço destes laços, com o aparecimento de novos projectos de interesse comum. Ao JTM, o Prof. Ramos de 
Carvalho prometeu dar conta das novidades em próxima oportunidade.

Faleceu Guilherme de Melo 
O jornalista e escritor Guilherme de Melo morreu aos 82 anos no 
hospital de São José, em Lisboa, onde estava internado há três semanas. 
Nascido em Lourenço Marques em Janeiro de 1931, Guilherme de Melo 
iniciou a sua carreira de jornalista em Moçambique e reformou-se no 
Diário de Notícias para onde foi trabalhar depois de se ter mudado para 
Lisboa em Outubro de 1974. Escreveu dezena e meia de livros entre 
os quais “A Sombra dos Dias” um olhar sobre o homossexualismo em 
Moçambique que foi um êxito de vendas em Portugal. No DN trabalhou 
com dois residentes em Macau: Beltrão Coelho e o director do JTM.

• • • DO BAÚ DE RECORDAÇÕES

Porque estamos no Verão é 
bom relembrar iniciativas que 
noutras décadas animaram 
Macau nesta altura do ano. 
Assim fomos ao nosso “baú 
de Recordações” buscar 
esta foto de 1985, com as 
12 finalistas do concurso 
Miss Macau, que então era 
organizado anualmente 
perante o interesse 
generalizado do público. 
Desafiamos os nossos leitores 
a imaginarem qual das 
bonitas concorrentes ganhou 
o título em 1985. 

Padre Lancelote no “The Economist”
De todo o mundo surgem mensagens de pesar sobre o falecimento do 
Padre Lancelote. Hoje recordamos que a influente revista semanal “The 
Economist” publicou uma notícia sobre o seu trabalho no apoio aos 
refugiados (na foto, o jovem Padre Lancelote) em que salienta que “o seu 
largo sorriso resumia a tolerância de Macau, um lugar onde qualquer 
pessoa podia refugiar-se quando havia problemas no Sudeste Asiático”. 
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• • • EFECTIVAMENTE As personalidades que durante a semana passada se evidenciaram, 
pelas melhores e pelas piores razões

Miguel de Senna Fernandes 
encenador dos Dóçi 
Papiaçám di Macau

João Laurentino Neves 
director do IPOR

José Estorninho, 
ex-mandatário da
lista Macau Séc. 21

Wong Wan
director da DSAT

Jaime Carion
director da DSSOPT

Rui Rocha 
Universidade da Cidade de Macau

Luiz Pedruco
mandatário e nº 1 
da lista Macau Séc. 21

O Instituto Internacional de Macau distinguiu 
os Doçi Papiaçám com o Prémio Identidade. É 
uma excelente notícia para o patuá em geral 
e para MIGUEL DE SENNA FERNANDES em 

particular. Senna Fernandes representa um conjunto 
de pessoas com valor que se recusam a deixar morrer 
o crioulo de Macau. Mas Senna Fernandes tem sabido 
e conseguido ser o impulsionador de algo que 
facilmente poderia desaparecer sem se notar. É de 
louvar, por isso, o seu empenho e persistência. Mas a 
maior vitória está no futuro: conseguir que o patuá se 
mantenha por muitos e bons anos, porque também 
dele se faz a identidade macaense. Depois de alguns 
meses durante os quais pouco se ouviu falar de RUI 
ROCHA, eis que o coordenador do curso de Língua 
Portuguesa da Universidade da Cidade de Macau 
(UCM) veio a público afirmar que a instituição continua 
empenhada no ensino do português e quer contratar 
quadros superiores em Portugal. Ainda assim, não é 
já este ano que a UCM vai arrancar com a Licenciatura 
em Português, segundo explicou por razões internas e 
de aprovação ao nível do Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior. No mesmo âmbito da promoção da Língua 
Portuguesa, o Instituto Português do Oriente tem 
promovido alguns eventos interessantes. Na semana 
passada, não se “esqueceu” dos 125 anos do aniversário 
de Fernando Pessoa e antes tinha sido a extensão a 
Macau do Doc Lisboa. JOÃO LAURENTINO NEVES, o 
director, sublinhou já que a instituição está numa “frente 
alargada de promoção”, o que se notou num conjunto de 
intervenções como seminários, exposições e concertos.

LUIZ PEDRUCO e JOSÉ ESTORNINHO têm dado um triste espectáculo na praça pública 
relacionado com a lista às legislativas de Setembro, a Macau Século 21. É que Estorninho 
começou como mandatário e acabou, para já, de fora (se calhar talvez ainda possa haver 
alguma mudança, com esta lista nunca se sabe...). Foi uma surpresa porque parecia que 

tudo ia bem até Pedruco aparecer nos Serviços de Administração e Função Pública e entregar 
o pedido de reconhecimento da candidatura, como mandatário e eventual número um (o que 
foi confirmado ontem). Questionado sobre o que acontecera a Estorninho, evitou responder, 
mostrando que não estava disposto a dar esclarecimentos sobre o que começava a estar à 
vista. Não é vergonha haver cisões em grupos políticos, mas os seus responsáveis deveriam ter 
vergonha de fugirem a dar explicações e dar maus exemplos destes. Afinal, são estes senhores que 
querem ser deputados e representantes dos cidadãos de Macau!? A Reolian, tantas vezes alvo de 
campanhas desfavoráveis, processou o Governo. Em causa está a decisão do Executivo não querer 
pagar os valores de ajuste de tarifas aprovado em Junho de 2012. As outras duas companhias 
concorrentes já estão a recebê-los mas a Reolian não. Assim, desde Junho de 2012, quando foi 
aprovado o aumento das tarifas em 23,3% para as outras duas, a empresa tem vindo a apresentar à 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) a factura, que já vai em 36,5 milhões de 
patacas. O Governo argumenta que a Reolian não tem cumprido, mas até agora a DSAT, chefiada 
por WONG WAN, nunca mostrou publicamente e claramente em que é que aquela empresa falha e 
no que é que as outras duas conseguem cumprir. A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes bem promete medidas para travar as inundações na cidade, principalmente na zona 
baixa, mas a verdade é que basta chover um pouco mais e é o caos. Aos anos que a direcção de 
serviços a cargo de JAIME CARION devia ter adoptado uma solução, que já foi proposta só que 
nunca foi colocada em prática. Até quando? Há quem não se canse de pedir responsabilidades 
políticas a Florinda Chan, primeiro no caso das campas, do qual não chegou a ir a julgamento por 
falta de provas, e agora no caso de Raymond Tam. Um dos que insistentemente tem pedido a sua 
demissão é JASON CHAO. Está no seu direito, mas convinha que fosse coerente, que é tudo o que 
falta ao seu discurso sobre a Secretária. É que Jason quer que Florinda se demita porque Tam vai a 
julgamento e porque é sua responsável hierárquica. Mas até ver, Tam ainda não foi condenado, e 
segundo o mesmo pensamento também o activista devia pedir a “cabeça” de Chui Sai On, ou não é 
ele o superior hierárquico de Florinda e último responsável? Mas por que não o faz? Talvez o alegre 
período de campanha que vivemos o explique. Helder Almeida

Inovação eleitoral-I
A candidatura de Luiz Pedruco continua a inovar. Ontem, dentro da 
inovação de reunir apoiantes, na quente tarde, no Jardim de São 
Francisco para, alegadamente, definir a lista, surgiu a presença de 
várias filipinas e do Prof. Jean Berlie, um investigador francês que 
reside em Macau há muitos anos e que, entre outras tarefas, se 
dedica à análise de temas locais.

Inovação eleitoral-II
Como o mandatário e cabeça de lista Luiz Pedruco informou 
ontem que a sua lista era composta por portugueses de Portugal, portugueses de Macau e 
chineses, paira a dúvida se as filipinas e o investigador também se inserem nestes grupos ou 
se estiveram naquela zona do Jardim, meramente, a gozar da sombra...   

Os anfitriões 
da festa de 
Bollywood 
na RAEM-I
Os actores de Bollywood 
Shahrukh Khan e Shahid 
Kapoor serão os anfitriões, 
no evento de sábado do 14º 
International Indian Film 
Academy Awards (IIFA), que 
vai decorrer no Venetian. 
Estes são os prémios mais 
importantes do cinema indiano e vão ser entregues na Arena 
do COTAI. O evento vai decorrer entre quinta-feira e sábado.

Os anfitriões da festa de 
Bollywood na RAEM-II
Esta é a segunda vez que Macau recebe o evento (a primeira 
vez foi em 2009), que este ano é dedicado aos 100 anos do 
cinema indiano. O IIFA vai ainda juntar várias estrelas populares 
da Índia, como Abhishek Bachchan, Deepika Padukone e 
Madhuri Dixit.

Os anfitriões da festa de 
Bollywood na RAEM-III
O comediante de stand-up e também actor Vir Das contou 
à imprensa indiana que está ansioso para a entrega dos 
prémios em Macau. Vir Das e o actor Boman Irani serão os 
anfitriões da entrega dos prémios Grey Goose IIFA Rocks, no 
segundo dia do IIFA.

Jason Chao activista

João Miguel Barros
está de regresso-I
O escritório de advogados ao qual João Miguel Barros fez publicar 
na semana passada um anúncio no jornal Ou Mun a anunciar que 
o causídico está de regresso a Macau.

João Miguel Barros
está de regresso-II
Segundo se lê, é referido que João Miguel Barros esteve dois anos fora do território a 
trabalhar para a reforma do regime judiciário no Governo português. Recorde-se que em 
Fevereiro deste ano, Barros pediu a demissão de chefe de gabinete da ministra da Justiça 
Paula Teixeira da Cruz.

João Miguel Barros está de regresso-III
Agora, “depois de ter acabado a missão”, regressou para, segundo publicitou, “servir 
novamente a população de Macau” e “continuar a defender os interesses da sociedade”, 
assim como “os princípios jurídicos”.

Shahrukh Khan
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KWAN TSUI HANG -
UNIÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

A actual deputada e vice-presidente da Federação das 
Associações dos Operários de Macau (FAOM) foi eleita 
pela primeira vez para a Assembleia Legislativa em 1996. 
Nasceu em Macau na década 40, trabalhou no sector têx-
til depois de ter acabado a educação primária e entrou na 
associação dos operários quando tinha 16 anos. Para aju-
dar trabalhadores despedidos sem razão, em 1974, KWAN 
TSUI HANG organizou uma greve com mais de 200 trab-
alhadores numa fábrica durante mais de 20 dias. A greve 
acabou quando o patrão cedeu. Desde aí, Kwan Tsui Hang 
começou a defender os direitos dos trabalhadores no pal-
co político. A partir de 1984, começou a trabalhar na as-
sociação dos operários a tempo inteiro. Segundo o site da 
FAOM, Kwan, como não tinha uma escolaridade elevada, 
voltou a estudar em 1986 e até tirou uma licenciatura em 
Ciência Social quando tinha 46 anos. Trabalhou como 
secretária na Associação dos Operários da Indústria de 
Produção desde 1987 e foi promovida a vice-presidente 
em 1991. Em representação do sector dos operários, con-
seguiu entrar na AL através de eleição indirecta. Em 2001, 
2005 e 2009 foi reeleita por via directa. LAM LON WAI é o 
número dois da lista da FAOM desta vez, tendo sido nas 
últimas legislativas o número cinco, pela mesma lista. Lam 
Lon Wai é adjunto do director da Escola para os Filhos e 
Irmãos dos Operários de Macau, instituição que foi criada 
pela FAOM na década 50. Lam nasceu na Província Guang-
dong na década 70. Segundo a imprensa em chinês, o 
grupo de Kwan Tsui Hang e Lam Lon Wai quer atrair mais 
votos dos jovens. Recentemente, o grupo “Consciência de 
Macau” denunciou Lam Lon Wai à Comissão Eleitoral por 
suspeita de se aproveitar da sua posição na escola para in-
fluenciar os pais dos alunos a votar na lista da FAOM.

SUFRÁGIO DIRECTO NAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

22 listas candidatas a 14 lugares no Hemiciclo
É um recorde se comparado com as últimas eleições, em 2009, quando houve 16 candidaturas. Até sexta-feira, 22 listas entregaram nos Serviços de 
Administração e Função Pública (SAFP) os pedidos de reconhecimento de comissões de candidatura. O próximo prazo é 8 de Julho, data limite para 
entrega das candidaturas e do programa político. Nesta fase, contudo, ainda há comissões que podem ser dissolvidas. Do total, há 13 listas cujo 
número um concorreu em 2009 (identificadas a azul) e outras nove que se estreiam (marcadas a verde). Este é o primeiro roteiro para o sufrágio directo 
das legislativas de Setembro 

Helder Almeida e Viviana Chan CHAN MENG KAM – ASSOCIAÇÃO DOS 
CIDADÃOS UNIDOS DE MACAU

NG KUOK CHEONG – 
ASSOCIAÇÃO DE PRÓSPERO MACAU 
DEMOCRÁTICO

CHAN MENG KAM nasceu na Província de Fujian em 
1962 e imigrou para Macau na década de 80. É deputa-
do da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. 
Foi eleito por via directa para a AL pela primeira vez em 
2005, tendo sido novamente eleito em 2009. É mem-
bro do Conselho Executivo. Segundo o seu site, Chan 
Meng Kam foi operário da construção civil e depois 
empresário. O deputado também enfatiza que é sen-
sível às questões de caridade e que de 1993 até 2009 
doou pelo menos 160 milhões de patacas para ajudar 
pessoas ao nível da educação, saúde, ciência e quem 
fosse mais carenciado. Chan Meng Kam é ainda presi-
dente da assembleia da Universidade da Cidade de 
Macau e da Universidade de Huaqiao, em Fujian. Nas 
eleições da AL em 2005, o seu número três, Wu Lin, foi 
detido por suspeitas da corrupção eleitoral. Wu Lin  e 
outros elementos foram depois condenados pelo Tri-
bunal Judicial de Base a penas de prisão. Segundo um 
documento da Wikileaks, Chan Meng Kam pode ser o 
Chefe do Executivo da RAEM, em 2019.  O empresário 
possui uma companhia chamada “Golden Dragon”, 
proprietária do Hotel Golden Dragon no NAPE e o 
Hotel Taipa Square, situado perto do Jockey Club. Ai-
nda segundo a imprensa de Hong Kong, o empresário 
investiu numa empresa internacional de combustível, 
a qual tem muitos projectos de exploração de gás e 
petróleo no Brunei e nas Filipinas. Quanto à sede desta 
empresa, a Polyard Petroleum Internacional Group de 
Macau, fica no mesmo prédio onde o deputado tem o 
escritório. Ung Choi Kun foi o número dois, que já disse 
que este ano não se ia candidatar. SI KA LON vai assim 
juntar-se este ano a Chan Meng Kam como o número 
dois. Actualmente, é o presidente da Associação de 
Promoção de Juventude de Macau (Chinese Youth 
Advancement Association). Si Ka Lon é ainda o presi-
dente da Aliança de Povo de Instituição de Macau.

NG KUOK CHEONG nasceu na década 50 na Provín-
cia de Guangdong e imigrou para Macau quando 
tinha dois anos. Estudou na Universidade Chinesa de 
Hong Kong onde tirou o curso de Economia. Foi líder 
estudantil na escola. O governador britânico não lhe 
um deu visto de trabalho por causa da sua orientação 
política, segundo alguns sites em chinês, e o activista 
voltou para Macau para trabalhar numa instituição 
financeira, que mais tarde se tornou no Banco da 
China. Foi deputado no primeiro, segundo e terceiro 
mandato da AL na era RAEM e também foi deputado 
no quinto e sexto mandato da AL da época da gov-
ernação portuguesa. Nas eleições de 2001 e 2005, 
a sua lista foi a que conquistou mais votos. Mas em 
2009 desceu para terceira mais votada. É deputado há 
21 anos. Com o deputado Au Kam San e o deputado 
Chan Wai Chi é dos principais representantes da Asso-
ciação Novo Macau. Ng Kuok Cheong tem defendido 
o desenvolvimento do sistema político do território e 
aborda várias problemáticas sociais. PAUL CHAN WAI 
CHI é o número dois de Ng Kuok Cheong. É católico, 
professor de História e Chinês do Colégio Yuet Wah. 
Tirou o curso de História na Universidade de Macau 
e uma licenciatura em Educação no Interior da China, 
assim como um curso de Estudos Religiosos em Roma, 
Itália. Nasceu em Macau na década 50 e trabalha sem-
pre na promoção da religião católica. Começou a tra-
balhar como jornalista e director no jornal religioso 
“Observatório de Macau”, a partir de 1995. Chan Wai 
Chi participou nas eleições da AL pela primeira vez em 
2005, como o número três da lista de Novo Macau e 
não conseguiu ser eleito. Mas em 2009, já como núme-
ro dois, conseguiu o lugar na AL. 

ANGELA LEONG - NOVA UNIÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE MACAU

Nasceu no Interior da China, na Província de Guangdong, em 1961 e imigrou para Macau na década de 80. 
Começou a sua carreira na dança em Cantão quando tinha 13 anos. Angela Leong é conhecida por ser a quarta 
mulher de Stanley Ho. É administradora-delegada da Sociedade de Jogos de Macau, a empresa mais antiga do 
sector de jogo no território, e que foi criada pelo seu marido. Angela Leong candidatou-se pela primeira vez em 
2005, pela Aliança para Desenvolvimento de Macau, enquanto o número dois era Ambrose So, outro respon-
sável da SJM. Já em 2009, candidatou-se pela Nova União para Desenvolvimento de Macau, com Ambrose So 
como mandatário e foi a 4ª lista mais votada. Em Hong Kong, Angela Leong também é a presidente de uma 
organização de caridade chamada “Po Leung Kuk”. A deputada, normalmente, defende questões relacionadas 
com assuntos sociais em geral e relacionados com o sector do jogo.  KENT WONG SENG HONG nasceu na ci-
dade de Shunde, na Província de Guangdong, em 1974. Actualmente, é assessor sénior da Melco Internacional 
Development.  Vai ser o número dois da lista de Angela Leong, como já foi em 2009. É o presidente da “Júnior 
Chamber Internacional Macau”, como representante dos empresários jovens.

FOTOS JTM
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DOSSIERHO ION SANG – UNIÃO PROMOTORA PARA O PROGRESSO

Nasceu em Macau em 1961 e recebeu a educação no território. Tirou o curso de 
Gestão na Universidade da Ásia Oriental. Começou a trabalhar para os “Kai Fong” a 
partir de 1995 e foi recomendado como presidente da União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau em 1998. HO ION SANG candidatou-se à AL pela primeira 
vez em 2005 como número dez da lista de Leong Heng Teng. Em 2009, juntou-se a 
Chan Hong, directora da Escola Kou Hong, e foi eleito. Segundo o site dos “Kai Fong”, 
além de ser deputado, Ho Ion Sang trabalha no Banco da China, como o director dos 
Serviços para os Clientes. WONG KIT CHENG trabalha como enfermeira há mais de 
10 anos e é vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau. Vai juntar-se 
a Ho Ion Sang como número dois. Actualmente é subdirectora da enfermaria do Hos-
pital Kiang Wu. Estudou na Escola Pui Cheng e tirou o diploma superior no Instituto 
de Formação da Enfermagem. Além disso, tirou uma licenciatura em enfermagem na 
Universidade de Politécnica de Hong Kong e um mestrado em psicologia no Interior 
da China. Segundo a revista “Macau Monthly”, Wong Kit Cheng nasceu na década 80 
e cresceu numa família da classe baixa.

Filho de pais goeses, JOSÉ PEREIRA COUTINHO nasceu em Macau em 1957. É presi-
dente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (desde 1998) e Consel-
heiro das Comunidades Portuguesas. Licenciou-se em Direito pela Universidade de 
Macau, em 1990. Foi um funcionário público dos Quadros da Direcção dos Serviços 
da Economia, tendo exercido o cargo de Chefe do Departamento da Propriedade 
Intelectual (1999-2001). Concorre às eleições pela Nova Esperança desde 2001, altura 
em que não conseguiu ser eleito. Mas em 2005 conseguiu esse objectivo, repetido 
em 2009. Este ano vai tentar que o número dois também seja eleito. Numa entrevista 
para o semanário Expresso disse que só por cima do seu cadáver é que obteria a na-
cionalidade chinesa. Em 2009, obteve quase 13.000 votos (cerca de 9% do total) pelo 
que foi a 6ª lista mais votada. O seu número dois é LEONG VENG CHAI.

JOSÉ PEREIRA COUTINHO –NOVA ESPERANÇA

MAK SOI KUN - UNIÃO DE MACAU-GUANGDONG MELINDA CHAN – ALIANÇA PR’A MUDANÇA

MAK SOI KUN é actualmente deputado eleito pela via directa. Participou nas 
eleições à AL em 2005 e 2009. Em 2005, Mak Soi Kun foi o número quatro da “União 
Geral para O Bem-querer de Macau”, enquanto Fong Chi Keong e Tommy Lau foram 
número um e dois na mesma lista. Em 2009, Mak Soi Kun foi da “União de Macau-
Guangdong”, como número um, enquanto o seu mandatário foi o empresário Sio 
Tak Hong, dono do terreno situado na Rua de Entre-Campos e que tem gerado 
polémica por causa de um projecto de construção. O deputado estudou no Interior 
da China, tirou o mestrado em Sociologia pela Universidade de Zhongshan e um 
mestrado em Gestão. Também tem qualificação profissional em topografia. Além 
disso, Mak Soi Kun é administrador e gerente-geral da Sociedade de Engenharia Soi 
Kun, Lda e gerente-geral da Companhia de Construção Nam Kwong, Lda. Segundo 
o seu perfil na AL, define-se como construtor civil amigo do ambiente. Mak Soi Kun 
é ainda subdirector da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau, presi-
dente da Associação de Indústria de Construção de Protecção Ambiental de Macau 
e subdirector da União de Estudiosos de Macau.O seu número dois é ZHENG ANT-
ING, empresário.

