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PRESIDENTE XI JIPING
ADVERTE MILITARES 
SOBRE A CORRUPÇÃO

As forças armadas chinesas devem 
resistir à "corrosão" da corrupção e 
garantir que a luta contra o suborno 
seja aprofundada, disse o presidente Xi 
Jinping a oficiais superiores, informou 
ontem a imprensa estatal oferecendo 
uma advertência renovada contra um 
problema profundo. Falando numa 
reunião de três dias da Comissão 
Militar Central, que terminou ontem, Xi 
disse que a luta contra o suborno deve 
permanecer "sempre na estrada" e ser 
aprofundada, informou a agência Xinhua. 
"Ir em perseguição e golpear duro contra 
o hedonismo e extravagância", disse Xi 
salientando que "a luta anticorrupção 
deve ser inabalável e não mudará de 
direcção nem de forma.” Os militares da 
China devem garantir que eles e suas 
famílias sejam correctos e limpos, e que 
possam "resistir à corrosão de tendências 
doentias", disse Xi, frisando ainda 
que todos os esforços são necessários 
para fortalecer a liderança do Partido 
Comunista sobre as forças armadas "para 
garantir uma garantia política sólida para 
a construção de um exército forte".

Afastamento de juristas da AL
abala a comunidade portuguesa
A comunidade jurídica reagiu com perplexidade à decisão da Assembleia Legislativa 
de não renovar os contratos de dois dos seus mais experientes assessores jurídicos 
portugueses sob o fundamento de querer reestruturar o quadro jurídico. Juristas 
e advogados ouvidos por este jornal lamentam o afastamento de Paulo Cardinal e 

Paulo Taipa sustentado numa decisão "incompreensível” já que ambos deveriam 
ter "lugar em qualquer reestruturação”. Trata-se também de uma "injustiça 
grotesca” que poderá ter "motivação política”

SOU CHIO FAI EM ENTREVISTA AO JTM

"GAES 
necessita 
de nova 
estrutura"
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O EMBAIXADOR QUE 
UNIU OS PORTUGUESES
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SOU CHIO FAI EM ENTREVISTA AO JTM

GAES tem de 
"enfrentar uma nova 

realidade"
e "é necessária 
uma nova 

estrutura"

Com a aprovação de novas 
leis que o regulam, o ensino 
superior vai entrar numa nova 
página, acredita o coordenador 
do Gabinete de Apoio ao 
Ensino Superior. Em entrevista 
à TRIBUNA DE MACAU, Sou 
Chio Fai anunciou que, para 
fazer face às mudanças e novos 
desafios, o organismo que 
dirige deverá sofrer, em breve, 
alterações ao nível da estrutura 
orgânica para que possa 
desempenhar mais funções 

INÊS ALMEIDA

O Ensino Superior em Macau 
tem uma história recente. 
Que rumo é que Macau pre-
tende seguir nesta área?

- Se considerarmos a criação da Universida-
de da Ásia Oriental, na década de 80, como 
a primeira página do ensino superior em 
Macau, então, realmente, é muito recente, 
tem só pouco mais de trinta anos. Naquela 
altura Hong Kong tinha poucas universida-
des e os jovens tinham poucas oportunida-
des para ter acesso ao ensino superior, por 
isso, algumas pessoas de Hong Kong vieram 

Macau é pequeno. Não vale a 
pena criar cá uma agência 
porque depois ninguém sabe 
o que é isto e todas as pessoas 
se conhecem, então, eu posso 
convidar alguém que conheço 
para avaliar a minha agência 
e depois a mesma pessoa 
convida-me para a avaliar. 
Não faz sentido. Depois, há 
um relatório e as pessoas 
perguntam quem é a agência, 
porque ninguém sabe

a Macau criar a Universidade da Ásia Orien-
tal. O sistema do ensino era quase igual ao 
de Hong Kong ou britânico. Eu fiz o meu 
primeiro curso na Universidade da Ásia 
Oriental, em 1984, e naquela altura a licen-
ciatura era de três anos, como em Inglater-
ra, porque, na altura, o objectivo da univer-
sidade era para formar quadros de Hong 
Kong, não de Macau. Depois, foi celebrado o 
acordo entre Portugal e a China e tornava-
-se necessário formar quadros locais. Antes 
da criação da RAEM, e também logo depois, 
nos primeiros dois ou três anos, o objecti-
vo era formar quadros. Os três objectivos 
principais do ensino superior são a forma-
ção dos quadros, a investigação científica 
e o serviço à comunidade. Naquela altura, 
o principal era formar quadros. Só que de-
pois da criação da RAEM, o papel das insti-
tuições do ensino superior começou a mu-
dar um pouco. Além da formação dos qua-
dros, este serviço à comunidade torna-se 
cada vez mais importante porque os pro-
fessores, os estudantes e os investigadores, 
começaram a trabalhar com o Governo da 
RAEM e também algumas associações cívi-
cas para fazer o ponto de situação de Macau 
na área sócio-económica, cultura e outras 
áreas. Assim começa o segundo objectivo, o 
serviço à comunidade. 