MELINDA CHAN é a presidente da Associação de Beneficência Sin Meng, uma 
associação de caridade, e também é deputada eleita por via directa. Nasceu em 
Hong Kong em 1965 e é casada com o empresário e antigo deputado David 
Chow. Segundo o seu site da AL, tirou um mestrado em Gestão nos EUA. Em 
2002, criou a Associação de Beneficência Sin Meng. Além disso, Melinda Chan 
também é uma das defensoras dos direitos das mulheres em Macau.WU KAM 
HON é o número dois da lista da candidatura de Melinda Chan. Já tinha par-
ticipado como número dois de Melinda Chan em 2009, sem que tivesse sido 
eleito. É presidente da Associação de Publicidade de Macau. Nasceu em Macau 
em 1964 e é professor universitário. Wu Kam Hon também foi o mandatário da 
“Convergência Para o Desenvolvimento de Macau” nas eleições da AL em 2001 e 
2005, entidade que foi liderada pelo empresário David Chow. E o cartaz eleitoral 
de David Chow em 2005 é um desenho dele.

AU KAM SAN nasceu em 1957 em Macau. Começou a trabalhar com 13 anos, num restaurante 
da Rua do Campo, a entregar comida. Segundo escreveu numa biografia, só tinha duas folgas 
por ano. À noite, estudava na Escola Seong Fan. Depois de terminar os estudos secundários, 
foi trabalhar como professor na Escola Primária da Ilha Verde e achava que a profissão seria 
para toda a vida. Em 1984, começou o curso de Ciências Sociais na Universidade da Ásia Ori-
ental, a qual mais tarde se tornou na Universidade de Macau. Depois, estudou no Interior da 
China e tirou o mestrado em Educação. É actualmente deputado pela Associação Novo Macau 
e é casado com a poetisa Virgínia Cheang, nascida no território. Foi eleito por via directa em 
2001, 2005 e 2009. SOU KA HOU vai ser o número dois de Au Kam Sam. Estuda Ciência Política 
na Universidade Nacional de Taiwan e deverá acabar o curso este ano. Nasceu em Macau em 
1991. Começou a lutar pela simplificação dos procedimentos dos estudantes de Macau que 
estudam em Taiwan e precisam de vir ao território com urgência. É igualmente membro da 
Associação Novo Macau.

AU KAM SAN – ASSOCIAÇÃO DE NOVO MACAU DEMOCRÁTICO
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É o secretário-geral da Caritas Macau, director e um dos fundadores da Esco-
la São João De Brito e reitor do Instituto de Serviço Social. PAUL PUN nasceu 
em 1958 e começou a dedicar-se aos trabalhos sociais a partir de 1975. Estu-
dou no Instituto Salesiano e acabou os estudos secundários no Colégio Yuet 
Wah. Tirou o curso de Trabalho Social na Universidade de Guam e depois o 
mestrado na mesma área na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. 
Paul Pun já concorreu três vezes consecutivas às legislativas. Segundo o Bo-
letim Oficial, Paul Pun Chi Meng participou pela primeira vez nas eleições 
por sufrágio universal em 2001 no grupo “Junto do Povo”, enquanto o núme-
ro dois era Leong Kam Chun, o actual presidente da TDM. Em 2005 e 2009, 
candidatou-se pela lista “Associação de Apoio à Comunidade e Proximidade 
do Povo”. Paul Pun colabora ainda no Conselho Consultivo para a Reforma da 
Administração Pública, no Conselho para os Assuntos de Habitação Pública 
e no Conselho de Juventude. Paul Pun foi o último a entregar o pedido de 
reconhecimento nos SAFP, na sexta-feira. Desta vez, a lista chama-se “Asso-
ciação Esforço Juntos para Melhorar a Comunidade”.

PAUL PUN - “ASSOCIAÇÃO ESFORÇO 
JUNTOS PARA MELHORAR A COMUNIDADE”

JASON CHAO é o actual presidente da Associação Novo Macau (ANM). Nasceu no 
território em 1986 e trabalha como profissional informático. Tirou a licenciatura na 
Universidade de Macau. Actualmente participa em vários movimentos sociais, em 
defesa dos direitos humanos, liberdade de imprensa e grupos LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). Jason Chao apoiou a Novo Macau 
nas campanhas de 2005 quando estava no décimo segundo ano de escolaridade e 
tornou-se no número dois da lista da ANDM nas eleições de 2009. Trabalha ainda 
como editor da revista Novo Macau. Nos tempos livres já criou pelo menos três apli-
cações para smartphones, com o objectivo de divulgar informações sobre a reforma 
política, as habitações públicas e ainda notícias de Macau. Desta vez, Jason Chao vai 
candidatar-se como número um. SCOTT CHIANG é o vice-presidente da Associação 
Novo Macau. Nasceu em 1981 em Macau. Andou no Colégio Yuet Wah. Em 2000 foi 
estudar para os Estados Unidos, onde andou no “College of DuPage” para estudar 
engenharia. Depois, em 2004, entrou na Universidade de Macau e tirou Língua e lit-
eratura chinesa. Em 2009 decidiu tirar o curso de História também na Universidade 
de Macau. E no ano passado decidiu rumar a Taiwan para estudar Relações Interna-
cionais. Candidatou-se pela primeira vez às eleições da AL em 2009, na lista liderada 
por Au Kam San, como o número cinco. Agora é o número dois.

JASON CHAO – LIBERAIS DE NOVA MACAU

Nasceu em 1972 em Macau. É professora da Universidade de Macau desde a 
década de 90 e trabalhou na TDM como jornalista e foi cronista no jornal Ou Mun. 
AGNES LAM criou a revista mensal chamada “New Generation”. Tirou o doutora-
mento na Universidade de Renmin da China, em Pequim. Também é apresenta-
dora de um programa que discute assuntos sociais na TDM e ao mesmo tempo é 
apresentadora de um programa de debate com os telespectadores no canal Lotus. 
Agnes Lam criou a “Macao Civic Power” em 2008 e candidatou-se à AL em 2009 
pelo “Observatório Cívico”, mas não conseguiu ganhar um lugar na AL apesar de 
ter recebido mais de cinco mil votos. O seu número três é o arquitecto RUI LEÃO, 
bem conhecido da comunidade portuguesa e macaense. Desde Abril de 2011 que 
é o vice-presidente da Associação de Arquitectos de Macau. Entre 1987 e 1993 es-
tudou na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Em 2001, fundou 
a VLB – Arquitectura e Planeamento, uma joint-venture do seu atelier com o do 
arquitecto Manuel Vicente. 

AGNES LAM – OBSERVATÓRIO CÍVICO

Nasceu em 1978 em Hong Kong, e está envolvido em vários movimentos de 
contestação. É conhecido por “long hair” de Macau. LEE KIN YUN candidatou-
se pela primeira vez à AL em 2005, pela Associação de Activismo para a De-
mocracia.  Também se candidatou em 2009 em nome da mesma associação. 
Nesse ano, foi o número dois da lista, enquanto o outro activista Ng Sek Io foi o 
número um. Ng Sek Io ficou mais conhecido depois de ter chegado às Ilhas de 
Diaoyu/Senkaku, sendo o primeiro residente de Macau a ter pisado o solo das 
ilhas em disputa com o Japão, pelo menos o primeiro caso que foi noticiado.

Nasceu em 1968 na cidade de Zhongshan, na Província Guangdong. LEI MAN 
CHAO trabalhou na Associação Novo Macau desde o segundo mandato da 
direcção. Já foi relações públicas e director da Novo Macau. Foi o primeiro 
candidato da lista da União dos Operários (UO) nas eleições da AL em 2001 e 
também em 2005. Em 2009, criou uma outra associação chamada “Aliança da 
Democracia de Sociedade” para concorrer no sufrágio universal mas não foi 
eleito. Conseguiu obter apenas 256 votos naquele ano. Além disso, segundo o 
site da Novo Macau, Lei Man Chao também foi candidato às eleições para a as-
sembleia municipal durante a governação portuguesa, representando a ANM.

LEE KIN YUN - ASSOCIAÇÃO DE ACTIVISMO PARA A DEMOCRACIA

LEI MAN CHAO – ALIANÇA DA DEMOCRACIA DE SOCIEDADE
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HENG LOK SUN nasceu em Macau e imigrou para Hong Kong para ter uma 
melhor vida. Recentemente voltou para a sua terra natal para participar 
nos movimentos sociais. Segundo disse ao JTM o próprio, trabalhou como 
porteiro ao longo dos anos, enquanto ao mesmo tempo participava nas 
actividades das associações em Hong Kong. Criou a Associação de Pro-
moção do Estado do Direito, Liberdade e Democracia antes das eleições. 
Diz que a população deve ter um “Sonho para Macau” após o presidente 
da República Popular da China ter apresentado o slogan “Sonho chinês”.

CHENG LOK SUN - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO 
DO ESTADO DO DIREITO, LIBERDADE E DEMOCRACIA

É o presidente da “Tri-Decade Action Union” e vai candidatar-se às eleições da AL 
em 2013 pelo grupo “Breakthrough Action”, com outros quatro candidatos. KOU 
NGON FONG estudou Direito na Universidade de Macau. É membro do Conselho 
para os Assuntos de Habitação Pública e actualmente trabalha na Caritas de Macau

KOU NGON FONG - 
BREAKTHROUGH ACTION

É reconhecido nas ruas de Macau como o “lutador ver-
melho” e costuma protestar no Largo do Leal Senado 
e na Praça das Portas do Cerco. HOI WENG CHONG é 
antigo agente de seguros da companhia AIA e da Mass-
Mutual. Devido a irregularidades no sector de seguros 
em Macau, segundo diz, envolveu-se num protesto que 
dura há anos. Pede uma compensação. Costuma partic-
ipar nas manifestações no território para defender os di-
reitos básicos e defende o regime da responsabilização 
dos funcionários com cargos superiores no Governo. 

É empresário do sector imobiliário, actualmente é presidente 
da Omi Star Group. KUAN VAI LAM nasceu em Macau em 1959. 
Foi pela primeira vez a eleições em 2009, pela “União Para o Pro-
gresso e Desenvolvimento”, como o número dois, enquanto o 
número um foi Lai Cho Wai. Segundo a imprensa de Hong Kong, 
Lai Cho Wai é o irmão mais jovem do alegado antigo líder da sei-
ta “Shoifong”, Lai Tong Sang. Kuan Vai Lam criou a Associação de 
Jogos com Responsabilidade de Macau, em Setembro de 2012, 
é o presidente da direcção. Além disso, Kuan também é o CEO 
da companhia Victory Real Estate, a qual integra um projecto da 
habitações de luxo para a Taipa, Windsor Arch. É também vice 
presidente da Associação de Beneficência Leng Fong de Macau, 
que em Maio costuma organizar um jantar para idosos e que 
este ano distribuiu mais 40 mil prendas aos convivas.

LUIZ PEDRUCO nasceu em Macau mas passou 20 
anos na Austrália e regressou em 1991. É auditor de 
contas. É membro do Hong Kong Institute of Certi-
fied Public Accountants. E entre 1992 e 1994 fez ain-
da parte do departamento de finanças do Governo. 
Foi das primeiras pessoas a anunciar a intenção de 
concorrer às eleições mas a sua lista tem estado en-
volvida em várias confusões nos últimos dias.

É advogado no território e anteriormente foi da 
PSP. Iniciou a carreira na advocacia há cerca de sete 
anos e começou a ser advogado há apenas um ano. 
HONG WENG KUAN é vice-presidente da Associa-
ção de Investigação do Sistema Jurídico de Macau 
e presidente da Associação da Polícia de Macau. O 
seu objectivo é promover a reforma jurídica em Ma-
cau, porque diz que a reforma das leis está muito 
atrasada. Segundo disse anteriormente, a sua lista 
poderá ter entre quatro e oito candidatos. 

Entregou o pedido de reconhecimento em 
nome da “Aliança do Movimento dos Operários 
(não oficial)”. LEONG SEAK é de uma associa-
ção que defende os direitos dos operários em 
Macau e já foi o número dois da Associação de 
Activismo para a Democracia, em 2005, e que 
é liderada pelo activista Lee Kin Yun.

HOI WENG CHONG – ASSOCIAÇÃO 
GERAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS 
DOS CIDADÃOS DE MACAU

KUAN VAI LAM-
UNIÃO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

LUIZ PEDRUCO – MACAU SÉCULO 21

HONG WENG KUAN – 
PROTECÇÃO DOS DIREITOS 
DOS CIDADÃOS

LEONG SEAK - ALIANÇA DO 
MOVIMENTO DOS OPERÁRIOS 
(DESIGNAÇÃO NÃO OFICIAL)

LEE SIO KUAN tem 45 anos e é o presi-
dente da Associação de Força do Povo 
e dos Operários. Disse que iria juntar 
os membros de quatro associações dos 
operários para participar nas próximas 
legislativas.

LEE SIO KUAN – OBSERVATÓRIO 
DAS CLASSES BAIXAS 
(DESIGNAÇÃO NÃO OFICIAL)
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SUSPEITO INVENTOU FURTO APÓS PERDER 80 MIL HKD

Viagem a Israel
“perdida” no jogo
A PJ deteve um homem que inventou um caso de furto para justificar a 
perda de dinheiro destinado à compra de bilhetes de avião. Alguns amigos 
entregaram-lhe 80 mil dólares de Hong Kong, mas a atracção pelo jogo 
arruinou o plano de férias

Furtou malas e roupa de criança
Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública por ter furtado duas 
malas no valor de 1.060 patacas e roupa de criança no valor de 2.195 patacas. O suspeito 
foi detido pelos seguranças de um “resort” do COTAI, local onde terá praticado o furto. O 
indivíduo, que já esteve envolvido noutro crime semelhante ocorrido em Maio deste ano, foi 
entregue ao Ministério Público.

Um homem de 47 anos foi detido 
pela Polícia Judiciária (PJ) depois 
de ter simulado um crime de fur-

to.
A PJ recebeu uma informação da PSP 

sobre um caso de furto de uma mala que 
continha 130.000 dólares de Hong Kong 
e dois telemóveis.

A suposta vítima assegurou que, 
durante um passeio na Avenida Horta 
e Costa na quinta-feira à tarde, dois ho-
mens que seguiam numa moto, arran-
caram-lhe a mala da mão, em plena luz 
do dia. Disse ainda que não se dirigiu de 
imediato às autoridades por se encon-
trar embriagado, pelo que a queixa só foi 
apresentada algumas horas mais tarde.

Na sexta-feira de manhã, logo após a 
queixa e devido ao valor que o homem 
disse ter dentro da mala, a PSP entregou 
o caso à PJ que se dirigiu ao quarto de 
hotel onde ele estava hospedado.

Os agentes acabaram por encontrar 
no quarto uma mala correspondente à 
que ele disse ter sido roubada mas ape-
nas com 52 mil dólares de Hong Kong e 
os dois telemóveis.

Durante o interrogatório, o homem 
viria a confessar que os 80 mil dólares de 
Hong Kong em falta tinham sido dados 

por um grupo de amigos para que ele 
comprasse passagens de avião para Is-
rael para irem de férias.

Porém, o suspeito acabou por perder 
o dinheiro nas mesas de jogo e, sem jus-
tificação para dar aos amigos, decidiu 
inventar um caso de furto.

Além de ter perdido o dinheiro e a 
oportunidade de viajar, poderá enfren-
tar agora a acusação de simulação de 
crime de burla.

S.D.

Dinheiro para bilhetes de avião para Israel acabou
por ser “desviado” para as mesas de jogo

PARA NÃO HAVER SUSPEITAS DE PARCIALIDADE

Juiz pede escusa de julgamento 
de filho de professora da EPM
A docente deu aulas a um dos filhos do juiz e entre ambos sempre 
houve um contacto cordial, assim como com o pai do arguido. O 
magistrado argumenta que se o julgamento ocorrer com a sua 
intervenção tal facto “não passará despercebido à comunidade 
portuguesa”. O TSI concordou com o pedido de escusa

Um juiz do 2° Juízo Criminal 
do Tribunal Judicial de Base 
pediu escusa de intervir no 

julgamento do filho de uma pro-
fessora da Escola Portuguesa de 
Macau. É que, lê-se num acórdão 
divulgado pelo Tribunal de Segun-
da Instância (TSI) na sexta-feira e 
consultado pelo JTM, a mãe do ar-
guido foi também professora e di-
rectora de turma de um dos filhos 
do magistrado, pelo que este pediu 
ao tribunal superior para não jul-
gar de forma a não haver qualquer 
suspeita de parcialidade na análise.

Os juízes do TSI consideraram 
que havia razões para dar a escusa, 
pelo que esta não foi negada.

No acórdão é explicado que o 
juiz mantinha “contactos sistemá-
ticos (...) quer pessoal quer telefo-
nicamente” com a docente. “Desde 
essa altura, há cerca de quatro anos 
e seis meses, mantemos, pois, com 
a Dra XXX, [nome não é referido] 
uma relação de grande cordialida-
de e simpatia, facto que se subs-
tancia em actos sociais normais de 
saudação e conservação sempre 
que com ela nos encontramos. A 
estes fundamentos acresce ainda a 
circunstância de, diariamente, pela 
manhã, contactarmos com o pai do 
arguido enquanto tomamos o nosso 

café num estabelecimento onde se 
encontram pessoas da comunidade 
portuguesa”, é apontado.

O juiz argumenta ainda que se 
o julgamento ocorrer com a sua 
intervenção tal facto “não passará 
despercebido à comunidade portu-
guesa”. “É a primeira vez na nossa 
vida profissional que fazemos um 
pedido da natureza do presente. 
Todavia, em consciência o fazemos 
e depois de sopesada a situação 
concreta”, acrescentou-se.

O Ministério Público também 
concordou com o pedido.

Helder Almeida

TSI concordou com o pedido de escusa do Juiz
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POUCOS COMPARECERAM, MAS LUIZ PEDRUCO TEM OUTRA LEITURA

“Silêncio é uma forma de aceitação”
O encontro no Jardim de São Francisco marcado para o início da tarde de ontem reuniu pouco mais de dez pessoas, mas o candidato Luiz Pedruco 
fez uma leitura positiva da ausência, dizendo que a comunidade aceita o que venha a decidir-se sobre a constituição da lista. Sobre José Estorninho e 
a queixa que este terá apresentado à Comissão Eleitoral, o quase garantido cabeça de lista diz que não recebeu qualquer notificação e já se informou 
com juristas que não há qualquer ilegalidade na troca de mandatário

Sandra Lobo Pimentel

Luiz Pedruco admitiu que o número de pessoas na reunião ficou aquém do esperado

A reunião convocada para o Jardim de São Francis-
co com vista a discutir abertamente com a comu-
nidade o destino da lista da Associação Macau 

Século 21 é uma “coisa inédita, a política em Macau não 
se faz desta maneira”, apontou Luiz Pedruco.

 À hora marcada, pouco mais de dez pessoas se jun-
taram no local designado. “Vejo que o número ficou 
aquém, mas compreendo porque é um dia de muito ca-
lor e, sendo um domingo, é um dia de família e sacrificar 
isso não é fácil”, começou por dizer.

A fraca adesão tem, ainda, outra leitura que o agora 
mandatário da lista decidiu retirar. “Posso indicar que 
o silêncio é uma forma de aceitação e estou convencido 
que a comunidade em geral aceita eventualmente aquilo 
que vou decidir em relação à constituição da lista”.

E a decisão parece estar já tomada, pelo menos em 
relação ao candidato que vai encabeçar o projecto. “Em 
princípio, a não ser que haja alguma coisa em contrário, 
vou ser o cabeça de lista”, disse em declarações aos jor-
nalistas. Pedruco considera que “a decisão do cabeça de 
lista foi sempre aberta”, dizendo ainda que seria prema-
turo definir os nomes sem saber se conseguiam reunir as 
assinaturas necessárias.

Para a restante lista, adiantou que já tem nomes em 
mente, mas desejava que fosse decidido de uma forma 
mais ampla. “Pelos vistos a população aceita, por não 
estar aqui”, disse. Será Pedruco a decidir a lista que terá 
entre quatro a 14 candidatos, segundo indicou, e com-
posta por portugueses, macaenses e chineses.

A lista tem que ser submetida até 8 de Julho, data 
até à qual promete entregar os nomes e o programa po-
lítico. Para falar aos jornalistas, Luiz Pedruco fez ques-
tão de estar ladeado pelo médico Gerardo Silva, que 
“acompanhou o processo desde muito cedo e tem sido 
um bom apoio”.

Sobre se iria ser o seu número dois, adiantou que “o 
convite vai certamente ser feito, dependerá se está dis-
posto a integrar a lista”. O próprio Gerardo Silva foi ins-
tado a responder, no entanto, disse apenas que “é um 

caso a estudar”. “Mas estou aqui para dar o meu me-
lhor”, frisou.

Luiz Pedruco passou a ser também mandatário, ques-
tão que “a lei permite e acho que não sou o único que faço 
isto”. Entende ainda que “no enquadramento legal o man-
datário só tem uma figura legal na altura da entrega dos 
documentos”, e admite que consultou juristas para se es-
clarecer a este respeito. “Na minha óptica nada mudou”. 

Estorninho pondera acção judicial
No entanto, o antigo mandatário não parece enten-

der o mesmo. José Estorninho enviou ontem ao final do 
dia um comunicado às redacções, no qual deixa a porta 
aberta a uma acção judicial contra Pedruco, cujo com-
portamento considera ter posto em causa a sua “honra 
e o bom nome”. Estorninho também confirma que apre-
sentou uma queixa junto da Comissão Eleitoral. Sobre 
o que esteve na origem do desentendimento, apenas 
revela que Luiz Pedruco entregou as assinaturas “apa-
nhando de surpresa” Estorninho e “demais elementos” 

da lista, e diz-se “espantado” ao constatar que o cabeça 
de lista se apresentou também como mandatário. Sobre 
a manutenção no projecto, entende que “a conduta do 
senhor Luiz Pedruco é, no mínimo, altamente censurá-
vel e inviabiliza qualquer possibilidade de continuida-
de”. O membro fundador da Associação Macau Século 
21 exigia, da parte de Pedruco, “mais respeito por todos 
quantos viabilizaram a sua ambição, pois sem estes ja-
mais teria a hipótese de recolher as assinaturas necessá-
rias ou ter a exposição mediática que tem tido”.

Estorninho não esteve presente no encontro de ontem, 
e Pedruco esclareceu que o antigo mandatário “também 
foi convidado para estar aqui e optou por não vir. Tinha 
toda a oportunidade de estar cá e fazer as devidas decla-
rações e perguntar-me”, disse. O candidato entende ainda 
que “se não apareceu, é porque está satisfeito”.

Quanto à queixa à Comissão Eleitoral, diz que não 
recebeu qualquer notificação e confia que “vai ser ultra-
passado”. “Ele [Estorninho] vai reflectir e no fim do dia 
todos vamos sair daqui bem”.

As políticas económicas, a qualidade de vida e a 
participação dos cidadãos na política foram os 
temas centrais de uma pesquisa conduzida pelo 

Centro de Estudos de Desenvolvimento Económico da 
Universidade da Cidade de Macau, envolvendo 262 en-
trevistas a residentes.

A habitação voltou a emergir como um problema sig-
nificativo para a maior parte dos inquiridos, sendo que 
64,5% garantiram que não têm capacidade financeira 
para comprar uma casa. Cerca de 44,8% de pessoas deste 
grupo têm mais de 30 anos de idade.

O estudo indicou ainda que 24% dos inquiridos pos-
suem habitação própria e 10% vivem em fracções públi-
cas. Para cerca de dois terços, as casas arrendadas figu-
ram assim como a única alternativa. 

Além dos preços cada vez mais proibitivos da ha-
bitação, a maioria dos entrevistados também se debate 
com outro problema: a pequena dimensão das casas 

onde moram. Segundo o estudo, 59,5% habitam em ca-
sas cujas áreas são inferiores a 200 pés quadrados por 
pessoa. Para 22% a área é ainda mais exígua, atingindo 
metade daquelas dimensões.

Por outro lado, cerca de 60% dos participantes no es-
tudo indicaram que estão muito dependentes dos apoios 
do Governo, nomeadamente no domínio da saúde, as-
sistência social e segurança social.

No capítulo da saúde, 35,4% mostraram-se muito 
satisfeitos ou satisfeitos com o sistema vigente, contra 
15,3% que expressaram desagrado. Os restantes deram 
uma nota média aos Serviços de Saúde.

Entre as lacunas na Saúde, salientaram a falta de pro-
fissionais qualificados, o custo elevado das despesas hos-
pitalares e a existência de equipamentos clínicos pouco 
avançados. 

Por outro lado, na avaliação do sector da educação, 
61% consideraram que a qualidade do ensino é média. 
A falta de docentes qualificados foi o problema mais re-
ferenciado.

No universo das pessoas entrevistadas, mais de 75% 
afirmaram receber menos de 18 mil patacas por mês, 

com a maioria a assegurar que, face a 2012, os aumentos 
dos seus salários foram inferiores a 1.000 patacas.

O programa de comparticipação pecuniária foi outra 
questão abordada, com 33,2% a defenderem que os che-
ques do Governo são muito bons e 45,4% a indicarem 
que representam um contributo positivo para elevar o 
nível dos rendimentos. Em contrapartida, 12,2% afirma-
ram que os cheques não ajudam muito e 7,3% mostra-
ram-se contra a sua distribuição pela população.

Ao nível das ambições profissionais, 36,3% confessa-
ram que gostariam de ser funcionários públicos, enquan-
to que 13,7% preferem empregos nas áreas da educação 
e saúde. Os sectores do jogo, cultura, finanças e turismo 
ocupam os lugares seguintes nas preferências laborais, 
mas não foram indicadas percentagens para esses casos.

Os responsáveis pelo estudo concluíram ainda que a 
população continua algo “divorciada” do mundo da po-
lítica. Mais de 75% disseram, inclusive, desconhecer as 
alterações ao sistema eleitoral para a Assembleia Legis-
lativa. Além disso, menos de 25% participaram em acti-
vidades políticas e apenas 38,3% votaram ou aderiram a 
iniciativas relacionadas com as eleições anteriores. 

INDICA ESTUDO DA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE MACAU

64,5% sem dinheiro para comprar casa
Um estudo da Universidade da Cidade de Macau voltou a apontar a habitação como um dos maiores problemas da população. 60% dos inquiridos 
assumem estar muito dependentes dos apoios governamentais
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A SAAM irá realizar obras de manutenção na rede de 
abastecimento durante o período abaixo indicado, pelo que o 
abastecimento de água será interrompido nos locais abaixo 
indicados:       
 
Data da Interrupção:  2013/7/2                   Terça-feira   
     
Horário da Interrupção: Entre as 10.00 e as 16.00 

Local da Obra:    
Taipa Est. Governador Albano de Oliveira Perto de Avenida de 
Kwong Tung     
  
Locais Afectados:    
Nº 21 e Nº 147, Avenida de Kwong Tung
(Fast Garden, Edf. Nam Kuai, Tak Fok)
Est. Governador Albano de Oliveira
(Edf. Triumph - I Keng Toi, Choi Keng Toi)
Todas as residências & lojas 
     
Local de Abastecimento Temporário:    
Avenida de Kwong Tung Perto, Jardim Nam San   
HIDRANTE Nº. 2012     
 
Linha Aberta de Informação:   28220088    
  
Atenção: O abastecimento de água será restabelecido a qualquer 
momento, dependendo do progresso dos trabalhos A SAAM irá afixar 
este aviso nas portas dos locais onde o abastecimento de água será 
interrompido, antes das 17.30 do dia que precede a interrupção do 
abastecimento, no sentido de confirmar o período de interrupção.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado!

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

Canadian
Health Clinic

Services                
General Practice, Chiropractic, 

Physical & Rehabilitation Therapy,  
Custom Orthotics, Aromatherapy  

For Appointment

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

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

Tel:  28335035    Fax: 28335036

CHIROPAK School bag- Anatomically Designed

[ O ]  SHAPE

[ X ]  SHAPE

CASINOS DE MACAU EM DISCUSSÃO NO CONGRESSO DOS ESTADOS UNIDOS 

Jogo “foge” da jurisdição norte-americana
Uma Comissão do Congresso 
norte-americano debateu o 
tema da lavagem de dinheiro em 
Macau e as suas implicações nos 
EUA. Os oradores exploraram os 
temas da transferência de divisas 
do Continente para Macau e do 
controlo das salas VIP por seitas. O 
presidente da Comissão do Jogo 
do Nevada disse que os casinos 
de Macau trouxeram desafios à 
regulação, mas aquele Estado não 
tem autoridade para interferir

A Comissão de Revisão sobre Segu-
rança e Economia China-Estados 
Unidos foi criada pelo Congresso 

para investigar as implicações do comér-
cio sino-americano na segurança nacional 
e fornecer recomendações. Na audiência 
que teve lugar na quinta-feira, Macau foi 
tema central no que respeita ao jogo e à 
presença de três operadores norte-ameri-
canas no território.

No painel submetido ao tema “Lava-
gem de dinheiro em Macau e as suas im-
plicações nos Estados Unidos”, um dos 
oradores foi A.G. Burnett, presidente da 
Comissão de Controlo do Jogo do Estado 
do Nevada, que afirmou que “as transac-
ções ilegais são amplamente apontadas 
como tendo lugar fora do alcance directo 
do casino”. 

O regulador explicou aos congressis-
tas que é “conhecimento comum” que as 
salas VIP nos casinos de Macau têm “sido 
dominadas pelo crime organizado asiáti-
co”, mas ressalvou que existem algumas 

“coisas boas” sobre as organizações cri-
minosas, conhecidas como seitas, como o 
facto de estarem envolvidas “numa série 
de actividades de filantropia”.

Na sua opinião, “o Nevada tem des-
frutado de uma reputação formidável 
para a regulamentação rigorosa e eficaz”. 
No entanto, a existência de jogo além 
fronteiras trouxe desafios, disse, mas não 
há “autoridade nem os recursos para tan-
to regular o jogo, como conduzir investi-
gações criminais”. Em causa, a presença 
de subsidiárias de três operadoras norte-
-americanas em Macau: a Las Vegas San-
ds, a Wynn Resorts e a MGM Resorts.

Transferência de divisas preocupa
O debate sobre lavagem de dinheiro 

andou à volta das transferência de divi-
sas do principal mercado do jogo e as 
restrições que Pequim impõe. William 
Reinsch, presidente da Comissão de Re-
visão sobre Segurança e Economia Chi-
na-Estados Unidos, afirmou que “a es-
trutura do sistema de casino em Macau 
efectivamente permite que as pessoas 
usem os casinos para contornar esses 
controlos de capital”.

Já Nelson Rose, especialista em leis 
de jogos na Wittier Law School, na Cali-
fórnia, lembrou que “Macau é de longe 

a maior jurisdição de jogo no mundo”, 
no entanto, os principais jogadores, pro-
venientes do Continente, não podem 
entrar em Macau com mais de 20 mil 
renminbis.

“Esse limite é tão pequeno, e sempre 
que houver restrições monetárias como 
essa, isso vai causar todo o tipo de dis-
torções”, sustentou. “Eles [jogadores] 
vão encontrar maneiras de tirar dinheiro 
da China”, disse.

No entanto, sublinhou que os casi-
nos “não estão necessariamente a violar 
as leis de Macau”, mas as restrições no 
principal mercado que fornece joga-
dores, ou seja, o Continente, e deu um 
exemplo do que se passa nos postos 
fronteiriços. “Os guardas na maioria dos 
postos de fronteira apenas apontam a 
entrada, isto se estiverem mesmo lá. E 
as verificações no local nas fronteiras de 
Macau e Zhuhai e nos dois terminais de 
ferry e do Aeroporto de Macau são ex-
tremamente raras”.

Rose falou ainda de esquemas com 
pagamento por cartões de crédito em 
joalharias dentro dos próprios casinos, 
mas sublinhou que o financiamento, na 
sua maioria, provém dos junkets. “Claro 
que alguns são pequenos e indubitavel-
mente têm ligações ao crime organizado. 
Os problemas surgem maioritariamente 
das arcaicas leis de jogo da RPC”. 

O especialista entende que “há um 
temor de que outras empresas america-
nas se vão tornar relutantes para parce-
rias com casinos em Macau, e que os in-
vestidores ficarão assustados se houver 
mais más notícias”. 

Neste cenário, ainda assim, entende 
que “a maior ameaça e pergunta desco-
nhecida é se o Governo de Pequim vai 
voltar a impor restrições de vistos para 
visitas de residentes do Continente para 
Macau. Se a RPC fechasse a fronteira 
seria um tiro no próprio pé. Mas a bala 
iria matar a indústria dos casinos em 
Macau”.

Sandra Lobo Pimentel

Salas VIP dos casinos de Macau foram analisadas pela Comissão do Congresso dos EUA
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Viviana Chan

CONFUSÃO ENTRE ALGUNS MANIFESTANTES E POLÍCIA

Seis detidos em “manif” contra Florinda Chan
Scott Chiang, Sou Ka Hou, Lei 
Kuok Keong, Lee Kin Yun, Bill Chou 
e Hong Man foram detidos pela 
PSP por terem atacado agentes, 
segundo avançou a porta-voz 
desta força policial ao JTM. Hoje 
são entregues ao Ministério 
Público. Por seu lado, Jason Chao, 
Bill Chou e Sou Ka Hou dizem ter 
sido feridos pelos polícias
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PSP e manifestantes entraram em confrontos

Seis activistas foram detidos ontem 
à tarde pela PSP. Até ao fecho desta 
edição, os manifestantes ainda es-

tavam na esquadra. A manifestação foi 
convocada através das redes sociais na 
semana passada e tinha como objectivo 
apelar à demissão da Secretária para a 
Administração e Justiça Florinda Chan. 
A marcha com cerca de 200 manifestan-
tes partiu da Praça do Tap Seac pelas 
15:00 e foram feitas algumas cerimónias 
tradicionais simbólicas para pedir a saí-
da da responsável. 

Quando os manifestantes chegaram 
ao Edifício da Administração Pública, 
entregaram um caixão no qual estava 
escrito “demite-te Florinda Chan”, em 
chinês. Ao mesmo tempo, foi posta uma 
mesa com uma imagem de Florinda 
Chan para ser “homenageada”, como se 
faz com os mortos.

O activista Wong Vai Man (que já se 
registou anteriormente junto da repre-
sentação local do Comité Permanente 
da Assembleia Nacional Popular e que 
não foi qualificado), Lee Kin Yun, da As-
sociação de Activismo para a Democra-
cia, e Cheng Weng Fat, da Associação de 
Auxílio Mútuo dos Operários de Macau, 
chamaram uma banda tradicional chine-
sa para “celebrar” a morte [política] de 
Florinda Chan.

Além disso, Wong Vai Man vestiu-se 
com um uniforme para funeral chinês e 
andou a lançar papéis ao ar, que é o que 
os chineses fazem para oferecer dinheiro 
aos mortos. 

A “União contra Florinda Chan” foi 
criada online recentemente e é composta 
por membros da Associação Novo Macau, 
Associação Juventude Dinâmica e vários 

outros activistas e queria chegar até à casa 
da Secretária na Colina da Penha.

O deputado Ng Kuok Cheong criti-
cou o Tribunal de Última Instância. Em 
causa o “atraso” na análise de uma recla-
mação feita contra o facto de a PSP não 
autorizar que os manifestantes fossem 
até casa da Secretária. “A organização 
judicial deve promover a justiça e tem a 

responsabilidade de responder num pe-
ríodo de tempo adequado”.

Recorde-se que a PSP impôs que a 
manifestação terminasse na zona de 
Nam Van, o que desagradou aos mani-
festantes.

Assim, como à partida não se po-
diam manifestar em frente à casa de 
Florinda Chan, um dos organizadores, 

Sou Ka Hou, apelou os participantes 
para deixarem os cartazes de lado e irem 
“passear” até à Penha, para “ver a paisa-
gem” naquela zona.

Mas muitos agentes da PSP vedaram 
o local à volta do Jardim de Penha para 
ninguém entrar. Os manifestantes que 
tentaram entrar foram detidos, por volta 
das 21:00. 

Manifestação não estava autorizada a passar de Nam Van

Manifestantes saíram do Tap Seac e passaram pela Rua do Campo

Bill Chou foi um dos detidos

Foi posta uma mesa com uma imagem de Florinda Chan para ser 
“homenageada”, como se faz com os mortos

Caixão foi depositado junto ao Edifício da Administração 
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SECRETÁRIO DE ESTADO DA ALIMENTAÇÃO DE VISITA AO TERRITÓRIO

Portugal apoia Macau na segurança alimentar
O Secretário de Estado 
português da Alimentação 
e da Investigação Agro-
alimentar pretende aumentar 
a cooperação com Macau e 
aproveitar a cidade como uma 
“plataforma” para produtos 
portugueses

Fundamentalmente (queremos) 
aumentar a cooperação com Ma-
cau, dar a conhecer aquilo que é 

hoje o sector agro-alimentar de Portu-
gal. Viemos simultaneamente com a 
Confraria do Azeite que vai promover 
o azeite, mas mais do que isso preten-
demos alargar aquilo que tem sido 
um sector importante na área agro-
-alimentar que tem sido a abertura do 
mercado chinês”, disse Nuno Vieira e 

Brito à Lusa após um encontro com o 
presidente do IACM, Alex Vong.

Nuno Vieira e Brito estabeleceu 
neste primeiro contacto oficial um 
“entendimento no sentido de aumen-
tar a cooperação na área da segurança 
alimentar permitindo que entre Por-
tugal e Macau se iniciem diligências 
com base na nova Lei de Segurança 
Alimentar de Macau e no novo Conse-
lho de Segurança Alimentar”.

É, segundo o governante, um tra-
balho que, primeiro ao nível técnico e 
depois ao nível do sector do agro-ali-
mentar e da exportação de produtos 
portugueses, intensifique a coopera-
ção bilateral.

Nuno Vieira e Brito destacou o co-
nhecimento que Portugal tem da di-
ferente regulamentação a nível euro-
peu ou comunitário que pode ser útil 
a Macau nas suas trocas comerciais 
com o continente europeu, mas tam-
bém salientou o objectivo de Macau se 

tornar numa plataforma de produtos 
portugueses.

“Macau terá uma grande possibili-
dade de ser uma boa plataforma com 
esta abertura também do mercado da 
China continental, nomeadamente, e 
como exemplo, dos lacticínios ou da 
carne de porco e derivados que pen-
samos podemos abrir muito em breve 
para a China”, concluiu.

Depois da visita a Macau, que ter-
mina amanhã, Nuno Vieira e Brito 
vai encontrar-se em Hong Kong com 
empresários portugueses e locais no 
Clube Lusitano e reunirá como o Se-
cretário da Alimentação e Saúde do 
governo da antiga colónia britânica, 
Ko Wing-Man.

JTM/Lusa

Nuno Vieira e Brito associou-se às cerimónias da Confraria do Azeite

MUITOS PORTUGUESES SENTEM DIFICULDADES DE FIXAÇÃO EM MACAU

“Há pessoas que vêm iludidas”
O número de portugueses que pediram residência em Macau entre Janeiro e Abril caiu quase 60% face a igual período de 2012. Muitos 
ainda vêm à aventura

A crise em Portugal tem atraído cada vez mais por-
tugueses para Macau, mas muitos enfrentam di-
ficuldades de fixação derivadas das limitações do 

mercado de trabalho, da língua e do crescente custo de 
vida.

Motivado pela experiência de estudar no estrangeiro, 
João (como quis ser identificado), de 31 anos, aceitou o 
desafio de uma amiga que já estava a trabalhar em Ma-
cau e partiu à aventura para o Oriente.

Chegou a Macau em Fevereiro de 2012, recém-licen-
ciado em Ciência Política e Relações Internacionais, sem 
qualquer promessa de trabalho, mas informado sobre a 
realidade do território. “Andei à procura de trabalho cer-
ca de dois meses e meio, fui a muitas entrevistas e já esta-
va a ficar preocupado, porque quando aqui chegamos só 
temos visto para três meses”, disse à agência Lusa.

Mesmo antes de o visto expirar, a sorte sorriu-lhe e 
com um contrato de trabalho, apesar de numa área di-
ferente daquela em que se formou, podia pedir a fixação 
de residência.

“Disseram-me que em dois meses teria uma resposta, 
mas ela demorou cerca de 10 meses, só consegui o Bilhe-
te de Identidade de Residente (BIR) no final de Janeiro 
deste ano, e entretanto iam prolongando o meu visto de 
permanência mensalmente”, lembrou.

Apesar de a lei não o permitir, a empresa que contra-
tou João como organizador de eventos culturais aceitou 
que ele começasse a trabalhar antes de obter o BIR, pois, 
caso contrário, “não conseguiria” manter-se em Macau.

“Penso que Macau não é o destino mais fácil para se 
vir à aventura, apesar das ligações históricas [com Portu-
gal] e da sua imagem como árvore das patacas, é difícil 
encontrar trabalho, conseguir-se a fixação de residência 
e o custo de vida não é tão barato”, alertou.

João lembra que não chegou a Macau “de pára-que-
das”, mas diz conhecer casos de pessoas que “vieram 
sem sequer saberem inglês e foram embora passados os 
três meses, porque é quase impossível viver em Macau 
sabendo-se só português”.

Sara, de 29 anos, regressou há menos de um ano a 
Macau, onde nasceu, devido à crise em Portugal, onde 
vivia desde os 14 anos, e ainda não conseguiu estabili-
zar-se por completo, apesar de ter chegado já com o esta-
tuto de residente. “Estive cerca de um ano à procura de 
emprego em Portugal, mas sem sucesso, por isso decidi 
regressar antes do previsto”, disse.

Formada numa especialidade médica, Sara teve de 
esperar mais de dois meses pela emissão da licença para 
exercer em Macau e só em Fevereiro conseguiu um tra-
balho, a tempo parcial numa clínica privada.

“Se não tivesse família em Macau era muito difí-
cil conseguir manter-me aqui dado o elevado custo de 
vida”, constatou ao salientar que “há pessoas que vêm 
iludidas e acham também que aqui toda a gente fala por-
tuguês”.

Neto Valente, presidente da Associação dos Advoga-
dos, salientou que “começa a ser difícil” vir à aventura 
para Macau, considerando ser “mais fácil ir para Angola”.