- Mais recentemente, como é?
- Nos últimos cinco ou 10 anos, depois da 
criação dos dois primeiros laboratórios-
-chave nacionais na Universidade de Macau 
(UM) e na Universidade de Ciência e Tec-
nologia de Macau (UCTM), começaram a 
desempenhar no ensino superior de Macau 
o terceiro objectivo, que é a investigação 
científica. Durante esta semana foi anun-
ciada a criação de um terceiro e quarto 
laboratórios-chave em Macau. Esta inves-
tigação científica torna-se cada vez mais 
importante. Estava a perguntar qual é o 

caminho para o ensino superior...; em prin-
cípio, o ensino superior vai desempenhar 
estes três papéis. Durante estes 30 anos, em 
épocas diferentes, o objectivo mais impor-

tante dependeu muito da situação daquela 
altura. No futuro, estes três objectivos vão 
ser desenvolvidos numa situação de equilí-
brio. A formação dos quadros é importante, 
mas não é só dos quadros de Macau mas 
também, com a política da Grande Baía, a 
formação dos quadros desta área, em cola-
boração com outras instituições de ensino 
superior de Hong Kong e das nove cidades 
de Guangdong. O Governo Central definiu 

Macau como uma Plataforma e um Centro 
Mundial de Turismo e Lazer, portanto, Ma-
cau, em termos de formação dos quadros, 
precisa também fde ormar quadros bilin-
gues, não só para Macau mas também para 
a China e formar pessoas dos Países Lusó-
fonos para que falem chinês. Em termos 
da formação dos quadros gestores da área 
do turismo também é outro ponto impor-
tante. Mas a formação dos quadros é uma 
coisa. Depois, com a instalação do terceiro 
e quarto laboratórios-chave em Macau, isto 
é importante para a investigação. Macau 
pode colaborar com a China Continental 
para desenvolver alguma coisa. Quanto ao 
serviço à comunidade, é algo que se torna 
cada vez mais importante porque o Gover-
no de Macau precisa de ter políticas com 
base científica. Assim, a investigação é im-
portante. Estamo-nos a preparar para tra-
balhar com o Conselho do Ensino Superior 
para definir o Plano de Desenvolvimento 
Estratégico do Ensino Superior em Macau. 
 
- Actualmente, há objectivos específicos 
a curto, médio e longo prazo?
- Estamos a trabalhar sobre isto já há al-
guns anos. Encomendámos a uma insti-
tuição do ensino superior a preparação 
deste plano de desenvolvimento estraté-
gico do ensino superior, mas pensamos 
que é importante concluirmos todo o ins-
trumento legal do ensino superior por-
que depois é que conseguimos, através 
dos instrumentos legais, ver o que Macau 
pode fazer no futuro em termos do en-
sino superior. Por isso, como foi criado 
este Conselho do Ensino Superior, então, 
o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior 
(GAES) vai trabalhar junto do Conselho 
do Ensino Superior para preparar o Pla-
no de Desenvolvimento Estratégico do 
Ensino Superior. Isto vai conter, com cer-
teza, os objectivos a médio e longo prazo. 
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O GAES só tem três dirigentes: 
o coordenador e dois 
coordenadores-adjuntos. 
Não temos chefes de 
departamento ou de divisões. 
Só temos chefias funcionais. 
Será que esta organização 
consegue suportar todo o 
processo? É difícil
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- Estes estudo encomendado foi inter-
rompido?
- Foi encomendado a uma instituição do en-
sino superior e a instituição já submeteu o 
relatório. Em princípio, vamos submeter es-
tas bases de trabalho ao Conselho do Ensino 
Superior porque não vale a pena os mem-
bros falarem sem uma base de trabalho. 
Assim temos alguns documentos com da-
dos estatísticos, para os conselheiros pen-
sarem, falarem e definirem bem um plano. 
 
- Recentemente foi aprovado o Estatuto 
do Ensino Superior, e dois regulamen-
tos administrativos sobre a avaliação da 
qualidade e o sistema de créditos. Como 
é que tudo isto vai funcionar?
- No ano passado foi aprovada pela Assem-
bleia Legislativa (AL) o Regime do Ensino 
Superior e entrou em vigor no dia 8 de 
Agosto, que é um dia bom, porque é um 
número bom para as pessoas da China. 
Estes cinco regulamentos administrativos 
são principalmente para tornar esta Lei do 
Ensino Superior mais funcional porque a 
lei tem os princípios, mas é preciso definir 
os procedimentos e requisitos, tal como o 
Estatuto do Ensino Superior, que define os 
requisitos para a criação das instituições 
do ensino superior e o seu funcionamento, 
e define os requisitos para aprovação da 
criação dos novos cursos. Isto também é 
muito importante. Além de tratar esta rela-
ção entre o Governo e as instituições de en-
sino superior, também define a relação de 
cada instituição do ensino superior com os 
docentes e alunos. Para os professores, em 
princípio, define-se bem na Lei do Ensino 
Superior quem são as pessoas que podem 
exercer a docência. Há alguns professores 
que não têm o grau académico para exercer 
a docência, mas isto é preciso algumas for-
malidades e o estatuto define isso. Quanto 
aos alunos, em princípio, trata-se de uma 
questão sobre os alunos sobredotados. 
Como é que um aluno sobredotado numa 
escola secundária consegue, sem acabar o 
ensino secundário complementar, ter aces-
so ao ensino superior. Isto define os proce-
dimentos. No regulamento administrativo 
do Estatuto [do Ensino Superior] é dito que 
é preciso a concordância dos encarregados 
de educação, é preciso recomendação da 
própria escola secundária, alguma prova 
e depois mais alguns documentos. Depois, 
através do Estatuto também definimos a 
maneira como funcionam as defesas das te-
ses de mestrado e do grau de doutoramento.  