“Há aqui portugueses a viver aos quatro e cinco na 
mesma casa, porque não têm dinheiro para pagar a ren-
da, isto mostra que é uma ilusão as pessoas pensarem 
que vêm para aqui como se fossem para França ou Ingla-
terra. Não aconselharia ninguém a fazê-lo a não ser que 
tenham habilitações muito específicas e técnicas”.

De acordo com dados facultados à agência Lusa pela 
PSP, 122 portugueses pediram a autorização de residên-
cia em Macau entre Janeiro e Abril deste ano, face a 301 
e 216 pedidos em igual período de 2012 e 2011, respecti-
vamente.

Actualmente encontram-se cerca de 130 “em fase de 
avaliação”, que passa por uma análise “caso a caso pelo 
Secretário para a Segurança”, tendo em 2012 sido autori-
zados 189 pedidos e no primeiro trimestre deste ano um 
total de 90.

“Em média, [a resposta] demora entre três a quatro 
meses, pouco mais do que anteriormente e o facto deve-
-se ao aumento de pedidos, e poderá eventualmente ha-
ver alguns casos que excepcionalmente possam demorar 
mais tempo, devendo-se essa demora a um maior núme-
ro de diligências a efectuar de forma a melhor habilitar a 
apreciação de pedidos em que há pouca prova de facto”, 
explicou a PSP.

A mesma entidade recusou-se a comentar se a maior 
demora na resposta aos pedidos de autorização de resi-
dência tem como fim evitar uma grande vaga de chega-
da de portugueses.

JTM/Lusa

Entronizados primeiros confrades do Azeite

Numa cerimónia realizada sábado na 
residência consular, a Confraria do 
Azeite de Macau entronizou cerca de 
30 confrades que juraram defender 
o azeite, a azeitona e os derivados da 
olivicultura. A Confraria conta com a 
participação de profissionais de várias 
áreas como importadores de produtos 
portugueses, advogados, jornalistas, médicos, cozinheiros, músicos ou professores. Hoje, 
pelas 18:30, decorrerá na Livraria Portuguesa a apresentação do livro “O amanhecer do 
Azeite”, uma edição trilingue (português, inglês e chinês) da autoria de Francisco Lino.
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Imprensa em Português confia no futuro
Jornais, rádio e televisão em Português têm um papel fundamental na RAEM e estão no território para ficar, consideram os seus directores

Os jornais em língua por-
tuguesa desempenham 
um papel fulcral e histó-

rico em termos de comunicação 
social em Macau”, sustenta Car-
los Morais José, director do Hoje 
Macau.

Já Rocha Dinis, director do 
Jornal Tribuna de Macau, as 
perspectivas do futuro da im-
prensa em português “são se-
melhantes às que existiam há 
30 anos”. “Enquanto houver co-
munidade portuguesa, a neces-
sidade dos media em português 
manter-se-á”, afirmou.

Paulo Rego, director do Pon-
to Final, vai um pouco mais lon-
ge que os seus “camaradas” e 
sublinha que os media de língua 
portuguesa são um “pilar cen-
tral da diferenciação em relação 
à China continental e de visibili-
dade da importância que ainda 
hoje tem uma comunidade que é 
politica e psicologicamente bem 
mais relevante que o número de 
portugueses cá residentes”.

Na era da RAEM, a impren-
sa portuguesa teve de se adap-
tar com mais ou menos jorna-
listas que dominem o chinês. 
“Após a transferência de admi-
nistração, sentimos maior difi-
culdade no acesso à informação 
dada a mudança dos actores da 

27ª EDIÇÃO COMEÇA HOJE NA UNIVERSIDADE DE MACAU

370 alunos no Curso de Verão de Português
A Universidade de Macau 
acolhe a partir de hoje mais 
uma edição do Curso de 
Verão de Língua e Cultura 
Portuguesas, iniciativa que 
reunirá um número acrescido 
de estudantes de vários países e 
regiões da Ásia

O Departamento de Estudos 
Portugueses da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade de Macau (UM), vai 
dar hoje início ao XXVII Curso de Ve-
rão de Língua e Cultura Portuguesas. 
Agendada para as 18:30 horas, no 
Centro Cultural da UM, a cerimónia 
de abertura vai juntar alunos oriun-
dos da República Popular da China, 
Coreia do Sul, Vietname, Tailândia, 
Malásia, Hong Kong e também de 
Macau.

No total, segundo dados disponi-
bilizados pela entidade organizadora, 
para este curso foram seleccionados 
370 dos cerca de 480 candidatos. 

Este número representa uma ligei-
ra subida relativamente ao ano ante-
rior, quando a iniciativa atraiu mais 
de 400 inscrições, tendo sido seleccio-

nados 353 alunos, mais seis do que em 
2011. Em 2012, a maior parte chegou 
da China Continental, mas o curso 
também reuniu muitos alunos de Ma-
cau e alguns de Hong Kong. Outros 
chegaram do Vietname, Coreia do Sul 
(21), Timor-Leste (quatro), Malásia 
(cinco) e Tailândia (quatro).

O curso, que tem como objectivo 
essencial proporcionar um melhor 
conhecimento da língua e cultura 
portuguesas, decorrerá até ao dia 26 
de Julho nas instalações da Universi-
dade de Macau. “Uma vez mais este 
encontro de estudantes da língua por-
tuguesa servirá também para poten-

ciar Macau como ponto de contacto 
e convívio intercultural, permitindo 
também que os participantes possam 
conhecer a realidade socioeconómica, 
política e cultural da RAEM”, subli-
nhou a UM, em comunicado.

Organizado em diferentes níveis 
(Iniciação, Básico, Intermédio e Avan-
çado), o curso incluirá actividades 
suplementares, fora do horário lecti-
vo, como visitas de estudo, palestras, 
projecção de filmes, pintura, danças 
portuguesas, entre outras.

Segundo informações anterior-
mente divulgadas pela UM, as aulas 
de Língua Portuguesa e Cultura dos 
Países Lusófonos vão ocupar o pro-
grama das manhãs do Curso de Ve-
rão. À tarde, decorrerão as activida-
des livres.

Na altura, o Departamento de Por-
tuguês da UM indicou ainda que 125 
alunos residentes, incluindo 70 de 
escolas secundárias e 55 do ensino 
universitário, irão receber apoio fi-
nanceiro da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ) equiva-
lente ao valor da totalidade da propi-
na, fixado em 2.000 patacas. 

Já os alunos não residentes terão de 
pagar uma propina de 4.000 patacas, 
montante que inclui aulas, alojamen-
to, alimentação (pequeno-almoço, al-
moço e jantar) na cantina da universi-
dade e despesas de administração.

Curso de Português atraiu 480 candidatos

cena política e administrativa”, 
salientou João Francisco Pinto, 
director dos canais portugueses 
de rádio e televisão da Teledifu-
são de Macau (TDM) ao justifi-
car a contratação de “jornalistas 
bilingues de inglês/chinês para 
o canal de televisão” que além 
de um telejornal diário de lín-
gua inglesa, “dão também um 
grande apoio aos profissionais 
de língua portuguesa que não 
falam chinês”.

A TDM tem a maior redac-
ção local em língua portuguesa, 
cerca de 30 jornalistas, e João 
Francisco Pinto acredita no futu-
ro do jornalismo em português 
em Macau.

A criação do gabinete do 
Porta-Voz do Governo melho-
rou o acesso à informação, mas 
o director dos canais portugue-
ses da TDM salienta que o siste-
ma “tem ainda muitas lacunas e 
não garante a transparência to-
tal e o acesso à informação”.

No caso da TDM, com um 
contrato de concessão de servi-
ço público até 2020 e sendo uma 
empresa privada de capitais 
públicos, João Francisco Pinto 
acredita no futuro, até porque a 
empresa “tem uma política acti-
va de cooperação com estações 
de televisão dos países de língua 

portuguesa nomeadamente no 
âmbito da troca de programas, 
co-produção de conteúdos e for-
mação de recursos humanos”.

Já quanto ao futuro da lín-
gua e da imprensa portuguesa 
depois de 2049, todos os respon-
sáveis dos jornais, rádio e televi-
são, são peremptórios: “Faltam 
muitos anos e o mundo, e a 
China, mudam a grande veloci-
dade”, mas se se mantiver o pú-
blico e este assim o exija “língua 
e imprensa vão continuar”.

Paulo Rego reforça a ideia 
de forma mais abrangente: “A 
aposta da China na sua inter-
nacionalização fará com que 
os contactos internacionais e as 
pontes que Macau pode promo-
ver e gerir sejam progressiva-
mente mais importantes do que 
são hoje. Macau tem um longo 
caminho a percorrer como pla-
taforma entre a China e os paí-
ses lusófonos, que de facto ain-
da não cumpre ao nível do que 
pode e deve. Por isso há con-
dições para que a informação 
trilingue (português, chinês e 
inglês) seja cada vez mais - e não 
menos - importante”, defendeu.

Mas, sublinhou, também de-
pende muito do que Portugal 
quer para a região, da “visão 
estratégica que Portugal venha 

a ter - e não teve nos 12 anos 
que se seguiram à transição de 
poderes - sobre a oportunidade 
que Macau pode representar” e 
da “adaptabilidade da comuni-
dade portuguesa residente” que 
não pode esperar apenas que a 
comunidade chinesa aprenda o 
português e tem de apostar na 
aprendizagem do chinês.

E no capítulo do futuro há 
quem pretenda manter a mes-
ma missão desde 1948, como o 
semanário católico “O Clarim” 
dirigido pelo padre Albino Pais, 
que procura “servir de ponte en-

tre a diocese e os leitores” e tem 
como principal preocupação “o 
tipo de leitores” a que podem 
chegar.
“Partindo do princípio que os 
homens sábios arrastam mul-
tidões, então o nosso objectivo 
é chegar aos sábios, pois estes 
encarregar-se-ão de divulgar a 
nossa palavra”, assinalou Albi-
no Pais que não deixa, mesmo 
assim, de “noticiar e opinar” 
sobre todos os temas que digam 
respeito a Macau, à região e ao 
mundo.

JTM/Lusa
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PERITOS ACREDITAM NA EXISTÊNCIA DE OUTROS PONTOS DE INTERESSE HISTÓRICO NO CENTRO DA CIDADE

Muitos mistérios arqueológicos por desvendar
Já foram descobertas mais de 10 mil peças de porcelana e de barro, oriundas de um período entre a dinastia Ming e a dinastia Qing. A estas junta-se um poço com mais de 10 metros de profundidade. Os investigadores 
consideram que os achados mostram a importância de Macau como entreposto comercial e estabelecem ligações ao Colégio de São Paulo. Conclusões mais profundas sobre as descobertas arqueológicas feitas na Rua D. 
Belchior Carneiro só daqui a um ano, mas não têm dúvidas que há muitas riquezas subterrâneas no Centro Histórico de Macau

Raquel Carvalho

São objectos que comprovam a forte veia 
comercial de Macau entre os séculos XVI e 
XVII. Pratos, tijelas, potes de porcelana ou 

barro correspondem a alguns dos achados mais 
evidentes feitos por uma equipa de investiga-
dores do Continente na Rua D. Belchior Carnei-
ro, onde estavam um conjunto de casas de fun-
cionários públicos. Foi também encontrado um 
poço de cerca de 10 metros, que serviria para 
armazenar água. As descobertas têm vindo a 
ser feitas desde 2010 e o próximo ano servirá 
para reflectir sobre a origem e significado de 
todas elas. A equipa de peritos do Continente, 
contratada pelo Instituto Cultural, estabelece 
ligações entre os achados e o Colégio de São 
Paulo e entende que há um mundo subterrâ-
neo por descobrir em todo o Centro Histórico 
de Macau.

Aquilo que parecia ter uma profundidade 
de apenas cinco a seis metros, tem afinal o do-
bro da capacidade. Segundo relatam os arqueó-
logos, foi descoberto um poço de 10 metros, 
que serviria para armazenar água, nas trasei-
ras das Ruínas de São Paulo. “Percebemos que 
era muito grande, muito maior que imaginá-
vamos”, confessa Zhu Yanshi, do Instituto de 
Arqueologia da Academia Chinesa de Ciências 
Sociais. 

A par disso, são às centenas os fragmentos 
de porcelana e barro encontrados na zona. En-
tre tijelas, pratos e potes, os investigadores acre-
ditam que quase todos foram fabricados entre 
o final da dinastia Ming e o início da dinastia 
Qing. “Encontrámos muitas porcelanas azuis e 
brancas de elevada qualidade”, sublinha o in-
vestigador, que chefia desde 2010 as escavações 
arqueológicas na Rua D. Belchior Carneiro.

As peças de porcelana e barro vindas na sua 
maioria de duas zonas do Continente (Fujian 
e Cantão), surgem como sinal, aos olhos dos 
peritos, do comércio entre Macau, várias par-
tes da China e outros pontos do globo. Objectos 
semelhantes foram encontrados no Continente, 
sobretudo na zona costeira. Um dos investiga-
dores mostrou ainda um vaso igual a um que 
foi encontrado no Quénia, sendo que outras pe-
ças idênticas às identificadas em Macau surgi-
ram também em Taiwan ou no Japão, o que na 
opinião dos investigadores sugere que aqueles 
objectos “foram comercializados entre Macau e 
outras partes do mundo”. 

Muitos dos achados são feitos de porcelana 
kraak, usada sobretudo para comércio externo. 
“Através dos achados, podemos dizer que Ma-
cau foi determinante em termos de contactos 
globais, porque estas peças de porcelana chega-
ram a várias partes do mundo”, conclui um dos 
investigadores. No entanto, segundo indicam, 
ainda não é possível determinar a dimensão 
das trocas comerciais nem as áreas envolvidas.

Os arqueólogos estão, neste momento, a ten-
tar reconstituir a forma de algumas peças atra-
vés do número de série. Contudo, pedem pa-
ciência. “Expedições como esta levam tempo, 
precisamos de tempo para analisar, não pode-
mos esperar grande achados em pouco tempo”, 
lembra um dos peritos do Instituto de Arqueo-
logia da Academia Chinesa de Ciências Sociais.

Zhu Yanshi salienta, porém, a dimensão do 
que já foi encontrado. “Estas descobertas po-
dem parecer pequenas, mas ligando-as ao Co-

légio de São Paulo têm, na verdade, um gran-
de valor”. Até meados do próximo ano, devem 
surgir novas conclusões. “Precisaremos de mais 
um ano. (...) Ainda só podemos dizer que há li-
gações, que tipo de ligações ainda não podemos 
precisar”, confessa.

Alargar as escavações por outras zonas do 
Centro Histórico de Macau seria algo importan-
te, considera um dos investigadores, salientan-
do que “isto é só o início das expedições”. No 
entanto, “não é possível demolir tudo só para 
perceber o que está debaixo”, afirmou em tom 
de brincadeira, lembrando que existem muitos 
prédios entre o Largo do Senado e a zona das 
Ruínas de São Paulo.

Peritos acreditam que há um mundo subterrâneo por descobrir no Centro Histórico



Segunda-feira, 1 de Julho de 2013 JTM | LOCAL  15

PERITOS ACREDITAM NA EXISTÊNCIA DE OUTROS PONTOS DE INTERESSE HISTÓRICO NO CENTRO DA CIDADE

Muitos mistérios arqueológicos por desvendar
Já foram descobertas mais de 10 mil peças de porcelana e de barro, oriundas de um período entre a dinastia Ming e a dinastia Qing. A estas junta-se um poço com mais de 10 metros de profundidade. Os investigadores 
consideram que os achados mostram a importância de Macau como entreposto comercial e estabelecem ligações ao Colégio de São Paulo. Conclusões mais profundas sobre as descobertas arqueológicas feitas na Rua D. 
Belchior Carneiro só daqui a um ano, mas não têm dúvidas que há muitas riquezas subterrâneas no Centro Histórico de Macau

légio de São Paulo têm, na verdade, um gran-
de valor”. Até meados do próximo ano, devem 
surgir novas conclusões. “Precisaremos de mais 
um ano. (...) Ainda só podemos dizer que há li-
gações, que tipo de ligações ainda não podemos 
precisar”, confessa.

Alargar as escavações por outras zonas do 
Centro Histórico de Macau seria algo importan-
te, considera um dos investigadores, salientan-
do que “isto é só o início das expedições”. No 
entanto, “não é possível demolir tudo só para 
perceber o que está debaixo”, afirmou em tom 
de brincadeira, lembrando que existem muitos 
prédios entre o Largo do Senado e a zona das 
Ruínas de São Paulo.

O Instituto Cultural não indicou quando é 
que as peças vão ser exibidas ao público nem 

quando é que o espaço de escavações estará 
aberto para visitas. 

Recorde-se que naquele local estavam resi-
dências de inspiração portuguesa de funcioná-
rios públicos que viriam a ser demolidas – algo 
que suscitou críticas no seio da sociedade -, ten-
do sido colocada a hipótese de ali criar um par-
que de estacionamento provisório para auto-
carros de turismo. Contudo, o Governo parece, 
pelo menos por enquanto, ter desistido da ideia, 
graças aos vestígios arqueológicos encontrado 
no local. 

No período inicial das pesquisas, o Instituto 
Cultural chegou a dar conta de um troço da an-
tiga muralha de defesa, na zona correspondente 
ao Pátio do Espinho, do lado norte da parede da 
Fortaleza do Monte.

Peritos acreditam que há um mundo subterrâneo por descobrir no Centro Histórico Poço de 10 metros serviria para armazenar água, nas traseiras das Ruínas de São Paulo

Estas descobertas podem parecer pequenas, mas ligando-as ao 
Colégio de São Paulo têm, na verdade, um grande valor

 Zhu Yanshi

Tijelas, pratos e potes terão sido fabricados entre o final da dinastia Ming e o início da dinastia Qing



16 JTM | LOCAL Segunda-feira, 1 de Julho de 2013

COMPETIÇÃO COMEÇA EM MEADOS DE JULHO 

Concurso em busca
de pianistas virtuosos
Sinfonias, escalas, solfejos, sinais de música. Nada disto é estranho aos 
mais de três mil participantes da 3ª Competição de Piano Ásia-Pacífico 
Macau 2013 para jovens. O território recebe uma das eliminatórias e a 
final, marcada para os dias 20 a 22 de Agosto

A Associação de Piano de Macau 
está a organizar a 3ª Competição 
de Piano Ásia-Pacífico Macau 

2013 para jovens. O concurso terá 10 
etapas preliminares, que vão acontecer 
no território, em dez cidades do Conti-
nente, em Taiwan, na Coreia do Sul, em 
Singapura e ainda na Malásia. Estarão 
a lutar por um lugar na final, agenda-
da para os dias 20 a 22 de Agosto em 
Macau, mais de três mil pianistas com 
menos de 30 anos de idade.

A organização vai investir cerca de 
um milhão de patacas, explica Michael 
Chu, em declarações ao JTM. Segundo 
o membro da entidade organizadora, 
o evento vai incluir palestras, “master 
classes” e outras actividades para os 
participantes. Do número de partici-
pantes previsto, cerca de 1.200 devem 
conseguir chegar à eliminatória final em 
Macau. Entre os inscritos, contam-se 350 
jovens locais, refere Michael Chu.

Segundo nota, o interesse de par-
ticipantes de toda a Ásia tem vindo a 
aumentar. “Começámos em 2010 com 
mil inscritos, foram mais em 2011 e 
temos agora o maior número de sem-
pre”. Os pianistas são distribuídos por 
seis níveis diferentes, sendo que os três 
melhores de cada nível terão direito a 
prémios e os quartos e quintos classi-
ficados receberão certificados. “Os três 
finalistas das duas classes mais avança-
das receberão mais de 50 mil patacas”, 
indica Michael Chu. Já os prémios das 
restantes classes serão troféus. 

Como novidade, a Fundação Rui 

Cunha atribuirá este ano uma bolsa des-
tinada a participantes de Macau no valor 
de 10 mil patacas. Igualmente para pro-
mover o talento local, explica o elemento 
da organização, “vai ser dado um prémio 
especial de composição, também de 10 
mil patacas, a um pianista do território”.

A primeira eliminatória vai realizar-
-se na Fundação Rui Cunha nos dias 15 
e 16 de Julho, com as restantes etapas 
preliminares a acontecerem em “dez 
grandes cidades da China, Singapura, 
Taiwan, Coreia do Sul e este ano, pela 
primeira vez, na Malásia”. A fase final 
está marcada entre 20 a 22 de Agosto, 
no Hotel Regency, na Taipa.

O painel de jurados da competição 
é composto por 20 elementos, oriundos 
de locais tão distintos como o Continen-
te e o Reino Unido. O presidente do júri 
é dos Estados Unidos.

Raquel Carvalho

O Instituto Cultural (IC) vai promover a participação de 26 entidades lo-
cais no Pavilhão de Macau que será instalado no 5º Festival de Anime 
de Shenzhen, a ter lugar entre 17 e 21 de Julho. Segundo o IC, esta ini-

ciativa visa possibilitar a promoção das marcas locais e fomentar a coopera-
ção regional. O Pavilhão de Macau terá como tema “sonho”, utilizando “uma 
combinação de polígonos em padrões variados para criar uma ambiência oní-
rica, simbolizando o processo criativo em que a imaginação livre e sem rédeas 
gradualmente assume forma e finalmente consubstancia o ‘sonho’”, explica o 
organismo, ao sublinhar que a estrutura, em cores vivas, “ilustra a vitalidade 
da indústria de anime local”. Durante o certame, os participantes de Macau 
irão mostrar os seus mais recentes produtos, incluindo curtas de animação ori-
ginais, aplicações para telemóveis, ilustrações, revistas de banda desenhada 
e mercadorias. O Pavilhão contará ainda com uma instalação interactiva, um 
“espelho mágico”, com o intuito de proporcionar um relacionamento mais di-
recto com os visitantes. Realizado desde 2009, o Festival de Anime de Shenzhen 
estará este ano subordinado ao tema “Anime, Originalidade, Vida”, contando 
com três tipos de áreas: experimental, exposição e de Actividades. O festival 
atrai profissionais da China e estrangeiros, parques industriais de anime, en-
tidades ligadas à formação, produção e investigação, bem como empresas do 
ramo, editoras e distribuidoras. 