- Este Estatuto permite também que as 
instituições criem cursos de mestrado. 
Visto que estamos em Agosto, haverá 
tempo para haver já novos mestrados 
no próximo ano lectivo?
- Para a criação do curso de mestrado ago-
ra há duas maneiras: a primeira, durante 
este período de um ano de transição, as 

instituições podem seguir os regulamentos 
internos porque é sempre preciso aprova-
ção académica e pedagógica e depois de 
ser aprovado pelo reitor, é preciso que o 
conselho universitário aprove também e 
submeta à aprovação do Governo. Este é 
o caminho normal dos últimos anos; Ou-
tra maneira é uma novidade, que é atra-
vés da acreditação do curso. Isto vai ser 
adoptado depois deste ano de transição: 
todos os cursos que sejam criados têm de 
passar por acreditação. Isto é, a instituição 
tem de convidar uma agência de acredita-
ção externa para ver o curso, o conteúdo, a 
qualidade e se está segundo as orientações 
definidas pelo Governo. É possível criar 
cursos de mestrado para instituições que 
antigamente não tinham esta competência 
ou autonomia e, de facto, uma coisa é im-
portante: nem todos os cursos de mestra-
do arrancam em Setembro. Em Macau há 
cursos de mestrado ou doutoramento que 
começam em Janeiro ou Fevereiro. Por isso, 
em princípio, estamos optimistas de que 
durante este ano lectivo, a partir do fim de 
Agosto, vamos conseguir ver a criação de 
alguns cursos de mestrado das instituições.  
 
- A questão da avaliação das institui-
ções do ensino superior, como é que vai 

funcionar?
- Vamos adoptar as experiências interna-
cionais. Todas as instituições, a nível insti-
tucional ou a nível dos cursos vão ter este 
exercício. Em princípio, há dois exercícios 
obrigatórios: a auditoria da instituição e 
também a revisão de cada curso. Neste mo-
mento, existem 10 instituições do ensino 
superior de Macau. Cada instituição tem de 
fazer este exercício de auditoria da institui-
ção durante sete anos. A partir da aprova-
ção do regime, durante sete anos, estas 10 
instituições têm de fazer estes exercícios, 
excepto aquelas instituições que nos anos 
anteriores já tenham feito algum tipo de 
exercício-piloto. Essas podem pedir a isen-
ção. O objectivo deste exercício de auditoria 
da instituição é ver quais são as práticas que 
são bons exemplos para partilhar e quais 
são as áreas que precisam de ser melhora-
das. Por isso, este é um exercício de melho-
ramento contínuo de cada instituição, exac-
tamente a mesma coisa com a revisão dos 
cursos existentes. Recentemente tínhamos 
pouco menos que 300 cursos em vigor em 
Macau e todos os cursos, durante estes sete 
anos, têm de fazer esta revisão para ver se 
os cursos estão em boas condições ou pre-
cisam de algum melhoramento. Estes dois 
exercícios, a nível da instituição e a nível do 

curso são obrigatórios, para todas as insti-
tuições e todos os cursos. De momento, há 
uma universidade, que é a UM, que tem, por 
lei, autonomia de criação dos próprios cur-
sos mas há outras instituições que estão a 
funcionar com responsabilidade e alta qua-
lidade, às quais devemos dar esta autono-
mia de criação dos cursos. Se a instituição 
tiver confiança em criar os próprios cursos, 
e com alta qualidade, então pedirá acredita-
ção da instituição e o resultado do pedido 
será aprovação ou reprovação. Não é uma 
questão de melhoramento. Se for aprova-
do, tem esta autonomia. Se não for, talvez 
no próximo ano ou depois, possa vir a sê-lo. 
Para a criação dos novos cursos é preciso fa-
zer também este exercício, mas como disse, 
há um ano de transição e durante este ano 
as instituições podem optar por criar novos 
cursos pelo caminho antigo, ou pela acredi-
tação dos novos cursos. Para a acreditação 
dos novos cursos é preciso uma agência 
externa para fazer este exercício para ver 
se a criação do curso está em condições de 
alta qualidade e segue as orientações defi-
nidas pelo Governo da RAEM e o resultado 
é aprovado ou não aprovado. Há também os 
aprovados condicionalmente, que significa 
que necessitam de melhorar alguma coisa. 
Este sistema adopta-se em muitos países. 
Estamos a trabalhar com a A3ES, muito, 
nos exercícios-piloto. A A3ES está a concluir 
a revisão de dois cursos da UM da área da 
engenharia, são cursos de mestrado e dou-
toramento. Já marcámos uma reunião de 
trabalho com dirigentes porque o Secretá-
rio dá muita ênfase a isto e ele vai presidir à 
reunião. Só que neste momento estamos na 
época de férias, por isso, só no fim de Agos-
to, início de Setembro é que começamos a 
trabalhar com os reitores. 

- Com que agências vão trabalhar para a 
acreditação? Já falou da A3ES... 

- Em princípio depende muito de cada 
instituição. Não é o GAES ou o Governo a 
definir qual. É preciso a instituição pensar 
com quem gostaria de colaborar. Por isso, 
nos exercícios-piloto trabalhámos com 
alguns cursos ou instituições que foram 
avaliados por uma agência de Hong Kong, 
outras de Inglaterra e também com a A3ES. 
Macau é pequeno. Não vale a pena criar 
cá uma agência porque depois ninguém 
sabe o que é isto e todas as pessoas se co-
nhecem, então, eu posso convidar alguém 
que conheço para avaliar a minha agência 
e depois a mesma pessoa convida-me para 
a avaliar. Não faz sentido. Depois, há um 
relatório e as pessoas perguntam quem é 
a agência, porque ninguém sabe. Agora, 
se dissermos que, por exemplo, é a A3ES 
a fazer este exercício, então, todo o mun-
do sabe o que é. É como dizer-se que foi a 
agência de Inglaterra, a QAA, "Quality Assu-
rance Agency”. 
 
- Também há uma avaliação que é inter-
na, que são as universidades que vão ter 
de fazer.
- Sim. Em princípio, quanto à revisão dos 
cursos, há espaço para que, com fundamen-
tos, as instituições possam pedir para inter-
namente fazer este trabalho e não através 
de uma agência. Mas isto é um caso muito 
excepcional. O que queremos é que seja fei-
to por uma agência externa. Há excepções, 
mas estas excepções envolvem só as agên-
cias profissionais. Em Macau há muitos cur-
sos de turismo e eles são acreditados pela 
Organização Mundial do Turismo. Se estas 
instituições pedirem a isenção da auditoria 
da instituição ou revisão do curso, vamos 
ver se é possível dar-lhes uma isenção.  
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- Há um ano, quando o Regime do Ensino 
Superior foi aprovado pela AL, o Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura 
disse que, para ele ser implementado, o 
GAES tinha de sofrer uma reestrutura-
ção para assumir mais funções. Como 
está esse processo?
- Ainda estamos à espera. Já preparámos a 
nova Lei Orgânica do GAES e neste momen-
to estamos a trabalhar com outros serviços 
públicos para ver se é possível ser aprova-
da a nova proposta em breve. Em princípio, 
isto não precisa de passar pela AL, porque 
é uma Lei Orgânica, é um regulamento ad-
ministrativo. Neste momento é preciso en-
frentar uma nova realidade, é necessária 
uma nova estrutura, organização para tra-
balhar e acompanhar todo o processo. Vou 
dar um exemplo. O GAES só tem três diri-
gentes: o coordenador e dois coordenado-
res-adjuntos. Não temos chefes de depar-
tamento ou de divisões. Só temos chefias 
funcionais. Será que esta organização con-
segue suportar todo o processo? É difícil. 
 
- Vão ser feitas novas contratações?
- Em princípio não vamos contratar mais, 
porque isto depende muito do regulamen-
to de pessoal de toda a RAEM. É preciso 
é uma reestruturação do GAES. Isto quer 
dizer que temos de criar subunidades, 
a nível de departamento e a nível de di-
visão. Caso contrário, só três dirigentes 
não conseguem fazer nada. Neste mo-
mento estamos a trabalhar com outros 
serviços, não posso dizer mais. Claro que 
vamos considerar a realidade e temos 
de ser muito pragmáticos neste assunto.  
 
- Há alguma previsão para quando ficará 
concluída a reestruturação?
- O mais breve possível. Em princí-
pio, o Secretário entende muito bem 
isto e está a apoiar a reorganiza-
ção do GAES e espero que em bre-
ve tenhamos uma nova estrutura.  
 
- Recentemente foi também apresenta-
do o Fundo do Ensino Superior. Quais 
são os principais objectivos do uso da-
queles 300 milhões de patacas?
- Este foi um orçamento proposto pelo 
GAES. O sistema orçamental define que 
propomos um valor, de ano para ano. O que 
este Fundo vai suportar é, primeiro, os pro-
jectos de desenvolvimento das instituições 
de ensino superior,. O que estamos a tra-
balhar neste momento, e estamos a fazê-lo 
sem este Fundo, é um projecto de financia-
mento das instituições na formação de qua-
dros bilingues e com este Fundo vamos ter 
maiores recursos financeiros para isto. Es-
tamos neste momento a dar bolsas aos alu-
nos de mestrado e doutoramento. Depois da 
criação deste Fundo, vamos passar-lhe esta 
competência. O Fundo vai ser uma entida-
de individual e é possível celebrar contra-
tos ou acordos com pessoas. Isto é impor-
tante porque o GAES é um serviço simples, 
não conseguimos celebrar contratos com 
pessoas. Quanto aos professores, também 
vamos ter estes projectos para aperfeiçoa-
mento, intercâmbio, publicação de teses ou 
documentos ou livros de professores. Esta-
mos a trabalhar nesta área também. Os pro-
fessores que vão para fora, apresentar um 
trabalho ou uma obra, então, vamos dar al-
gum subsídio para suportar esta iniciativa. 
Só que depois vamos passar para o Fundo.  
 