“Sonho” do Anime
em Shenzhen

Chan Pou Ha, subdirectora da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), no uso das 
competências delegadas pela alínea 7) do nº 1 do Despacho nº 09/SOTDIR/2009, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM) nº 16, II Série, de 22 de Abril de 2009, faz saber por este meio aos donos da 
obra e aos proprietários do local acima indicado, o seguinte:
1. O agente de fiscalização desta DSSOPT constatou no local acima identificado a realização de obra sem licença, cuja 

descrição e situação é a seguinte:

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

EDITAL 

Edital nº :   42/E/2013
Assunto :   Início do procedimento de audiência pela infracção às respectivas disposições do Regulamento de 

Segurança Contra Incêndios (RSCI)

2. Sendo as escadas e corredores comuns e terraço do edifício considerados caminhos de evacuação, devem os mesmos 
conservar-se permanentemente desobstruídos e desimpedidos, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 10º do RSCI, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/95/M, de 9 de Junho. Além disso as janelas acima referidas são consideradas como 
pontos de penetração para realização de operações de salvamento de pessoas e de combate a incêndios, não podendo ser 
obstruído com elementos fixos (gaiolas, gradeamentos, etc.) de acordo com o disposto no nº 12 do artigo 8º. As alterações 
introduzidas pelos infractores nos referidos espaços, descritas no ponto 1 do presente edital, contrariam a função desses 
espaços enquanto caminhos de evacuação e pontos de penetração no edifício, e comprometem a segurança de pessoas e 
bens em caso de incêndio. Assim, as obras executadas não são susceptíveis de legalização pelo que terá necessariamente 
de ser determinada pela DSSOPT a sua demolição a fim de ser reintegrada a legalidade urbanística violada.

3. Nos termos do nº 3 do artigo 87º do RSCI, a infracção ao disposto no nº 4 do artigo 10º é sancionável com multa de 
$4 000,00 a $40 000,00 patacas, e nos termos do nº 7 do mesmo artigo, a infracção ao disposto no nº 12 do artigo 8º, 
é sancionável com multa de $2 000,00 a $20 000,00 patacas. Além disso, de acordo com o nº 4 do mesmo artigo, em 
caso de pejamento dos caminhos de evacuação, será solidariamente responsável a entidade que presta os serviços de 
administração ou segurança do edifício.

4. Considerando a matéria referida nos pontos 2 e 3 do presente edital, podem os interessados, querendo, pronunciar-se 
por escrito sobre a mesma e demais questões objecto do procedimento, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da 
data de publicação do presente edital, podendo requerer diligências complementares e oferecer os respectivos meios de 
prova, em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 95º do RSCI.

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

Aos 10 de Junho de 2013
          

A Subdirectora dos Serviços
Engª Chan Pou Ha

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Processo nº

832/
BC/2010/F

849/
BC/2012/F

1010/
BC/2012/F

1147/
BC/2012/F

44/
BC/2013/F

Andar

5

5

5

5

4

6

Obra

•  Instalação de gaiola metálica junto 
à janela da fracção na parede 
exterior do edifício.

• Construção não autorizada com 
suporte e cobertura metálicos no 
terraço sobrejacente à fracção.

•  Instalação de gaiola metálica junto 
à janela da fracção na parede 
exterior do edifício.

• Construção não autorizada com 
suporte e cobertura metálicos no 
terraço sobrejacente à fracção.

•  Execução da obra de renovação no 
compartimento não autorizado 
com cobertura metálica, betão, 
paredes em alvenaria de tijolo, 
janela em caixilharia de alumínio 
e chapa.

•  Instalação de gaiola metálica junto 
à janela da fracção na parede 
exterior do edifício.

• Instalação de gaiola metálica junto 
à janela da fracção na parede 
exterior do edifício.

• Construção de um compartimento 
não autorizado com cobertura 
metálica e paredes em alvenaria 
de tijolo no terraço sobrejacente 
à fracção.

• Construção de um compartimento 
não autorizado com chapa 
metálica e cobertura metálica e 
janela em caixilharia de alumínio 
no terraço sobrejacente à fracção 
5º andar C.

• Instalação de portão metálico na 
escada comum entre os 4º e 5º 
andares.

• Instalação de gradeamento 
metálico no terraço sobrejacente 
à fracção.

•  Instalação de cobertura metálica 
no terraço sobrejacente à fracção.

• Instalação de paredes em alvenaria 
de tijolo e portão metálico no 
terraço sobrejacente à fracção.

Situação 
da obra

Concluída

Concluída 

Concluída

Concluída 

Em curso

Concluída

Concluída

Concluída

Concluída

Concluída

Em curso

Em curso

Em curso

Fracção 

A

B

E

HA

C

G

Infracção ao RSCI e 
motivo da demolição

Infracção ao nº 12 do artigo 
8º, obstrução do acesso aos 
pontos de penetração no 
edifício.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.
Infracção ao nº 12 do artigo 
8º, obstrução do acesso aos 
pontos de penetração no 
edifício.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.

Infracção ao nº 12 do artigo 
8º, obstrução do acesso aos 
pontos de penetração no 
edifício.
Infracção ao nº 12 do artigo 
8º, obstrução do acesso aos 
pontos de penetração no 
edifício.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.

Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.

Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.
Infracção ao nº 4 do artigo 
10º, obstrução do caminho 
de evacuação.

Processo nºs

832/BC/2010/F

849/BC/2012/F
1010/BC/2012/F
1147/BC/2012/F
44/BC/2013/F

Locais
Travessa da Louça n.º 18, Edf. Son Sin, fracções 5º andar A (CRP:A5) e 5º andar B 
(CRP:B5), Macau.
Rua da Gruta nº 37, Edf. Jardim de Luís de Camões, fracção 5º andar E, Macau.
Rua do Templo Lin-Fong nº 22, Edf.Kong Hoi, fracção 5º andar HA, Macau.
Travessa do Mata-Tigre nº 9, Edf. Loen Tai, fracção 4º andar C (CRP:C4), Macau.
Estrada Lou Lim Ieok nº 777, Edf. Ieng Choi San Chong, fracção 6º andar G, Taipa.
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Rede que trazia ilegais 
terá lucrado cinco milhões 
A PJ desmantelou um grupo suspeito de 
transportar imigrantes ilegais para Macau 
e deteve nove pessoas, incluindo o alegado 
líder da rede. Segundo o jornal “Ou Mun”, a 
rede começou a funcionar em Janeiro deste 
ano e terá recebido cerca de cinco milhões 
de patacas pelo transporte de cerca de 700 
ilegais entre Zhuhai e Macau.

População vai experimentar
primeiro autocarro eléctrico 
A Direcção dos Serviço para os Assuntos 
de Tráfego (DSAT) anunciou a chegada, 
no passado dia 26, do primeiro autocarro 
eléctrico a circular no território. Segundo 
a DSAT, o público poderá utilizar a viatu-
ra a título experimental e gratuito no iní-
cio deste mês e manifestar a sua opinião 
sobre a eventual introdução deste tipo de 
veículo na RAEM.

Posto Fronteiriço de Gongbei
estreou novas instalações 
Com 80 canais de passagem no primeiro 
piso e 79 no segundo, as novas instalações 
do Posto Fronteiriço de Gongbei entraram 
em funcionamento no sábado, numa me-
dida que visa evitar congestionamentos 
na fronteira entre Macau e Zhuhai. No en-
tanto, para já, o atendimento no novo piso 
das entradas em Zhuhai apenas funciona-
rá entre as 07:00 e as 12:00, enquanto que 
no hall das saídas o horário prolonga-se 
entre as 16:00 e as 21:00. 

Palestra sobre reumatismo
juntou sócios da APOMAC
O dietista Ineihs Lei, vogal do Conselho Fis-
cal da Associação de Profissionais Nutricio-
nistas de Macau, proferiu no sábado uma 
palestra sobre “Conhecimentos de artrite 
reumatismo” na sede da Associação dos 
Aposentados, Reformados e Pensionistas 
de Macau (APOMAC). Segundo a APO-
MAC, a iniciativa teve “uma grande partici-
pação dos associados que colocaram várias 
questões relacionadas com essa doença”. 

Registado terceiro caso
de incêndios em veículos
Uma viatura incendiou-se no sábado na 
Avenida do Reservatório, num incidente 
que não causou feridos e que constituiu o 
terceiro caso do género registado este mês 
no território. Segundo o jornal “Va Kio”, 
o incêndio deflagrou quando a viatura se-
guia na ponte em frente ao casino Jai Alai, 
suspeitando-se que o fogo terá sido causa-
do por uma falha mecânica.

“DREAMWORKS EXPERIENCE” ARRANCA HOJE NO SANDS COTAI CENTRAL

Ao pequeno-almoço com Shrek
A “DreamWorks Experience” abre hoje oficialmente para a população, mas ontem já foi possível conhecer 
o projecto que promete dar que falar em Macau. O desfile diário de algumas das mais conhecidas 
personagens de desenhos animados será uma grande animação no Sands Cotai Central, mas os mais 
entusiastas poderão elevar a fasquia ao ponto de tomarem o pequeno-almoço com figuras como Shrek

Pedro André Santos

Madagascar”, “Shrek”, “Kung Fu Panda” e “How to 
Train your Dragon”, para já são estes os filmes cujas 
personagens principais irão animar os corredores 

do Sands Cotai Central. Por todo o lado menos no interior 
do casino, claro está. O projecto resulta de uma colaboração 
entre a Sands China e a “DreamWorks Animation”, propor-
cionando uma experiência única, pelo menos até 30 de Se-
tembro.

Entre as diversas actividades destaca-se o “Shrekfast”, 
que consiste basicamente na possibilidade de se tomar um 
pequeno-almoço buffet com personagens da DreamWorks. 
Para além disso haverá ainda um espectáculo com as mas-
cotes e ainda refeições que incidem sobre a temática. No en-
tanto, apenas os clientes do hotel que adquiram um pacote 
específico podem beneficiar desta experiência.

Por cerca de 1.500 dólares de Hong Kong (excluindo taxas 
de serviço) é possível passar uma noite, para duas pessoas 
no hotel, incluindo o “Shrekfast”, bilhete de ferry para Hong 
Kong ou vale para compras, e ainda a possibilidade de inte-
ragir com as personagens na área da piscina.

“Começámos este programa nos EUA, e tem sido aperfei-
çoado ao longo dos anos. Procurámos durante algum tempo um local de férias que fosse o ideal fora dos EUA, e após al-

gum tempo decidimo-nos pela Sands China aqui em Macau. 
Achámos que era a única localização para as famílias gozarem 
desta experiência”, referiu Yoshi Maruyan, da “DreamWorks 
Animation”.

O responsável destacou que “oito dos 15 filmes de ani-
mação mais vistos no mercado chinês” são da “DreamWorks 
Animation”, e que por isso a parceria com a Sands China foi 
“natural”, estimando-se que venha a ter um impacto no tu-
rismo.

“Prevemos que a duração média de permanência dos 
nossos clientes, em particular no segmento das famílias, vai 
aumentar, em particular por causa da ‘DreamWorks Expe-
rience’. Mas se olharmos para os próximos 12 meses, o desen-
volvimento da Ilha da Montanha vai também permitir que se 
criem mais pacotes de longa duração em Macau”, acrescen-
tou Brendon Elliot, vice-presidente de vendas e marketing do 
Venetian.

Entre os convidados presentes ontem no Sands Cotai Cen-
tral estiveram cerca de 250 famílias desfavorecidas e crianças 
com doenças crónicas apoiadas pela Caritas, que puderam 
assim conviver com as célebres mascotes. 

De referir ainda o anúncio do lançamento oficial de “Tur-
bo”, o novo filme da DreamWorks, que será exibido no Vene-
tian no dia 13 de Julho. A estreia, no entanto, não terá bilhetes 
à venda já que será apenas por convite. Para Novembro está 
previsto o lançamento de “Ice World”.

Projecto com “toque” de Bárbara Dias

A estilista Bárbara Dias 
está associada ao novo 
projecto no Sands 
Cotai Central, e que 
será visto por milhões 
de pessoas. A actual 
designer da secção 
de entretenimento 
do Venetian estreia-se 
assim com a fasquia 
bem elevada naquele que é o seu primeiro trabalho para a 
operadora. “Estou habituada a desenhar roupa para o dia a dia, 
mas estas são mais teatrais. As pessoas estão a dançar e por 
isso tem que se fazer uma roupa mais larga, foi preciso muito 
estudo. Mas tem sido uma experiência engraçada”, disse ao 
JTM. Os fatos das mascotes vieram dos EUA, referiu a designer, 
que tratou de conceber os trajes dos restantes figurantes que 
circulam pelas paradas diárias.

Celebridades
“despertam” dinossauros
Várias celebridades estiveram presentes no sába-
do na inauguração da exposição de dinossauros 
que está já patente no Venetian. Qi Qi Yam, Eileen 
Tung, Cissy Wang, Flora Chan, Almen Wong, Clai-
re Yiu, Edmond So, May Lui, e Joyce Lee foram 
alguns dos rostos presentes no “acordar” dos di-
nossauros, no âmbito de uma mostra interactiva 
que já foi vista na Europa e noutros pontos da Ásia 
por mais de meio milhão de pessoas. A exposição, 
patente até Outubro, está indicada tanto para os 
pequenos como para os mais velhos, e inclui um 
vídeo em 3D. O preço dos bilhetes varia entre 80 
patacas, para adultos, e 50 para crianças, estando 
disponível um pacote familiar no valor de 232 pa-
tacas. 
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PREPARATIVOS PARA 60ª EDIÇÃO SEGUEM EM BOM RITMO

Residentes sugerem feriados no Grande Prémio
O Grande Prémio de Macau 
conta com um apoio esmagador 
da população, mas dois terços 
lamentam o impacto negativo no 
trânsito. Por isso, muitos acham que 
deveria ser concedida tolerância 
de ponto nos dias de corridas ou 
mesmo decretado feriado

Um estudo da Universidade de 
Macau concluiu que a maior 
parte dos residentes do território 

(cerca de 80%) considera que o Grande 
Prémio de Macau (GPM) deve continuar 
a ser promovido porque aumenta a repu-
tação internacional da cidade, as receitas 
do turismo, e o conhecimento dos estran-
geiros sobre a cultura do território.

No entanto, o inquérito realizado com 
base numa amostra de 1.002 entrevistas 
telefónicas, também indicou que cerca de 
65% dos participantes no estudo conside-
ram que há impactos negativos deriva-
dos da realização do GPM, sobretudo no 
que diz respeito aos congestionamentos 
do trânsito e ao ruído causado pelo des-
porto motorizado.

Entre as sugestões deixadas pelos in-
quiridos para atenuar o trânsito caótico 
na cidade durante as provas incluem-se 
a declaração de feriado nos quatro dias 

do evento, as restrições à circulação de 
veículos por selecção de matrículas par 
ou ímpar, ou a flexibilização dos horários 
de trabalho dos funcionários públicos 
naquele período, indicou o professor res-
ponsável pelo estudo, Davis Fong.

A ideia dos feriados está a ser estuda-
da, segundo disse o coordenador da co-
missão do GPM, João Manuel Costa An-
tunes. “Não é uma proposta que tenha 
sido abandonada. Está a ser estudada de 
forma detalhada, e oportunamente será 
comunicado qual das vias pretendemos 
implementar”, explicou.

O estudo estimou um gasto total de 
300 milhões de patacas durante a edição 
do ano passado do GPM. Já 

a 60ª edição, que este ano se estende 
por dois períodos - com provas previstas 
para 9 e 10 de Novembro e entre 14 e 17 
do mesmo mês - conta com um orçamen-
to de 230 milhões de patacas e deverá ge-
rar receitas entre 50 e 55 milhões. O 60º 
GPM terá como principal patrocinador a 
“Star River - Windsor Arch”.

Na apresentação dos preparativos da 
edição que assinalará o jubileu de dia-
mante do GPM, Costa Antunes abordou 
também os trabalhos da nova torre de 
controlo, já em construção, que faz parte 
de um projecto global que a organização 
pretende ver concluído no próximo ano.

“Este ano, vão ser ampliadas as áreas 
técnicas, nomeadamente ao nível de di-
recção de corrida, o centro em si, e o posto 
médico, com um espaço adequado para 

o controlo anti-doping. (...) Há todo um 
conjunto de normas que devemos imple-
mentar e que penso que este ano vai ser 
possível”, disse.

A conclusão da nova torre de controlo 
das corridas, prevista para Outubro, cons-
tituirá a primeira fase do projecto, enquan-
to o actual edifício do GPM continuará 
operacional na 60ª edição, mas será demo-
lido no final deste ano ou início de 2014.

Este ano, serão implementadas novas 
medidas de segurança, incluindo barrei-
ras mais altas e cercas de protecção contra 
acidentes, para maior protecção dos pilo-
tos e dos espectadores.

Por outro lado, Costa Antunes sa-
lientou ainda que o número de portões 
nas barreiras metálicas será novamente 
aumentado, passando dos 110 do ano 
passado para 120, incluindo saídas para 
estacionamento de lotes residenciais e o 
hospital.

Na pista, a renovação do piso avançará 
a partir do Verão e os trabalhos em áreas 
mais movimentadas serão processados à 
noite e aos fins-de-semana, para minimi-
zar os inconvenientes para a população.

Promoção em Portugal no Verão 
A Comissão do GPM vai desenvol-

ver durante o verão acções de promo-

ção em Portugal do evento. “Muito em 
breve será feita uma acção promocional 
junto do Museu do Automóvel no norte 
de Portugal, onde inclusivamente existe 
uma réplica semelhante ao carro de Mi-
chael Schumacher que temos no Museu 
de Macau”, disse João Costa Antunes, ao 
descrever uma das várias iniciativas pre-
vistas.

“Entendemos que o Grande Prémio 
de Macau é um dos grandes produtos 
que Macau tem para oferecer e, portanto, 
não estamos à espera que a promoção no 
Porto vá trazer grande número de visi-
tantes ou pilotos, mas vai dar a possibi-
lidade para se falar de Macau”, reforçou.

Além desta acção promocional, Cos-
ta Antunes indicou que o jubileu de dia-
mante do GPM vai contar com a presen-
ça do presidente do Automóvel Clube de 
Portugal (ACP).

“O Grande Prémio é o conjunto de 
muitas energias e de muitas boas vonta-
des, nomeadamente da FIA [Federação 
Internacional do Automóvel], mas tam-
bém do ACP, que deu o seu contributo 
inicial muito grande”, justificou.

Além de Portugal, estão planeadas 
acções promocionais para Singapura, 
Japão, Indonésia e Alemanha de Julho a 
Setembro.

Subsídios podem ter critérios “mais rigorosos”

A concessão de subsídios aos pilotos locais no Grande Prémio de Macau poderá vir a 
obedecer a critérios “ainda mais rigorosos” no futuro, admitiu o coordenador do evento, 
em declarações aos jornalistas, ao adiantar a possibilidade de “serem premiados apenas 
aqueles que atingirem determinados resultados em determinadas corridas”. “O que 
pretendemos é que haja um constante aperfeiçoamento e que os melhores consigam 
desenvolver-se”, frisou Costa Antunes, citado pela Rádio Macau. Considerando que “a 
verdade desportiva tem que ser a prioridade de qualquer desportista e, portanto, não 
fazer uma competição de forma táctica”, o mesmo responsável reiterou que, “por isso, 
é que foram excluídos alguns, porque não se empenharam o suficiente nalgumas 
disciplinas”. Recorde-se que as novas regras, criadas no ano passado, foram criticadas 
por vários pilotos.

Costa Antunes lembra que o GPM é “o conjunto de muitas energias e de muitas boas vontades”

FO
TO

 A
RQ

UI
VO

GALAXY DÁ QUATRO MILHÕES PARA ETAPA DO GP MUNDIAL FEMININO

Espectáculo do Vólei regressa a 2 de Agosto
China, Bulgária, Cuba e Holanda vão disputar a etapa 
de Macau do Grande Prémio Mundial de Voleibol 
Feminino, evento que será novamente patrocinado 
pelo grupo Galaxy

Entre 2 e 4 de Agosto, o 
pavilhão do Fórum vai 
voltar a ser palco de mais 

uma etapa do circuito do Gran-
de Prémio Mundial de voleibol 
feminino, uma competição que 
este ano envolve a participação 
de 20 equipas e termina na ci-
dade japonesa de Saporo.

Na jornada de Macau, in-
tegrada na primeira ronda 
do torneio, vão estar as for-
mações da China, Bulgária, 
Cuba e Holanda, enquanto 
Hong Kong, na segunda ron-
da, receberá a formação chi-
nesa, Argentina, República 
Checa e Turquia.

O evento de Macau terá 
novamente como principal 
patrocinador a Galaxy Re-
sorts, que atribuiu uma verba 
de quatro milhões de patacas 
para a competição.