- Pode-se esperar, por exemplo, mais 
investimento na área da investigação 
científica que já classificou como im-

portante?
- Em princípio vamos trabalhar a par do 
Fundo para o Desenvolvimento das Ciên-
cias e da Tecnologia (FDCT) porque eles 
têm a competência de apoiar as instituições 
de ensino superior nesta área, mas também 
vamos partilhar o nosso trabalho com o 
FDCT para ver como podemos suportar o 
desenvolvimento na área das ciências das 
instituições, mas uma coisa com certeza 
queremos fazer é que estas investigações 
científicas não sejam só da área das ciências 
da natureza ou da engenharia. Também há 
ciências sociais, há literatura, há áreas que 
o FDCT não vai abranger e aí o Fundo do 
Ensino Superior, como é mais geral, pode 
considerar dar algum apoio. O estudo da 
Língua Portuguesa é uma coisa que o FDCT 
não vai apoiar, então, compete ao Fundo do 
ensino superior ver o que pode dar e apoiar. 
 
 - O que é que gostariam de fazer em 
termos de investimento na Língua Por-
tuguesa?
- A nossa política de recursos financei-
ros neste âmbito devia ser para incenti-
var as instituições locais a trabalhar com 
as instituições da China Continental e 
dos Países Lusófonos. Isto é importante. 
Esta partilha de experiências é melhor do 
que as pessoas de Macau fazerem tudo 
sozinhas. Esta plataforma de intercâm-
bio, é uma plataforma, não é só Macau a 
fazer coisas. É preciso trabalhar com a 
China Continental e os Países Lusófonos.  
 
- Como vai ser feita a fiscalização da uti-
lização dos apoios?
- Tal como neste momento. Primeiro, para 
todos os apoios financeiros feitos pelo 
GAES, as instituições têm de submeter um 
relatório, com facturas. No relatório é pre-
ciso que cada instituição diga qual é o uso 
daquele dinheiro e qual é a utilidade, efi-
ciência e eficácia deste projecto. Por outro 
lado, os nossos colegas têm de ir às institui-
ções para ver o projecto, fazer uma avalia-
ção e elaborar um relatório. No fim do ano 
académico preparamos um relatório final 
com o conjunto de todos os apoios, para 
apreciação superior, do Secretário. Segun-
do a lei, temos de publicar todos os apoios 
financeiros no Boletim Oficial... assim, é 
também uma forma de supervisão pública.  
 
- Também foi anunciada a criação do 

Conselho do Ensino Superior, um órgão 
meramente consultivo. De onde surge 
a necessidade de este órgão sem poder 
vinculativo?
- É necessário. O Conselho tem uma nature-
za diferente, trata-se do ensino superior, e 
não apenas de assuntos relacionados com 
o ensino, mas também sobre o serviço à co-
munidade e a investigação e tem a ver com 
o Plano de Desenvolvimento Estratégico 
Conjunto do Ensino Superior. É preciso um 
conselho específico para tratar de tudo isto. 
Em princípio, durante a fase de preparação 
destes regulamentos administrativos pode-
mos ver como referência as experiências da 
China Continental, de Hong Kong, de países 
vizinhos e de Portugal, porque  neles tam-
bém há estes órgãos consultivos específicos.  
 

- Em concreto, quais são as principais 
funções deste Conselho?
- Vou dar um exemplo: no Conselho de Edu-
cação há a função de reconhecer ou não uma 
associação com direito de votação. Então, é 
preciso uma tomada de decisão. Não sei se é 
preciso que o Conselho do Ensino Superior 

tenha essa função. Só quero dar este exem-
plo para saber que alguns conselhos consul-
tivos também precisam de tomar decisões. 
 
- Já têm ideia de qual vai ser a periodici-
dade das reuniões do conselho?
- Em princípio, pelo menos duas ou três 
vezes por ano. Como o Conselho é recen-
te, só depois vai ser definida a composição 
dos membros. Andamos a pensar que, ini-
cialmente, vamos ter reuniões com alguma 
frequência porque é preciso tratar do Plano 
de Desenvolvimento Estratégico do Ensino 
Superior. 

- Daqui para a frente, de que modo po-
dem as mudanças implementadas in-
fluenciar o funcionamento do ensino 
superior?
- É uma nova página do ensino superior. 
Esta reforma do ensino superior tem quatro 
objectivos. Na preparação da Lei do Ensi-
no Superior já foi explicado: primeiro, dar 
maior autonomia às instituições de ensino 
superior. Por exemplo, os institutos pas-
sam a poder criar cursos de doutoramento 
ou de mestrado. Este é um objectivo im-
portante. Segundo, é para dar mais apoios 
financeiros às instituições, isto, através do 
Fundo, porque sem recursos não podemos 
fazer nada. Depois, é consolidar a gestão 
das instituições de ensino superior, atra-
vés da reforma do estatuto de cada ins-
tituição, incluindo a criação do conselho 
universitário para supervisionar o traba-
lho e dar orientações. O último objectivo é 
um melhoramento contínuo da qualidade 
do ensino superior, por isso, através da ga-
rantia da qualidade, vamos desempenhar 
esta função. No futuro, podemos prever 
que com esta nova página e com as ins-
tituições a ter maior autonomia, haverá 
maior vitalidade em termos de trabalho e 
desenvolvimento e maior autonomia, mais 
cursos diferentes para satisfazer as neces-
sidades da comunidade e também um nível 
elevado de qualidade. 