Os bilhetes para o Gran-
de Prémio serão colocados 
hoje à venda nas lojas da rede 
“Circle K”, mas este ano será 
também disponibilizada ao 
público a venda online dos in-
gressos através do site www.
macauwgp.com. Os ingressos 
para um dia de competição 
custam 150 patacas, sem lugar 
marcado. Segundo o Instituto 

do Desporto, os residentes de 
Macau que comprarem bilhe-
tes nas lojas “Circle K” para 
os três dias do evento até ao 
próximo dia 15 de Julho terão 
direito a 30% de desconto.

Além de Macau e Hong 
Kong, e antes da final no Ja-
pão, realizam-se outras jor-
nadas no Brasil, República 
Dominicana, Turquia, Itália, 
Sérvia, Porto Rico, Polónia, 
Rússia, Cazaquistão, Tailân-
dia, Japão, China e Taiwan.

A edição 2013 do Grande 
Prémio Mundial de voleibol 
feminino tem como grande 

incógnita a capacidade das 
jogadoras norte-americanas 
manterem a primeira posição 
que conquistaram há três cam-
peonatos seguidos, batendo 
sempre a formação brasileira.

O Brasil leva outros tantos 
segundos lugares depois de cin-
co vitórias na prova entre 2004 e 
2009, apenas interrompidas em 
2007 pela vitória da Holanda.

Na edição de 2012 da pro-
va a China venceu a jornada 
de Macau, remetendo a Tai-
lândia para a segunda posi-
ção, seguida de Porto Rico e 
da Argentina.
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FESTA ENCARNADA NO FECHO DA ÉPOCA

Benfica levantou a Taça com vitória sobre Ka I
É o primeiro título da nova era do Benfica de 
Macau. “Encarnados” derrotaram na final da 
Taça o Ka I pela margem mínima e fecham 
temporada de forma positiva. Futuro deste 
plantel é uma incógnita

O ambiente foi de festa nas hostes do Benfica 
logo que terminou a “mini-Taça” de Macau, 
com a equipa orientada por Bruno Álvares a 

ultrapassar o Ka I por 1-0, tento apontado ainda no 
decorrer da primeira parte.

Muito se comentava nas bancadas do Estádio de 
Macau o facto destes jogos da Taça se realizarem so-
mente com uma hora (30 minutos em cada parte), mas 
os dirigentes associativos continuam a insistir neste 
formato.

Daí que uma equipa que marque um golo, ainda 
por cima relativamente cedo, como foi o caso do Ben-
fica neste confronto face ao Ka I (seis minutos), passa 
a ter boa vantagem, dando para gerir o resultado.

Foi o que aconteceu no desafio de sexta-feira à noite.
A jogada do golo teve a concretização de Bruno 

Martinho, a centro largo de Jorge Tavares.
Tam Heng Wa estava ligeiramente adiantado e o 

avançado português, descaído para o lado esquerdo, 
ainda conseguiu levantar a bola de cabeça e colocá-la 
intencionalmente fora do alcance do guarda-redes.

O jogo não teve grandes lances de perigo, algo cal-
culista por parte das duas equipas, com as “águias” a 
aproveitarem aquele lance na área do Ka I, que acaba-
ria por ser determinante para o desfecho desta final 
da Taça.

 
Partida equilibrada

Na primeira metade o Benfica ainda colocou a bola 
dentro da baliza adversária, de novo por Bruno Marti-
nho (impõe respeito a qualquer defesa pelo seu porte 
atlético), mas o golo foi invalidado por fora-de-jogo.

O Ka I, que também procurava “salvar a honra do 
convento”, depois de ter perdido o campeonato, res-
pondeu sempre, conduzindo a maioria dos seus ata-
ques pela direita, onde o irrequieto Carlos Reginaldo 
colocava a cabeça em água dos defesas benfiquistas, 
onde pontificavam os centrais Filipe Duarte e Fábio 
Silva.

Esta dupla, que na partida da Taça teve como aju-
dantes nas laterais, Iuri Capelo e Lei Kam Hong, não 
sofreu qualquer golo nas cinco partidas realizadas na 
Taça e permitiu apenas quatro ao longo do campeo-
nato.

A quatro minutos da meia hora, ou seja, do inter-

valo, o Ka I poderia ter empatado, numa grande joga-
da do brasileiro Carlos Reginaldo, que levou, em fin-
tas sucessivas, toda a defensiva contrária, oferecendo 
o golo a Christopher Nwaorou, que rematou fraco à 
figura de Juan de Castro.

Na segunda parte, o Benfica teve ocasião de “ma-
tar” o jogo, quando Fabrício Lima cruzou e Bruno 
Martinho chegou atrasado na pequena área.

Aos 40 Nicholas Torrão atirou à barra, em remate 
acrobático, numa altura em que a formação de Jose-
cler procurava acelerar o ritmo de jogo para chegar 
ao empate.

Dois minutos depois o desafio ficou estragado, 
com a expulsão de Fábio Silva, num lance que gerou 
grandes protestos por parte de jogadores e banco do 
Benfica.

O árbitro entendeu que a falta de Fábio Silva era 
grave, mas a sensação que ficou foi de que houve exa-
gero do juiz do desafio.

A jogar com dez unidades, o Benfica já não foi uma 
equipa tão balanceada no ataque, dando prioridade 
ao controlo do meio campo e à segurança defensiva, 
até porque os minutos iam passando e estes jogos de 
Taça são mais curtos.

 
Pio Júnior no banco

Pio Júnior, considerado um dos melhores jogado-
res da Liga de Elite deste ano, só entrou a quatro mi-
nutos do fim, mas ainda teve tempo de desperdiçar 
um excelente lance, ao ter atirado ao lado, num cruza-
mento da direita de Fabricio Lima.

O Ka I ainda dispôs de um livre directo, mas Tor-
rão atirou à figura do muito seguro Juan.

Notaram-se algumas ausências nas duas equipas, 
com o Benfica a não poder contar com três elementos 
(Liu Kin Chou, Chan Pak Chun e Luis Amorim), cedi-
dos à selecção de futsal de Macau, que está a partici-
par nos Jogos Asiáticos em Recinto Coberto, enquanto 
que no Ka I não alinhou Ricardo Torrão, já transferido 
para um clube da IV Divisão da Alemanha, e também 
Marcelo e Cleber, que regressaram ao Brasil.

Por outro lado, o conjunto patrocinado pela Win-
dsor Arch, campeão nas épocas de 2010, 2011 e 2012, 
tinha o cabo-verdiano Alison Brito tocado e só nos úl-
timos minutos é que o avançado pôde dar o seu con-
tributo à equipa.

Um outro atacante, o benfiquista Pio Júnior, tam-
bém começou a partida no banco de suplentes.

Por isso algumas mudanças nos dois clubes, que 
acabaram por efectuar um bom jogo de Taça, equili-
brado, com o triunfo a sorrir à equipa que se encontra-
va mais moralizada pelos resultados obtidos na parte 
final da temporada.

 
Prémio do trabalho

Logo que soou o apito do árbitro, que motivou 
muitas queixas do lado do Benfica, principalmente no 

lance da expulsão de Fábio Silva, o Benfica começou 
a fazer a festa, poucos minutos antes de ter recebido o 
troféu das mãos do próprio presidente da Associação 
de Futebol de Macau.

O técnico Bruno Álvares estava satisfeito com a 
produção da equipa.

“Encarámos esta partida da mesma forma que tí-
nhamos pensado logo no início da temporada. Esta 
vitória completa um ciclo de 18 triunfos consecutivos. 
Em 23 jogos oficiais ganhámos 21. Agora conquistá-
mos um troféu e no campeonato ficámos a um ponto 
do primeiro classificado. Quero valorizar estes joga-
dores, que merecem muito este troféu.”

No que diz respeito ao seu futuro, o técnico, assim 
como vários dos jogadores portugueses, vai de férias 
dentro de dias e só depois decidirá se volta a Macau 
ou não.

“Não confirmo nem desminto alguns convites em 
Portugal e por isso ainda é cedo para dizer se ficou ou 
saio. Vou decidir durante o meu período de férias e 
depois se verá. Mas não coloco de parte a hipótese de 
voltar ao futebol de Macau.”

 
Incertezas no plantel

Também o dirigente Duarte Alves, com respon-
sabilidades na área do futebol, praticamente nada 
adiantou sobre a próxima temporada.

“Estamos satisfeitos com o trabalho produzido 
pela equipa e vamos pensar no futuro. Para já nada 
posso adiantar. Fizemos aquilo que queríamos, ou 
seja, promover o futebol de Macau e o nome Benfi-
ca, que é esse o nosso grande objectivo e chamar gen-
te aos estádios. Igualmente conseguimos o primeiro 
grande troféu, que foi esta Taça.”

O JTM entretanto soube que a maioria dos joga-
dores portugueses não irá alinhar no campeonato da 
bolinha, no qual o Benfica participa na II Divisão e 
aposta mais uma vez na subida.

Filipe Duarte e Edgar Teixeira, deverão ser os úni-
cos a integrar o plantel para o torneio de futebol em 
miniatura. Os restantes seguem de férias para Portu-
gal e não se sabe sequer se regressam para o “bolão” 
da próxima temporada.

Quanto ao Ka I, também é uma incógnita a forma-
ção do plantel para a Liga de Elite de 2014, sabendo-se 
que Josecler se queixou da dificuldade, principalmen-
te na segunda metade da temporada, em ter soluções 
de banco.

Sobre a final da Taça, o treinador brasileiro salien-
tou a luta que a sua equipa deu para chegar à vitória…

“Vi um grande jogo entre duas equipas de grande 
potencial. O Benfica deu o seu melhor tacticamente, 
mas o Ka I foi sempre uma equipa agressiva e procu-
rou a oportunidade para finalizar. Foi muito complica-
do reunir um lote de jogadores nestes últimos jogos. As 
opções foram muito limitadas. Vamos ver o que vai ser 
o futuro, tudo está nas mãos dos dirigentes do Ka I.”

Vítor Rebelo

Um golo foi suficiente para garantir o troféu ao Benfica 
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Nas últimas semanas, a administração Oba-
ma sofreu duas contrariedades que dizem 
muito do modo como a conduta do execu-

tivo americano é muitas vezes apreciada, interna-
cionalmente, pelos seus maiores parceiros e con-
correntes, os mesmos com os quais Washington 
tem de forjar laços estáveis. Para garantia da paz, 
estabilidade e segurança internacionais.

Essas duas ocorrências ligam-se a questões 
cruciais da relação entre Estados e da ética...ou da 
falta dela: 

- a primeira, a da ciber-espionagem, teve efeito 
de boomerang imediato sobre o acusador; 

- e a segunda, a da extradição fracassada de 
Snowden, é quase exacta repetição da saga Assan-
ge-WikiLeaks.

No primeiro caso, está em causa a acusação de 
furtos de segredos económicos, científicos, indus-
triais e de defesa que enfraquecem a credibilidade 
e posicionamento estratégicos, no mundo, do país 
que se diz vítima.

Veio-se a saber a seguir que o acusador é por 
sua vez acusado pelas mesmas razões.

E no segundo, é importante perceber-se os mo-
tivos por detrás do fracasso da extradição, envol-
vendo o autor de crimes puníveis com severidade, 
segundo a lei americana - ou de qualquer outro 
país, reconheça-se, em idênticas circunstâncias.

Snowden foi acusado de ter revelado a existên-
cia de um amplo sistema de recolha de informa-
ções, justificado pelos responsáveis, logo a seguir, 
no Congresso, como preventivo de ataques terro-
ristas, e materializado na vigilância das comunica-
ções privadas de milhões de cidadãos.

Saber em que medida um tal sistema é propor-
cional ao objectivo proclamado, ou o excede para 
outros fins - é a grande interrogação, nos Estados 
Unidos e não só.

Quanto à ciber-espionagem, costuma recordar-
-se, pela sabedoria herdada da História que “es-
piar é uma das mais velhas profissões do mun-
do”...

Assim, cada serviço nacional de informações 
sabe o que faz. E deve presumir, pelo menos, o que 
os outros serviços congéneres deverão também fa-
zer - pelo que se pode apelidar de (pelo menos) 
inabilidade política o publicitar-se estas questões 
sensíveis que podem ter efeito de boomerang. 

Como tiveram.
Também aqui os Estados devem ter regras pró-

prias de relacionamento discreto, para salvaguar-
da da confiança recíproca mínima que deve entre 
eles prevalecer.

Dedos acusatórios - e perdas de face - são con-
traproducentes, quando os parceiros-opositores 
têm que continuar a ser parceiros...mesmo que 
certas vezes opositores. 

Porque importa não perder de vista que os 
Estados serão sempre o que têm sido: entidades 
defensoras de interesses nacionais e não do bem 
geral da Humanidade ... 

E como isto é verdade universal, mais vale, em 
assuntos delicados, falar-se muito discretamente 
entre líderes, sem alarido mediático que só emba-
raça.

Estes são pois desafios às tentativas louváveis 
do Presidente americano de, neste último manda-
to, tentar criar os pressupostos de um bom rela-
cionamento pessoal com os líderes dos grandes 
países. 

Parece oportuno fazer eco aqui do que se ouviu 
repetidamente: - “Cooperação, em vez de confron-
tação”...

Porque, a não ser assim, de pouco valerão ci-
meiras de líderes, por mais frequentes que elas 

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

Efeito de 
boomerang...

OBSERVATÓRIO
Carlos Frota*

CAMBOJA

Conteúdos estrangeiros “fora” das eleições

O comité do bairro português de Malaca está a renovar o museu existente na zona para 
disponibilizar informações sobre os grupos étnicos e na esperança de atrair mais turistas 

MALÁSIA

Museu português 
ganha vida em Malaca

Os EUA acusaram o Camboja de “violação grave” da liberdade de expressão, depois do 
Governo de Phnom Penh ter vetado “conteúdos estrangeiros” nas rádios durante a campanha 
para as eleições legislativas
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de Malaca, na Malásia, rea-
briu sexta-feira ao público, 

por ocasião das festas de São Pedro, 
embora as obras de reparação não 
estejam totalmente concluídas, disse 
à Lusa o secretário-geral do comité 
do “Portuguese Settlement”, Richard 
Hendricks.

Encerrado desde o final do ano 
passado, aquando da passagem à 
reforma do antigo encarregado do 
museu, Edgar Overee, o espaço es-
teve reaberto até ontem “mais limpo, 
mais bem organizado e com mais ob-
jectos expostos”.

“Vamos estar a projectar a cultura 
portuguesa e euro-asiática de Mala-
ca, as suas acções e estilos de vida, 
desde a chegada dos portugueses, 
em 1511. O povo Kristang em Malaca 
é único e rico na sua cultura, o que 
significa que temos muito para ofere-
cer aos locais e estrangeiros”, descre-
veu no dia da reabertura.

Richard Hendricks adiantou que 
o museu ainda requer algumas obras 
de renovação, como a instalação de 
ar condicionado, de forma a possi-
bilitar a projecção de diapositivos, 
entre outras actividades, e torná-lo 
mais atractivo para os turistas, mas 
que o espaço já está disponível para 
consulta por parte dos alunos.

O museu, esclareceu o secretário-
-geral do “Portuguese Settlement 
Committee”, foi iniciado pelo re-
gedor Peter Gomes há cinco anos, 
tendo sido estabelecido com fins aca-

São Pedro continua a ser celebrado no bairro português de Malaca

démicos, para apoiar os “programas 
étnicos para os estudantes em toda a 
Malásia”.

“Chegavam grupos com até 80 
estudantes, por isso precisávamos 
de um local para lhes dar apoio. Um 
membro sénior do ‘Portuguese Set-
tlement Panel’, o sr. Edgar Overee, 
assumiu a tarefa de atender estes es-
tudantes. O museu foi então criado 
e foram dispostos elementos sobre-
tudo a pensar nas necessidades dos 
estudantes”, acrescentou.

Agora com mais itens expostos 
- incluindo peças em barro e artigos 
têxteis - o espaço museológico tem 
por objectivo atrair mais turistas.

“Depois de muitas discussões 
levadas a cabo (…) estamos a me-

lhorar o museu para disponibilizar 
informações sobre os grupos étnicos, 
mas também para os turistas. O PER-
ZIM - órgão governamental ligado 
ao museu - está a renovar o espaço, 
vai colocar ares condicionados e es-
tantes. E continuamos à procura de 
mais elementos relacionados com a 
presença portuguesa para mostrar”, 
acrescentou.

As autoridades locais contrata-
ram entretanto um novo encarregado 
- Jerry Alcantra - para gerir o museu.

As festividades em homenagem 
a São Pedro prolongaram-se numa 
série de iniciativas oficiais e cerimó-
nias religiosas, durante todo o fim de 
semana.  

 JTM/Lusa

O Governo do Camboja proibiu as emissoras de rá-
dio do país de transmitirem, durante o período 
de campanha eleitoral, conteúdos que tenham 

sido produzidos por meios de comunicação estrangei-
ros, noticiou a agência EFE, citando a imprensa local. O 
veto aplica-se tanto a transmissões na língua local como 
a qualquer outra.

Em comunicado, o Ministério da Informação do Exe-
cutivo de Phnom Penh determinou que todas as rádios 
devem permanecer neutras na sua cobertura antes das 
eleições legislativas que decorrerão no final de Julho, não 
podendo transmitir conteúdos informativos criados por 
meios que não possuem licença no Camboja.

Esta medida desagradou aos Estados Unidos, que já 
apelaram ao Governo do Camboja para que reconsidere 
a decisão. Washington qualificou mesmo a medida como 
uma “violação grave” da liberdade de expressão que 
“contradiz o espírito de um processo democrático”.

De acordo com Patrick Ventrell, porta-voz do Depar-
tamento de Estado norte-americano, a proibição contri-
bui para suscitar interrogações sobre “as intenções e a 
credibilidade do processo eleitoral”.

A campanha para as eleições legislativas do dia 28 de 

Julho começou na passada quinta-feira, com o actual Pri-
meiro-Ministro, Hun Sen, a ser apontado como favorito 
para se manter num cargo que já desempenha há 28 anos.

Oito partidos disputam 123 lugares do Parlamento 
para os próximos cinco anos, na quinta convocação eleito-
ral após o restabelecimento da democracia, com apoio das 
Nações Unidas, em 1993.

Campanha no Camboja arrancou na quinta-feira
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VOLTA AO
MUND

CHINA-I
A dívida externa da China totalizou 
764.970 milhões de dólares no final de 
Março, ficando acima dos 736.990 milhões 
registados no final de 2012, revelou a Ad-
ministração Estatal de Divisas. A dívida a 
curto prazo, a maioria contraída a credo-
res estrangeiros, ascendeu a 565.680 mi-
lhões de dólares.

CHINA-II
Mais de dois milhões de tibetanos na 
China foram realojados ou deslocados à 
força nos últimos 20 anos, devido a po-
líticas contrárias às tradições culturais e 
ao modo de vida tibetanos, indica um re-
latório da Human Rights Watch (HRW). O 
Governo chinês recusou as conclusões da 
ONG com sede em Nova Iorque, garantin-
do que carecem de fundamento.

CHINA-III
Lei Zhengfu, ex-secretário do Partido Co-
munista no distrito de Beibei, em Chon-
gqing, foi condenado a 13 anos de pri-
são por corrupção. Lei tornou-se famoso 
depois de o bloguista e jornalista Zhu 
Ruifeng ter divulgado um vídeo em que 
o ex-responsável mantinha relações se-
xuais com a amante, juntamente com por-
menores de um esquema de subornos e 
chantagens.

COREIAS
A polícia sul-coreana impediu no sábado 
um lançamento de panfletos com mensa-
gens contra Pyongyang para o outro lado 
da fronteira organizado por desertores do 
Norte e activistas dos direitos humanos 
norte-americanos. O exército norte-co-
reano advertira, horas antes, que iria abrir 
fogo contra o local do lançamento.

INDONÉSIA
As autoridades indonésias indicaram que 
os trabalhos para apagar os incêndios flo-
restais na ilha de Sumatra, que também 
causaram problemas de saúde por causa 
da poluição do ar na Malásia e em Singa-
pura, podem demorar mais de um mês. A 
polícia deteve pelo menos oito pessoas 
envolvidas nas queimadas.

MALÁSIA
Um tribunal da Malásia condenou Tunku 
Qadir - membro da família real do Esta-
do de Johor - a quatro anos de prisão por 
assalto à residência de um pugilista da 
selecção nacional. Durante o assalto, Fa-
rkhan Haron sofreu lesões que o impedi-
ram de competir nos Jogos Olímpicos de 
Londres.

SÍRIA
Testes feitos por um laboratório francês a 
amostras levadas para França por repórte-
res do jornal “Le Monde” após um ataque 
contra a localidade síria de Jobar (perto 
de Damasco) revelaram 13 casos de con-
taminação com gás sarin, informou o jor-
nal. A França já tinha acusado o regime de 
Assad de ter usado pelo menos uma vez 
gás sarin na Síria.

NIGÉRIA
Homens armados atacaram três aldeias 
do centro da Nigéria, maioritariamen-
te cristãs, e mataram 48 pessoas, numa 
suposta represália pelo roubo de gado 
numa região de fortes divisões étnicas, in-
formou o exército. Os atacantes serão de 
etnia fulani, de maioria muçulmana.

CHINA

Banca e Governos locais violam regras
Vários bancos da China concederam empréstimos de 
quase 30 mil milhões de yuans através de processos 
irregulares, denunciou o Departamento de Auditoria 
Nacional. Relatório entregue à ANP adverte ainda 
sobre a escalada das dívidas contraídas por 
governos locais

Algumas instituições financeiras detidas pelo Estado 
chinês violaram a regulamentação de empréstimos, 
indicou o Departamento de Auditoria Nacional do 

país, num relatório entregue ao Comité Permanente da As-
sembleia Nacional Popular.