-  O GAES já concluiu o relatório sobre a 
saída de Wei Zhao da UM. Foram detec-
tadas irregularidades?
- Recebemos também o parecer de um ser-
viço competente a dizer que, neste caso, 
não se adopta o período de impedimento, 
por isso, com a aprovação do Secretário, 
este caso foi arquivado. 

A nossa política de recursos 
financeiros neste âmbito 
devia ser para incentivar as 
instituições locais a trabalhar 
com as instituições da China 
Continental e dos Países 
Lusófonos. Isto é importante. 
Esta partilha de experiências 
é melhor do que as pessoas 
de Macau fazerem tudo 
sozinhas. Esta plataforma 
de intercâmbio, é uma 
plataforma, não é só Macau a 
fazer coisas
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SALOMÉ FERNANDES

D epois de afirmar na 
semana passada que 
para confirmar se 
um estudante é efec-

tivamente homossexual este 
necessita de diagnóstico médi-
co, Leong Vai Kei, subdirectora 
da DSEJ, procurou distanciar-se 
destas afirmações invocando "um 
mal entendido na tradução e na 
comunicação”. 

De acordo com o "All About 
Macau”, a subdirectora da DSEJ 
defendeu no sábado nunca ter 
dito que a homossexualidade é 
uma doença e que nos manuais 
do ensino secundário ensinam 
os alunos a respeitar tendências 
sexuais diferentes. "A notícia diz 
que o aluno homossexual vai para 
o médico, mas não quis dizer isso, 
quis dizer que quando tem difi-
culdade em perceber qual a sua 
tendência, os conselheiros esco-
lares vão prestar apoio”, citou a 
publicação.

DSEJ pode proceder ao seu enca-
minhamento para os profissionais 
e serviços competentes, a fim de os 
alunos poderem usufruir dos devi-
dos apoios”. 

No entanto, é acrescentado que 
"até ao momento, esta Direcção de 
Serviços ainda não recebeu qual-
quer pedido de alunos neste âmbi-
to, não tendo, por isso, procedido 
ao respectivo encaminhamento”. 

HOMOSSEXUALIDADE 
SEM BASE PARA 
ENCAMINHAMENTO MÉDICO
De acordo com Nadia Chan, pre-
sidente da Macau Counselling As-
sociation, há apenas dois motivos 
para encaminhamento de jovens 
– ou adultos – para outros serviços 
médicos. E nenhum deles é refe-
rente a orientação sexual. 

Uma das excepções passa pelos 
casos em que os alunos represen-
tam uma ameaça para si próprio 
ou para os outros, algo que "é in-
dependente da sua orientação se-
xual”. "Se enquanto psicólogos ou 
conselheiros sabemos que o nosso 
cliente pode auto-mutilar-se pre-
cisamos de agir, nomeadamente 
através de encaminhamento para 
hospitais. E de acordo com as leis 
locais, a segunda preocupação se-
ria com violência doméstica”, expli-
cou a psicóloga. 

"Normalmente diria que um 
psicólogo não encaminharia o es-
tudante para um departamento 
psiquiátrico ou serviços clínicos 
por causa da sexualidade, espe-
cialmente relativamente à homos-
sexualidade”, afirmou. No entanto, 
caso um indivíduo fale de trans-
torno de identidade de género, o 

Leong Vai Kei, 
subdirectora da DSEJ, 
procurou distanciar-
se das afirmações 
sobre o diagnóstico de 
alunos homossexuais 
invocando "um mal 
entendido na tradução 
e na comunicação”. A 
TRIBUNA DE MACAU 
falou com profissionais de 
psicologia, que explicam o 
tipo de apoio que deve ser 
dado a estes estudantes

DSEJ recua na abordagem 
à homossexualidade

As piscinas Dr. Sun Iat Sen e de Cheoc Van estão encer-
radas desde sábado devido à falta de capacidade da "Surf 
Hong” em providenciar um "número suficiente de nada-
dores-salvadores” que garanta o "funcionamento normal 
das piscinas”, comunicou o Instituto do Desporto (ID). Em 
causa estão conflitos laborais entre a "Surf Hong” e um 
grupo de nadadores-salvadores que já apresentou, inclusi-
vamente, uma queixa junto dos Serviços para os Assuntos 
Laborais. 

A confirmação foi prestada ontem pelo ID que diz estar 
em conversações com a empresa – responsável há vários 
anos pela prestação de serviços de salvamento e vigilância 
das seis piscinas públicas – por forma a reabrir as duas pis-

cinas o "mais rápido possível”, noticiou o "Ou Mun Tin Toi”. 
O organismo reagiu depois de Sulu Sou se ter pronuncia-

do sobre o descontentamentos daquele grupo de nadado-
res-salvadores. Aliás, segundo o deputado, os profissionais 
acusam a "Surf Hong” de atrasos no pagamento dos salá-
rios, de colocar imposições relativamente a horas-extra e 
de aplicar restrições com as férias. Os envolvidos alegaram 
ainda a existência de funcionários que trabalharam 13 a 18 
horas por dia sem direito a tirar férias num período contí-
nuo de cinco meses. 

Já Ma Chi Seng, em declarações ao "Ou Mun”, pediu uma 
"rápida intervenção” da DSAL por forma investigar as ale-
gações e, ao mesmo tempo, exigir à empresa que resolva o 

A incapacidade da empresa que garante a vigilância das piscinas públicas em destacar 
nadadores-salvadores para os postos de Cheoc Van e Dr. Sun Iat Seng deve-se a problemas 
laborais relacionados com atrasos salariais e férias, confirmou o Instituto do Desporto 

Conflito laboral na base do fecho de piscinas

impasse colocando ao serviço mais nadadores-salvadores. 
Segundo o legislador, se não for encontrada uma solu-

ção a curto prazo as autoridades devem apresentar alter-
nativas. O Governo deve ainda punir a empresa pela falta 
prestada cabendo ao ID ser "mais rigoroso” na avaliação 
das empresas, defendeu. De acordo com o ID desde 2009 
foram formados 251 nadadores-salvadores.     C.A. com R.C.
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Para além disso, Leong Vai Kei 
mencionou que "a homossexua-
lidade não pode ser julgada por 
pais, professores ou conselheiros, 
apesar de ter sido eliminada da 
DSM-5, este documento continua 
a incluir o transtorno de identi-
dade de género”. E referiu um es-
clarecimento da DSEJ endereçado 
aos meios de comunicação portu-
gueses na sexta feira. 

Note-se que nesta nota não são 
desmentidas declarações anterio-

res, indicando-se apenas que os 
agentes de aconselhamento nas 
escolas não são "pessoal habili-
tado para realizar diagnósticos 
clínicos no âmbito da homosse-
xualidade”. 

O organismo declara que "se 
os alunos tiverem dúvidas, relati-
vamente à sua orientação sexual, 
e necessitarem de aconselha-
mentos, a DSEJ proporciona esse 
aconselhamento” e que "se preci-
sarem de outros tipos de apoio, a 

FO
TO

 A
RQ

UI
VO

Piscina de Cheoc-Van está encerrada desde sábado

psicólogo ou conselheiro pode 
discutir com o jovem se quer falar 
com outros profissionais sobre o 
assunto, ressalvando Nadia Chan 
que a acontecer é algo acordado 
previamente e que "orientação 
sexual e identidade sexual são 
completamente diferentes”.

Em declarações à TRIBUNA DE 
MACAU, a Associação de Psicolo-
gia de Macau (APM) frisou que o 
conhecimento científico e a per-
cepção social da sexualidade hu-
mana evoluiu ao longo do tempo, 
e que apesar de a homossexuali-
dade já ter sido considerada um 
distúrbio mental, actualmente 
"não há uma associação inerente 
entre orientação sexual e psico-
patologia”. 

"Porém, provou-se que o estig-
ma social pode ter um impacto 
psicológico negativo nos indiví-
duos homossexuais. O precon-
ceito e a discriminação limitam 
o seu acesso a apoio social e au-
mentam os seus desafios de auto-
-aceitação, ansiedade, depressão 
e suicídio”, respondeu a APM via 
email. A entidade indicou que 
estas pessoas têm as mesmas ne-
cessidades de saúde mental que 
as restantes, pelo que "criar uma 
comunidade cultural diversifica-
da, solidária e positiva é essencial 
ao seu bem-estar emocional bem 
como para a harmonia da socie-
dade”. 

Nesse sentido, a APM frisou 
a importância dos profissionais 
que lhes dão apoio serem com-
petentes e obterem mais conhe-
cimento profissional enquanto 
trabalham com a comunidade 
LGBT, que é propensa a encon-
trar vários desafios em aspectos 
diferentes da sua vida. Estes pro-
fissionais podem ajudar os estu-
dantes LGBT "a explorar a sua 
identidade de género e ajudá-los 
a ajustarem-se à comunidade e 
a lidar com ansiedade”, podendo 
também "promover aceitação 
social para minimizar o estigma 
social e discriminação”. 
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Kevin Ho nega 
troca de interesses 

no caso Viva Macau
O empresário Kevin Ho reagiu pela primeira vez ao caso da Viva Macau, 

negando a existência de qualquer troca de interesses. Além disso, garantiu 
poder explicar de forma pormenorizada todo o caso, depois do CCAC 

concluir a investigação

VIVIANA CHAN

K evin Ho rejeitou fazer comentários 
ao caso Viva Macau. O empresá-
rio era director executivo tanto da 
companhia área como da empresa 

fiadora Eagle Airways. 
“Não faz sentido comentar”, disse, pedindo 

ao público para esperar pelo resultado da in-
vestigação do Comissariado contra a Corrup-
ção (CCAC). 

Instituições 
financeiras locais 
vão vender obrigações 

da Grande Baía
Pela primeira vez, instituições financeiras de Macau 

vão vender obrigações do Continente. Ao todo, são 5 mil 
milhões de renminbi em obrigações especiais da Grande 
Baía que serão colocadas ao dispor dos residentes para 

investimentos em projectos dessa zona

O Governo da Província 
de Guangdong emitiu, 
na sexta-feira, “obriga-
ções especiais da Re-

serva Territorial da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau” no 
valor de 34,19 mil milhões e um 
prazo de 5 anos. A grande novidade 
é que pela primeira vez participa-
ram na distribuição de obrigações 
do Interior da China, três institui-
ções financeiras de Macau.