De acordo com a agência oficial Xinhua, o organismo 
apurou que 27 agências bancárias disponibilizaram em-
préstimos para projectos num valor total de 28,44 mil mi-
lhões de yuans sem terem em conta os procedimentos ade-
quados ou as garantias necessárias.

O Departamento de Auditoria concluiu ainda que nove 
agências cobraram taxas extra no valor de 421 milhões de 
yuans para empréstimos a pequenas empresas e serviços 
de crédito à exportação, disse o auditor-geral Liu Jiayi, 
acrescentando que 18,39 mil milhões de yuans foram des-
viados pelos clientes.

No entanto, o Departamento de Auditoria conseguiu 
recuperar 22 mil milhões de yuans derivados de emprésti-
mos ilegais, tendo sido processadas 693 pessoas por envol-
vimento nos vários casos.

Empréstimos irregulares da banca atingiram 28,44 mil milhões de yuans

Mas, as advertências de Liu Jiayi também não poupa-
ram os Governos locais, com o auditor-geral a apelar a uma 
melhor gestão das verbas para conter o rápido aumento 
dos débitos.

Segundo o relatório, as dívidas contraídas por 18 gover-
nos e cidades de nível provincial cresceram rapidamente, 
atingindo 3,85 biliões de yuans até ao final do ano passado.

Só nos últimos dois anos, as dívidas subiram 13%, sen-
do que cerca de 46% dos débitos acumulados foram con-
traídos depois de 2011.

Os casos mais problemáticos foram detectados em qua-
tro províncias e oito capitais provinciais, com as suas taxas 
de dívida a ultrapassarem os 20%, atingindo nalguns casos 
os 65%.

Citado pela imprensa oficial chinesa, Liu Jiayi subli-
nhou que alguns governos dependem excessivamente das 
receitas de terrenos e de novos empréstimos para pagar as 
dívidas anteriores.

No total, as novas dívidas assumidas para pagar outras 
contraídas anteriormente com o intuito de construir auto-
-estradas ascenderam a cerca de 45,4 mil milhões de yuans.

Liu Jiayi apontou também o dedo à gestão não padroni-
zada de dívida e à “limpeza” incompleta das plataformas 
de financiamento.

A Auditoria acabou por demonstrar que alguns gover-
nos locais violaram os regulamentos relacionados com o 
fornecimento de garantias para dívidas de quase 81,8 mil 
milhões de yuans entre 2011 e 2012. Cerca de 37,8 bilhões de 
yuans foram usados para sectores distintos dos propósitos 
originais, enquanto que 27,2 bilhões de yuans não foram 
utilizados por mais de dois anos, indicou ainda Liu.

Xi Jinping convocou na sexta-fei-
ra uma reunião de emergência, 
com o objectivo de “coordenar 

os trabalhos de combate ao terroris-
mo e manutenção da estabilidade 
da Região Autónoma Uigur de Xin-
jiang”, revelou a imprensa oficial chi-
nesa, salientando que a medida surge 
em resposta ao “atentado terrorista” 
ocorrido nos últimos dias naquela 
zona da China.

Altos funcionários chineses, entre 
os quais o presidente da Conferência 
Consultiva Política do Povo Chinês, 
Yu Zhengsheng, deslocaram-se já, 
de urgência, a Urumuqi, capital de 
Xinjiang, região onde os tumultos de 
quarta-feira resultaram em 35 mortos, 
concretamente na localidade de Luk-
qun. A delegação de Pequim terá por 
missão orientar os trabalhos de defesa 
da segurança local.

Em Urumqi, Yu Zhengsheng afir-
mou, numa reunião com as autori-

dades locais que a China vai mitigar 
“com dureza” e de acordo com a lei, 
os ataques “terroristas”.

“Vamos aumentar as acções para 
acabar com os grupos terroristas e 
as organizações extremistas”, su-
blinhou, em declarações citadas no 
portal china.org. e reproduzidas pela 
agência EFE.

O mesmo responsável acres-
centou que apesar de Xinjiang ter 
sofrido, nos últimos anos, um de-
senvolvimento económico, os “se-
paratistas” dentro e fora da China 
aumentaram os seus esforços e mui-
tos problemas enraizados que amea-
çam a estabilidade social da região 
“não foram resolvidos”.

Definindo os atentados “terroris-
tas” como “graves ameaças à unidade 
e à estabilidade social de Xinjiang”, 
Yu Zhengsheng instou ao reforço das 
medidas de segurança, com especial 
incidência em áreas chave e institui-

ções, apelando aos residentes locais 
“para manterem a calma e a vigilân-
cia” face aos ataques.

Na reunião também participou o 
secretário da Comissão Política e Le-
gislativa do Partido Comunista Chi-
nês, Meng Jianzhu, que facultou deta-
lhes sobre as medidas a tomar contra 
os “terroristas” em Xinjiang.

Meng Jianzhu apontou que os re-
centes ataques “revelaram a natureza 
desumana dos terroristas, os quais 
são inimigos comuns dos grupos ét-
nicos”, considerando, neste sentido, 
que os agentes da polícia devem ata-
car as suas actividades “com severi-
dade”.

Numa impressionante demonstra-
ção de força, tanques e veículos mili-
tares do exército chinês bloquearam 
no sábado o acesso às ruas de Urumqi, 
uma semana antes do aniversário dos 
distúrbios de 2009 que deixaram 200 
mortos na capital de Xinjiang.

Pequim mostra “músculo” em Xinjiang
Altos dirigentes chineses foram mobilizados pelo Presidente Xi Jinping para orientar os trabalhos da “luta 
contra o terrorismo” em Xinjiang

Sistema financeiro sem problemas de liquidez

O regulador sistema bancário da China assegurou que 
as reservas monetárias do sector de crédito garantem a 
normalidade das operações, na primeira intervenção após o 
alarme da última semana sobre a falta de liquidez no país. 
Shang Fulin, presidente da Comissão Reguladora da Banca 
Chinesa, afirmou que os bancos dispõem de cerca de 1,5 
biliões de yuan de reservas em moeda estrangeira que 
podem ser usadas em pagamentos, mais do que o dobro do 
que é normalmente necessário. “As condições de restrição 
de liquidez no Mercado interbancário têm vindo a aliviar nos 
últimos dias. (...) Esta situação não afectará as operações do 
sector”, adiantou, citado pela Bloomberg.
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Número de Socorro 999
Bombeiros 28 572 222
PJ (Linha aberta) 993
PJ (Piquete) 28 557 775
PSP 28 573 333
Serviços de Alfândega 28 559 944
Hospital Conde S. Januário 28 313 731
Hospital Kiang Wu 28 371 333
CCAC 28 326 300
IACM 28 387 333
DST 28 882 184
Aeroporto 88 982 873/74
Táxi (Amarelo) 28 519 519
Táxi (Preto) 28 939 939
Água - Avarias 28 990 992
Telecomunicações - Avarias 28 220 088
Electricidade - Avarias 28 339 922
Directel 28 517 520
Rádio Macau 28 568 333
Macau Cable 28 822 866

TDM 
13:00 TDM News - Repetição 13:30 Telejornal + 360° (Diferido) 14:40 
RTPi DIRECTO 18:10 Cougar Town - Sr.1 18:35 Contraponto (Repetição) 
19:40 Vingança 20:30 Telejornal 21:30 TDM Desporto 22:30 Escrito nas 
Estrelas 23:15 TDM News 23:30 Com Ciência 

30 FOX SPORTS
13:00 (Delay) FIM Mx2  World Championship 2013 15:00 US Women’s Open 
Championship Day 4 17:00 FIA F1 World Championship 2013 - Highlights 
British Grand Prix 18:30 Chio Aachen 2013 19:30 (LIVE) FOX SPORTS Central 
20:00 (LIVE) The Championships, Wimbledon 2013 Round Of 16
 
31 STAR SPORTS
09:00 The Championships, Wimbledon 2013 Early Round Matches 17:30 
The Championships, Wimbledon 2013 Best Of Week 1 18:30 (LIVE) The 
Championships, Wimbledon 2013 Round Of 16

40 FOX MOVIES
11:35 The Beach 13:30 What To Expect When You;Re Expecting 15:20 21 
Jump Street 17:10 Bad Ass 18:40 Once Upon A Time 19:25 Cat 8 - Part 1 Of 
2 21:00 Spy Kids: All The Time In The World 22:30 X-Men: First Class 00:40 
What To Expect When You;Re Expecting

41 HBO
11:00 Enemy Of The State 13:10 Like Crazy 14:40 Journey 2: The Mysterious 
Island 16:15 Coyote Ugly 17:55 The Karate Kid 20:00 Hellboy 22:00 Veep 
22:30 Game Of Thrones 23:30 S.W.A.T.

42 CINEMAX
12:30 Battle Force 14:15 Dracula Dead And Loving It 16:00 Jason And The 
Argonauts 17:45 A Few Good Men 20:10 Sucker Punch 22:00 Dead Birds 
23:30 Flight Of The Conchords 00:30 Mardi Gras: Spring Break

50 DISCOVERY
12:30 How It’s Made 13:30 Everything You Need To Know 14:00 Myth-
busters 15:00 Monsters Resurrected 16:00 Nightmare Next Door 17:00 
Man Vs. Wild 18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 19:00 Dirty 
Jobs 20:00 Swords: Life On The Line 21:00 Jungle Gold 22:00 Gold Rush 
23:00 Moments Of Impact 00:00 Swords: Life On The Line

51 NGC
12:30 Mega Mosque 13:25 Mega Food 14:20 Megastructures 15:15 Close 
Quarter Battle 16:10 Lords of War 17:05 Witness 18:00 Somewhere In China 
19:00 Mega Factories 20:00 Wild Thailand 21:00 Close Quarter Battle 22:00 
Lords of War 23:00 Taboo 00:00 Close Quarter Battle

54 HISTORY
13:00 The Pickers 14:00 Cannibals 16:00 Serial Killer Earth 17:00 Ancient 
Aliens 18:00 Kings Of Restoration 18:30 Pawn Stars 19:00 The Pickers 20:00 
Duck Dynasty 21:00 Counting Cars 22:00 Ride N’ Seek: Malaysia 22:30 Pawn 
Stars 23:00 Kings Of Restoration 00:00 The Pickers

55 BIOGRAPHY
13:00 My Ghost Story Asia 14:00 Way Off Broadway 15:00 Lang Lang  16:00 
Ron Howard 17:00 Gene Simmons: Family Jewels 18:00 Sell This House 
19:00 The Queen: A Monarch For All Seasons 20:00 Storage Wars 22:00 
Diana vs The Queen 23:00 Confessions: Animal Hoarding 00:00 Airline USA

62 AXN
13:00 Wipeout 13:55 Hawaii Five-0 14:50 CSI: Ny 15:45 The Amazing Race 
16:40 The Voice 18:20 CSI: Miami 20:10 Hancock 22:00 Hawaii Five-0  
22:55 CSI: Ny 23:50 Hawaii Five-0 00:45 Wipeout Canada 

63 STAR WORLD
12:30 Glee 13:25 MasterChef US 14:20 Gallery Girls 15:15 How I Met Your 
Mother 16:10 Glee 17:05 Ghost Whisperer  18:00 Scandal 18:55 New Girl 
19:50 Suburgatory  20:45 How To Live with Your Parents 21:40 Happy 
Endings 22:35 Scandal 23:30 New Girl 00:25 Ghost Whisperer

82 RTPI
14:00 Telejornal Madeira 14:37 Consigo 15:04 EUA - New Jersey Con-
tacto - 2013 15:32 Em Reportagem (Madeira) 16:00 Bom Dia Portugal-
Directo 17:00 AntiCrise 17:23 Portugal Aqui Tão Perto 18:18 O Teu Olhar 
( Telenovela) 19:07 Jose Bonifácio 20:00 Jornal da Tarde-Directo 21:17 O 
Preço Certo 22:15 Beirais em Festa-Directo 00:43 Notícias RTP - Madeira 
(17H00) 01:00 Portugal em Directo-Directo 01:46 ALTA PRESSÃO 02:10 
Baía das Mulheres 03:00 Telejornal-Directo 03:32 Portugal Negócios 
04:00 AntiCrise 04:23 Termómetro Político 04:49 Portugueses Pelo 
Mundo 05:40 A Viagem do Sr. Ulisses

• • • TEMPO WWW.SMG.GOV.MO

250C /290C

• • • CÂMBIOS BNU

PATACA  COMPRA  VENDA
US DÓLAR 7.94 8.04
EURO 10.36 10.49
YUAN (RPC) 1.253 1.310

SOCIEDADE PROTECTORA 

DOS ANIMAIS DE MACAU

TEL: 28715732/63018939
ANIMA

TELEFONES ÚTEIS

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

TEL: 28714000

A programação é da responsabilidade das estações emissoras

22:30

X-Men: First Class

FOX MOVIES

• • • AMANHÃ 02/7

260C /300C

• • • HOJE 01/7

CINETEATRO
S1 Man of Steel 
14:30 • 19.30

S2 World War Z
14:30 • 19.30

TORRE DE MACAU
Man of Steel (3D)
14:00 • 16:30 • 19:00 • 21:30

GALAXY
THEATER 8
Despicable Me 2 3D (4/07) - 16:05

THEATER 6
Midsummer’s Equation
14:20 • 18:40

THEATER VÁRIOS
Man of Steel (3D)
09:00 • 10:20 • 11:40 • 14:20 • 17:00 • 18:30 • 19:45
20:05 • 22:30 • 00:15 • 01:15

THEATER 8
Now You See Me - 21:10

THEATER 6
Epic 3D - 16:40

THEATER VÁRIOS
World War Z 3D
10:10 • 13:00 • 15:10 • 16:15 • 17:20
18:20 • 19:30 • 21:05 • 22:00 • 23:15 • 01:20

THEATER VÁRIOS
Blind Detective
09:55 • 11:15
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Dito

Paulo Rego in “Ponto Final”

“Parece-me hoje claro que a oligar-
quia política e económica local nunca 
verdadeiramente abraçou a estraté-
gia da plataforma lusófona”

• • • HÁ 20 ANOS
In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 

01/07/1993

ASSUNTOS DE MACAU 
SÃO QUESTÕES DE ESTADO
Os assuntos de Macau que se dis-
cutem no seio do Grupo de Ligação 
Conjunto Luso-Chinês são “ques-
tões de Estado e sobre questões de 
Estado não há negócios”, disse o 
governador Rocha Vieira. Foi desta 
forma afirmativa que o governador 
de Macau esclareceu que o acordo 
recentemente alcançado no Grupo 
de Ligação em relação a uma tran-
che do financiamento da obra do 
aeroporto não foi conseguido como 
contrapartida a cedências da parte 
portuguesa sobre outras matérias. 
“No Grupo de Ligação, todas as 
questões são tratadas individual-
mente. Não há negócio de ques-
tões”, precisou o governador em 
declarações aos jornalistas, numa 
pausa durante uma visita às obras 
do novo terminal de passageiros do 
Porto Exterior. Rocha Vieira disse 
que, entre Portugal e a China, “há 
um propósito comum que é a cons-
trução da Região Administrativa 
Especial de Macau” e “uma grande 
vontade de se resolverem os pro-
blemas”. Todos juntos - prosseguiu 
- “queremos conferir a Macau a ca-
pacidade de tomar em suas mãos 
o seu futuro, permitindo que todos 
vivam no Território”.“Os assuntos 
que se discutem no Grupo de Liga-
ção têm apenas como contrapartida 
um desejo comum: que as questões 
do período de transição andem para 
a frente e que tudo se concretize 
num ambiente de colaboração e de 
cooperação”, observou. O governa-
dor admitiu, no entanto, que algu-
mas das questões levadas ao Grupo 
de Ligação - como é o caso do finan-
ciamento do aeroporto - “são muito 
complicadas, não porque as pessoas 
as queiram complicar”, mas por-
que de facto se tratam de assuntos 
complexos. “Na administração de 
Macau há uma determinação muito 
grande para que todos os assuntos 
se possam resolver com calma, dig-
nidade, paciência e determinação”, 
disse o chefe do Executivo macaen-
se, notando que as autoridades do 
Território têm “encontrado a mesma 
vontade de resolver problemas”, 
quer ao nível do Grupo de Ligação, 
quer da parte dos dirigentes chine-
ses. “A última reunião do Grupo de 
Ligação veio demonstrar mais uma 
vez isto mesmo - veio demonstrar 
que temos vindo a andar”, disse. 
Ultrapassadas todas as questões re-
lacionadas com o financiamento da 
obra e já depois de o Grupo de Liga-
ção ter obtido consenso em relação 
ao modelo tipo do acordo de tráfego 
aéreo, as autoridades da aviação ci-
vil de Macau podem agora começar 
negociações formais com as compa-
nhias interessadas em operar no fu-
turo Aeroporto de Macau.

“Durante quase setenta anos, Monsenhor 
Manuel Teixeira dissecou Macau historica-
mente. Escreveu sobre homens, acontecimen-
tos, ruas, edifícios e monumentos, tradições e 
lendas, sobre Deus e a igreja que serviu....”

José Mário Teixeira, “Manuel Teixeira, de 
menino a Monsenhor”
 

Recordar Manuel Teixeira é buscar 
na memória mil momentos de con-
vívio com ele que a vida me propor-

cionou, desde os anos da minha infância 
até vésperas da sua partida definitiva para 
Portugal, deixando para sempre esta terra 
que tanto amou e que sempre considerou 
sua.

Foram incontáveis e inesquecíveis as 
vezes que falámos, de tudo um pouco, na 
rua, no Liceu, na minha casa, nas amplas 
salas do Seminário de S. José onde ia jun-
tando vastíssima documentação, na Pou-
sada de Mong-Há, sua residência nos anos 
derradeiros em Macau, em múltiplas acti-
vidades culturais, em cerimónias oficiais 
ou em simples momentos descontraídos 
de lazer.

Recordar Manuel Teixeira é, para além 
do homem devotado a muitas causas, 
lembrar e valorizar a obra que nos legou. 
Ninguém, afinal, escreveu mais do que ele 
sobre Macau.

Centenário
O centenário do seu nascimento, em 

2012, foi o pretexto para a organização de 
diversas homenagens, aqui e em Portugal. 
O Instituto Internacional de Macau (IIM) 
também organizou uma, muito concorri-
da, na sua sede, que tive a honra e o prazer 
de coordenar e moderar. 

Juntando as comunicações apresenta-
das, de Eduardo Francisco Tavares e Fer-
nando Vinhais Guedes, um poema de Dâ-
maso Barros e um trabalho de José Mário 
Teixeira, mestre em Línguas e Literaturas 
e jovem colaborador do IIM, com respon-
sabilidades na área de projectos especiais, 
saiu recentemente do prelo o livro “Ma-
nuel Teixeira, de menino a Monsenhor” 
(IIM, Novembro de 2012), que é a exten-
são duradoura dessa homenagem em boa 
hora prestada. Nele ficou traçado um sin-
gelo retrato, ao lado de outros que foram 
ou poderão ser ainda produzidos por tan-
tos escritores e agentes culturais que com 
ele lidaram em variadas circunstâncias.

O livro é o 6.º volume da colecção 
“Missionários para o Século XXI”. Os cin-
co anteriores foram dedicados a Lancelo-
te Miguel Rodrigues, Joaquim Angélico 
Guerra, Mário Acquistapace, Benjamim 
Videira Pires, Luigi Versiglia e Callisto 
Caravario, sendo D. José da Costa Nunes 
recordado no próximo. Esta colecção, que 
enriqueceu o acervo editorial do IIM, vi-
sou enaltecer uma plêiade de servidores 
da Igreja cuja acção e dedicação, no de-

curso do século XX, foram determinantes 
para a afirmação, consolidação e sobrevi-
vência de Macau tal como a conhecemos 
hoje. Foram figuras excepcionais, pela 
grandeza dos princípios, pelo espírito de 
missão e pela obra relevantíssima legada. 
Foram, em variados domínios, construto-
res do novo século.

Um percurso notável
O autor do livro ofereceu-nos um 

relato muito bem conseguido da vida e 
obra do saudoso Monsenhor. Imaginou-o 
numa travessia derradeira da ponte Ge-
neral Nobre de Carvalho a recordar todo 
o seu longo percurso, desde o nascimento 
na pequena vila transmontana de Freixo 
de Espada à Cinta, até aos últimos dias 
vividos na sua terra de adopção.

Eis uma passagem do livro que con-
vidará e estimulará certamente o leitor a 
lê-lo na íntegra:

“Os últimos anos passados no Seminário 
de S. José, entre livros e papéis incontáveis, fo-
ram os últimos anos de investigação histórica. 
Tinha dezasseis quartos à sua disposição, três 
dos quais repletos de caixas com livros e do-
cumentos, e uma confusão ordenada por ele, 
onde estavam anotadas todas as peças da sua 
pesquisa inacabada. Recorda como os quartos 
vazios, as camas de ferro com um ou outro ob-
jecto esquecido, um terço perdido no pó que 
se acumulava inevitavelmente, criavam um 
ambiente nostálgico. Pensa na sua imagem 
durante esse tempo como a de um fantasma 
que não seria apanhado facilmente. Todos os 
restantes padres que ali viviam com ele esta-
vam à espera do último suspiro enquanto ele 
pensava que não tinha tempo para morrer, por 
estar demasiado ocupado.

Pousa o “chá da Escócia” que o acompa-
nhou durante uma grande parte da travessia 
e, poucos passos depois, lembra-se da entrada 
no Centro Hospitalar Conde de S. Januário, 
com uma paralisia facial periférica que exigi-
ria dez meses de tratamento para lhe restaurar 
a vista e o movimento natural dos músculos 
faciais. No entanto, tinha acabado de celebrar 
a missa no Convento de Sta. Clara e a tra-
balhar nas crónicas, que começou a escrever 
ainda jovem, para uma série de jornais que se 
sucederam uns aos outros. Desde a saída do 
Seminário, tinha sido a única ocupação literá-
ria que guardara. Porque cada dia da sua vida 
dava ainda uma crónica, com um toque da sua 
opinião, ao qual, apesar de por vezes ferir sus-
ceptibilidades, ele sabia que tinha direito.

Acabada a estadia no hospital que lhe ti-
nha sabido a hotel, Manuel Teixeira mudou-
-se para a Pousada de Mong-Há, onde residiu 
numa existência calma durante uns anos. Foi 

Manuel Teixeira, de menino a Monsenhor

FALAR DE NÓS
Jorge A. H. Rangel*

agraciado com o título de Cidadão Beneméri-
to de Macau, em 1998, o mesmo ano em que 
foi apresentada ao público a obra ‘A Igreja em 
Cantão’, da sua autoria, no Paço Episcopal.

Sorri ao pensar no fim. (...)
Chega ao fim da ponte e olha uma última 

vez para Macau. Ali, diante dele, onde estivera 
outrora a estátua de Ferreira do Amaral, levan-
tam-se agora uns monstros de vidro e ferro. 
Olha para trás, vê a ponte na sua extensão total 
e pensa que, brevemente, ele próprio será subs-
tituído por ferro e vidro, carros e máquinas, 
que atravessarão a ponte em vez dele. Fecha os 
olhos e suspira, murmurando entre os dentes: 
– Está na hora de regressar a Trás-os-Montes.

A 16 de Maio de 2001, regressou a Portu-
gal definitivamente e foi acolhido na Casa de 
Santa Marta em Chaves, pelas Irmãzinhas e 
pelos seus Meninos menos novos. Aí foi aben-
çoado com a companhia de amigos até à data 
da sua morte, a 15 de Setembro de 2003. Tinha 
91 anos.

Durante quase setenta anos, Monsenhor 
Manuel Teixeira dissecou Macau historica-
mente. Escreveu sobre homens, acontecimen-
tos, ruas, edifícios e monumentos, tradições e 
lendas, sobre Deus e a igreja que serviu, mas 
também sobre deuses nos quais nunca acredi-
tou, mas que, compreendeu, faziam parte da 
história deste pequeno pedaço de terra tão com-
plexo e com tantos segredos. O património que 
deixou, por escrito, tem o tamanho da história 
da presença portuguesa no Oriente.

Homo humus, fama fumus, finis cinis.
Monsenhor Manuel Teixeira partiu em 

graça. Continua, através da sua obra, que lhe 
sobreviveu, a viver em graça.”

Prémio Identidade
Quando o IIM criou o Prémio Identi-

dade, em 2003, para distinguir personali-
dades e instituições que tenham contribuí-
do, de forma eficaz e continuada, para a 
dignificação e valorização da memória e 
da identidade de Macau, foi ele o primei-
ro contemplado, por decisão unânime do 
júri, constituído pelo corpo universal dos 
titulares dos órgãos sociais do IIM, inau-
gurando uma galeria que inclui, desde en-
tão, entidades como a Diocese de Macau, a 
Santa Casa da Misericórdia, a Associação 
Promotora da Instrução dos Macaenses, a 
Universidade de Macau, a União Macaen-
se Americana e o Club Lusitano de Hong 
Kong, dois portais electrónicos (o Projecto 
Memória Macaense e “Famílias Macaen-
ses – Macanese Families”), e algumas pes-
soas com altos serviços prestados, como o 
escritor Henrique de Senna Fernandes, o 
Prof. Eng.º Luís de Guimarães Lobato e o 
Comendador Arnaldo de Oliveira Sales, 
figuras de referência da diáspora macaen-
se.

Manuel Teixeira foi um gigante entre 
os vultos maiores da História de Macau. 
O IIM continuará a ter nele um inspirador 
permanente para os seus projectos e rea-
lizações.

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

• • • CARTOON • • •
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FÓRMULA 1

Rosberg vence corrida dramática

Dramático. É o mínimo que se 
pode dizer de um Grande Pré-
mio em que explodiram quatro 

pneus, todos pneus traseiros do lado 
esquerdo e todos no mesmo local do 
circuito, por incrível que possa pare-
cer. Para além disso, o grande favorito 
Vettel parou a dez voltas do fim com a 
caixa de velocidades partida.

E que dizer das últimas seis voltas 
em que, graças ao “Safety Car”, todos 
os pilotos se agruparam numa fila in-
diana de pilotos “sedentos” de acção, 
que só esperavam que o Mercedes 
Benz da organização saísse da pista 
para de “atirarem uns aos outros”.

E como o prometido é devido, as-
sim foi. Em seis voltas assistiu-se a 
mais ultrapassagens e manobras ar-
riscadas que durante o resto da prova, 
que teve 14 voltas neutralizadas pelo 
“Safety Car”.

O último pneu a explodir, de Sér-
gio Perez, que foi o único piloto que 
não conseguiu voltar á pista devido 
aos estragos causados pela explosão 
do pneu no chassis do carro, pois con-
seguiu entrar de imediato nas boxes. 
Mas nada havia a fazer... Vergne tam-
bém acabaria por abandonar devido 
aos estragos causado pelo pneu.

Com Vettel fora da corrida, onde 
tinha imposto a sua classe após her-

António Ribeiro Martins*

dar o primeiro lugar com a explosão 
do pneu traseiro de Hamilton, que 
liderava de forma impecável, Nico 
Rosberg conseguiu mais uma vitória 
para a Mercedes Benz.

Mark Webber foi segundo, neste 
seu último GP da Grã-Bretanha, visto 
que irá conduzir para o novo projec-
to “Sport” da Porsche, abandonando 
a Fórmula Um, seguido de Fernando 
Alonso, que foi o piloto que mais be-

neficiou com a desistência de Vettel, 
em termos de Campeonato.

Incrivelmente, e mostrando a exce-
lente forma actual da Mercedes Benz, 
Hamilton, que depois do problema 
com os pneus ficara em 21º lugar, con-
seguiu um excelente 4º lugar. Em 5º fi-
cou Raikonen, com um Renault cheio 
de problemas, seguido de Massa, que, 
tal como Hamilton, recuperou exce-
lentemente da paragem forçada para 

substituir o pneu que explodira.
Mas a corrida de ontem ficará co-

nhecida como a “Pirelli Pop-Corn 
Race” (corrida das pipocas da Pirelli), 
como lhe chamou um dos comentado-
res de serviço na Star Sports.

De ressaltar que os três primeiros 
pneus explodiram no início da corri-
da, mais precisamente na 7ª volta (Ha-
milton), 10ª (Massa) e 15ª (Vergne). 
Os técnicos da Pirelli, especialmente 
o Eng. Hembrey, movimentavam-se 
com um ar muito preocupado, e aca-
baram por avisar todas as equipas que 
deveriam aumentar a pressão do ar 
dos pneus em dois pontos, o que não 
impediu a explosão do pneu do McLa-
ren de Pérez. 

De notar ainda que, durante uma 
das sessões de treinos livres, Pérez 
tinha sofrido um incidente igual, ao 
qual a Pirelli descartara a responsabi-
lidade, dizendo que o pneu tinha um 
profundo golpe lateral.

Sem dúvida que a tarde foi de Ha-
milton, que deve ter feito a corrida da 
sua vida, com um carro em péssimas 
condições, muito danificado, e a con-
seguir recuperar até ao 4º lugar numa 
prova que parecia que teria uma vitó-
ria fácil... não é para muitos!

No entanto, todos os que ficaram 
classificados contribuíram para o 
Grande Prémio mais dramático desta 
época... até agora!

*Especialista JTM
em Desportos Motorizados

GP da Grã-Bretanha ficou marcado por quatro explosões de pneus
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Ghilas salienta que ainda não 
tem nada acertado com o 
campeão português, mas dá 

a entender que um acordo com a 
equipa azul-e-branca está próximo. 
Segundo a imprensa portuguesa, o 
principal motivo que o levou a re-
jeitar uma mudança para Inglaterra 
prende-se com a possibilidade de 
disputar a Liga dos Campeões.

“Estou muito mais perto do FC 
Porto do que de qualquer outro clu-
be. Gostaria de jogar na Liga dos 
Campeões, e isso faz uma grande di-
ferença. Ir para Inglaterra poderia ser 
perfeito, mas quando o maior clube 
do campeonato português vem ter 
contigo, não consegues ficar indife-
rente. Ainda nada está acertado, mas 
não estamos longe”, afirmou o joga-
dor argelino, citado pela Sky Sports.

O FC Porto continua a sua aposta 
na rota da Colômbia e Juan Quinte-
ro está perto de ser mais um reforço 
dos tricampeões nacionais. 

Também segundo a imprensa 
portuguesa, o director-desportivo 
do Pescara, clube com o qual Quin-
tero tem contrato, afirmou que “ape-
nas faltam detalhes” para o jogador 
ser confirmado como atleta dos por-
tistas.

LIGA PORTUGUESA

Ghilas e Quintero perto dos “dragões”
Ghilas, do Moreirense, e Quintero, do Pescara, poderão estar próximos de assinar pelo FC Porto. O 
jogador argelino tem sido apontado como alvo dos clubes britânicos West Ham, West Bromwich e 
Everton, mas a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões deverá falar mais alto. Já o colombiano é 
considerado com o substituto de James Rodriguez

Ghilas marcou 13 golos pelo Moreirense
no último campeonato

Pedro Sarmiento, técnico que 
lançou Quintero na alta roda do 
futebol, enalteceu as qualidades e 
apontou os defeitos de Quintero. “É 
ainda um produto inacabado, mas 
com talento para suplantar o êxito 
de James”, referiu Sarmiento, desta-
cando ainda a capacidade do joga-
dor assistir os colegas para o golo. 
A transferência poderá ser feita por 
cerca de oito milhões de euros.

Luis Fariña na órbita da Luz
O médio argentino Luis Fariña, 

do Racing Avellaneda, está nova-
mente a ser associado ao Benfica. 
Desde Dezembro que o jogador, de 
22 anos, é colocado na órbita do clu-
be da Luz, mas o alegado interesse 
nunca se concretizou. 

Porém, o diário argentino “Olé” 
revela agora que, no decorrer desta 
semana, poderá haver contactos por 
parte dos responsáveis do Benfica, 
assim como do CSKA.

Fariña esteve em destaque sobre-
tudo na ponta final do campeonato 
argentino, concluindo a temporada 
com 28 jogos e quatro golos, aumen-
tando a expectativa dos responsá-
veis do Racing numa possível trans-
ferência. P.A.S.

Displicência
portuguesa 
comprometeu
“sevens”
A selecção portuguese de râguebi termi-
nou ontem a sua participação no Mundial 
de “sevens” que decorreu na Rússia. A 
prestação lusa ficou marcada por alguma 
displicência que colocou a equipa fora da 
“Melrose Cup”, depois de uma derrota 
surpreendente frente a Hong Kong. No 
sábado, em Moscovo, no segundo dia do 
Mundial de “sevens”, em râguebi, Portu-
gal alcançou uma vitória inédita frente à 
Argentina (17-10), actual vice-campeã do 
Mundo, e ficou em excelente posição para 
conseguir o apuramento para a “Melrose 
Cup” (apuramento dos oito primeiros). 
No entanto, contra a frágil selecção de 
Hong Kong desperdiçou uma vantagem 
de 14 pontos e perdeu incrivelmente, por 
14-17. Desta forma, a selecção portuguesa 
terminou o seu grupo na terceira posição 
e passou a disputar a “Plate”, onde foi 
eliminada pela congénere da Escócia por 
17-0.
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Tempos livresJulie Cheng

Os meus tempos livres costu-
mam ser dedicados a várias 
coisas, mas gosto particular-

mente de nadar, ver filmes, ler e de-
senhar. Quando vou nadar aproveito 

para variar entre piscina e praia, mas depende também 
de como estiver o tempo. Recentemente fui ao cinema 
ver dois filmes animados, o “Epic” e o “Despicable Me 

2”. O primeiro fala de uma história de aventura e amor, 
que era algo que já sabia que ia gostar, e um filme para 
todas as idades. O segundo não achei que fosse melhor 
que o “Despicable Me 1”... Sobre livros, estou a ler “Es-
cape from camp 14”, de Blaine Harden. Fala sobre um 
jovem que nasceu num campo na Coreia do Norte, e 
o inferno que passa diariamente, tal como se fosse um 
campo de concentração alemão. Espero acabar o livro 

em breve porque tem sido muito interessante. Nos 
meus tempos livres aproveito também para desenhar, 
e gosto de ir tentando novos estilos para aperfeiçoar o 
meu trabalho. É uma paixão que tenho desde os meus 
cinco anos, como que um sonho, e é isso que gosto de 
colocar nas minhas pinturas. Também gosto muito de 
música, e estou bastante entusiasmada para o concer-
to da Rihanna em Macau!

Gente Gira Coordenação:
Pedro André Santos

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

Celebrar 
Moçambique
à mesa
A Associação dos Amigos de 
Moçambique (AAM) realizou o seu 
tradicional jantar de celebração 
de independência, uma iniciativa 
que decorreu no Westin, em 
Coloane, e que contou com a 
presença de 128 pessoas, segundo 
a organização. “Fazemos isto 
também para divulgar a nossa 
gastronomia. Temos tido muitas 
pessoas ao longo dos anos e desta 
vez até conseguimos fazer sete 
novos sócios”, disse ao JTM Helena 
Brandão. A presidente da AAM 
destacou ainda o buffet a cargo 
do Chef Carlos Graça, que ainda 
brindou os presentes com os seus 
dotes musicais, para além do sorteio 
de algumas lembranças tradicionais 
de Moçambique. Uma novidade 
para este ano foi a criação de um 
cocktail especial temático por 
parte de Bruno Santos. A bebida, 
baptizada de “ponche Kanimambo” 
(que significa “obrigado”), teve um 
grande sucesso entre os presentes, 
acabando por esgotar durante o 
jantar.
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Fartura?
Tal como prevíramos, 
o sufrágio directo das 
eleições de Setembro 

para a Assembleia 
Legislativa vai ter 
número recorde de 

candidatos.
Para ser correcto, para 

já, o que existe são 
apenas comissões de 
candidatura, ainda 

que encabeçadas por 
mandatários, desco-
nhecendo-se se todas 

terão sido aceites. Para 
além disso, até à próxi-
ma segunda-feira, dia 

8 de Julho as comissões 
de candidatura terão 

que apresentar os seus 
candidatos e o progra-
ma eleitoral. Só depois 
de analisados também 
todos estes documen-
tos, a CE anunciará as 

listas de candidatos 
que entram na corrida. 

Mesmo assim, pelo 
andar da carruagem 
tudo indica que seja 
elevado o número de 

listas presentes ao acto 
eleitoral.

Isto faz todo o sentido. 
Numa sociedade plu-
ralista e com elevado 

grau de liberdade 
como a que existe em 

Macau, é excelente 
que haja quem deseje 
apresentar a sua visão 

sobre o presente e o 
futuro.

Resta saber, se a fartu-
ra se confirma...

ENPASSANT
José Rocha Dinis

10 anos do Fórum celebrados em Díli
antes de encontro de empresários 
O 10º aniversário da criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau) foi assinalado ontem em Díli, num 
jantar comemorativo que contou com a presença de Chang Hexi e Rita Santos, respec-
tivamente secretário-geral e secretária-geral adjunta do Fórum, e Veneranda Lemos, 
secretária de Estado para o Apoio e a Promoção do Sector Privado de Timor-Leste, entre 
outros responsáveis. Os responsáveis do Fórum Macau deslocaram-se à capital timo-
rense para participar no nono encontro de empresários para a cooperação económica e 
comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Dedicado ao tema “O novo 
paradigma de investimento em Timor-Leste”, o encontro, que termina quarta-feira, tem 
como principal objectivo “estimular as relações comerciais entre empresas dos países participantes através de novas formas de cooperação, 
oportunidades de investimento e promoção de parcerias que contribuam para o desenvolvimento socioeconómico dos respectivos países”. 
Participam no evento empresários de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau e China, além do presidente 
da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Pedro Reis.

Sinal número 3 durante a manhã de hoje
Desde as 22 horas de ontem que foi içado o sinal 1 de tempestade tropical 
“Rumbia”, que segundo a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos 
de Macau trará para o dia de hoje “céu geralmente muito nublado, vento bo-
nançoso a moderado de Leste a Nordeste, tornando-se fresco a muito fresco de 
Sueste com rajadas, aguaceiros ocasionais e mar de pequena vaga passando a 
cavado”. As temperaturas situar-se-ão entre os 26 e os 30 graus. Na manhã de 
hoje, o “Rumbia” aproximar-se-á da RAEM prevendo-se que seja içado o sinal 
3. Caso a sua rota se mantenha, mais tarde, às 22 horas, a tempestade situar-
-se-á a cerca de 300 km a sul da RAEM, afastando-se depois para o interior do 
Continente. 

Fado estreia-se amanhã em Pequim 
As cantoras Cristina Nóbrega e Cao Bei vão actuar amanhã em Pequim, acompanhadas pelo guitarrista 
João Bengala, no primeiro espectáculo de fado realizado na capital chinesa, intitulado “Amizade Lu-
sófona com a China”. “A Mariza já cantou em Xangai, durante a Exposição Universal de 2010, mas em 
Pequim seremos nós as primeiras”, realçou à agência Lusa Cao Bei (na foto0, empresária chinesa radica-
da há 20 anos em Portugal e uma das raras estrangeiras que canta o fado. Cao Bei interpretará três fados 
celebrizados por Amália e Lucília do Carmo, e, como sempre, parte das letras serão cantadas em chinês. 
“Não sou fadista: canto à minha maneira e ponho sempre um pouco de Ópera de Pequim naquilo que 
canto”, disse a cantora. Cristina Nóbrega, que irá actuar pela primeira vez na China, ganhou o prémio 
Voz do Fado em 2008. Patrocinado pela Embaixada de Portugal em Pequim, o espectáculo conta com o 
apoio da UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) e do Observatório da China.

Bruxelas e Alemanha exigem aos EUA
explicações sobre espionagem
O presidente do Parlamento Europeu exigiu ontem que os EUA clarifiquem se espiaram a União 
Europeia, como afirmou a revista Der Spiegel, citando o ex-colaborador dos serviços secretos nor-
te-americanos Edward Snowden. “Estou profundamente preocupado e surpreendido”, reconhe-
ceu Martin Schulz num comunicado, no qual assegura que, “se as acusações forem verdadeiras, 
constitui um assunto muito grave que terá um grave impacto nas relações UE-Estados Unidos”. 
Segundo a revista alemã, a Agência Nacional de Segurança (NSA) dos EUA acedeu tanto a conteú-
dos de conversações confidenciais como a correios electrónicos e arquivos de computadores das representações da UE em Washington. Não 
foram escutas ou espionagem através de microfones no edifício, mas de uma rede informática interna, sublinhou o Der Spiegel, que citou 
uma das actas classificadas como extremamente confidenciais da NSA, de Setembro de 2010, facilitada por Snowden. A ministra da Justiça 
alemã também exigiu explicações a Washington, expressando a sua surpresa perante as novas revelações. “Excede tudo o que é imaginável 
[o facto de] os nossos amigos dos Estados Unidos olharem para os europeus como inimigos”, afirmou Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
para quem as informações agora divulgadas, a serem verdadeiras, recordam comportamentos “entre inimigos” durante a Guerra Fria.

Bilhete mais caros no “Ocean Park” 
para atenuar subida de 33% nas despesas
A administração do “Ocean Park” de Hong Kong decidiu au-
mentar em cerca de 1,4% os preços dos bilhetes para adultos 
(passam a custar 320 dólares de Hong Kong) e crianças (160 dó-
lares de Hong Kong). A medida entra em vigor a 1 de Setem-
bro e foi justificada com o aumento de 33% registado nos custos 
operacionais nos últimos dois anos. Os residentes de Hong Kong 
beneficiarão de descontos de 15% nos primeiros dois meses de 
vigência da nova tabela de preços. “Os novos preços continuarão 
a ser dos mais baratos entre os parques temáticos semelhantes 
da região”, sublinhou o presidente do “Ocean Park”, Allan Zeman, empresário conhecido como o 
“pai” da zona de “Lan Kwai Fong” e sócio de longa data de Steve Wynn.

Banca japonesa escapou à crise 
por “desconhecer” língua inglesa
Os bancos japoneses conseguiram ficar relativamente imunes à crise de 
2008, porque os seus executivos não falavam inglês, defendeu o actual 
ministro das Finanças, Taro Aso. De acordo com a agência AFP, Taro 
Aso disse que os banqueiros do país sentiram-se “perdidos na tradu-
ção”, não compreendendo os instrumentos e produtos financeiros que 
levaram o sistema financeiro mundial a um desastre precipitado pela 
queda do banco Lehman Brothers. “Muita gente viu-se prejudicada 
pelos produtos financeiros duvidosos, os famosos ‘subprimes’, mas os 
bancos japoneses não se lançaram a eles como fizeram os bancos eu-
ropeus. Os dirigentes japoneses simplesmente não entendiam inglês, 
por isso, não compraram nada”, frisou Aso, num encontro em Tóquio.

Mapa com a situação da tempestade ao final da noite de ontem