De acordo com a nota de impren-
sa da Autoridade Monetária de Ma-
cau (AMCM), as obrigações serão 
comercializadas no território pelo 
Banco Industrial e Comercial da 
China (Macau), Banco Luso Inter-
nacional, e o Banco da China, Sucur-
sal de Macau. Na China Continental 
já estão na mão do Banco Industrial 
e Comercial da China, Banco da Chi-
na, Banco Agrícola da China e Ban-
co de Construção da China.

Esses três bancos locais partici-
param na distribuição de 5 mil mi-
lhões de renminbis, que, posterior-
mente, colocarão para aquisição de 

residentes de Macau como produ-
tos de gestão de fortunas pessoal. 
Deste modo, as pessoas de Macau 
poderão fazer parte dos projectos 
de investimento da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau.

A RAEM é a primeira região fora 
do Interior da China, com institui-
ções financeiras locais a participa-
rem na distribuição de obrigações, 
através da agência de liquidação. 
Os fundos angariados serão utili-
zados para projectos da Reserva 
Territorial, nas cidades de Guan-
gzhou, Zhuhai, Foshan, Dongguan e 
Zhongshan, todos, na área de Gran-
de Baía Guangdong-Hong Kong-
-Macau. 

No comunicado, a AMCM “saúda 
o sector financeiro local por res-
ponder efectivamente ao plano de 
desenvolvimento do País, partici-
pando activamente na construção 
da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau”, e permitindo assim 
que os residentes também partici-
pem nesse projecto e partilhem dos 
respectivos resultados. 

Em declarações à MASTV, Kevin Ho garantiu 
ainda que o caso da Viva Macau não envolveu 
troca de interesses. 

De acordo com a MASTV, o empresário ga-
rantiu que poderá dar mais esclarecimentos 
sobre o caso e com pormenores, quando o 
CCAC concluir a investigação. 

“Para ser mais claro, posso dizer que tudo o 
que tem sido dito não está completo, é um ver-
dade parcial”, afirmou. 

Para além disso, Kevin Ho apontou que o 
caso já foi há muitos anos e por isso não se 
recorda de muitos pormenores. “Sei que a 
imprensa quer muito obter um comentário 
da minha parte e já tentou apanhar-me várias 
vezes, mas não fugi de propósito. Como não 
domino todos os documentos, tenho de ver 
os materiais para falar com vocês [imprensa], 
não queria só falar uma parte da história. Não 
vos quero desiludir”, disse aos jornalistas. 

O empresário, sobrinho do antigo Chefe do 
Executivo Edmund Ho, apontou ainda que 
como a empresa em causa faliu, os documen-
tos já foram submetidos ao CCAC e, a partir de 
agora, é difícil prever a evolução do caso.   

O Gabinete do Presidente do Tribunal de 
Última Instância informou num comunicado 
anterior que os 212 milhões de patacas que o 
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Co-
mercialização emprestou à Viva Macau dificil-
mente serão recuperados porque não há bens 
para penhorar. 

FAOM sugere reforço na educação 
de segurança nacional 
Depois de Ma Io Lai lançar a 
semente, seguido do Gabinete 
do Secretário para a Segurança, 
agora mais duas associações 
vieram defender um reforço 
da segurança nacional em 
Macau. Para a FAOM, não só 
se deve reforçar a educação, 
como também se deve criar um 
departamento especializado para 
esse trabalho. Já a Associação 
Geral dos Chineses Ultramarinos 
considera que Macau tem mais 
responsabilidade na defesa da 
segurança do Estado por ser a 
porta da China para a sociedade 
internacional 

VIVIANA CHAN

A sensibilização de segurança 
nacional deve ser reforçada no 
território, defendeu o vice-pre-
sidente da Federação das Asso-

ciações dos Operários de Macau (FAOM). 
Fong Ka Fai apontou que o conceito de se-
gurança nacional contém vários aspectos 
em termos de segurança da sociedade, se-
gurança cultural, económica e nuclear. 

“Embora haja a lei que protege a segu-
rança nacional, falta um departamento 
responsável pela execução, falta ainda 
aperfeiçoar a lei para garantir a seguran-
ça cibernética. Portanto, continua a existir 
uma lacuna na lei na defesa de segurança 
nacional”, referiu. 

De acordo com o jornal “Ou Mun”, Fong 
Ka Fai falou ainda do reforço na educação, 
indicando que a segurança nacional não é 
responsabilidade só do Estado, mas tam-

bém de todos os cidadãos. Nesse sentido, 
o responsável pela FAOM considera que as 
associações e as escolas de Macau devem 
cooperar mais para promover conceito de 
segurança do Estado.

A Associação Geral dos Chineses Ultra-
marinos de Macau também veio a público 
defender a mesma ideia. O presidente da 
referida associação, o deputado de Macau 
na Assembleia Nacional Popular, Lao Ngan 
Leong, salientou que a China está cada vez 
mais aberta, o que pode facilitar a circu-
lação de estrangeiros. Na sua observação, 
este facto aumenta os riscos para a segu-
rança nacional. 

Além disso, referiu que a construção da 
Grande Baía pode ser desafiante,  uma vez 
que o plano visa desenvolver uma maior 
abertura económica.

Lao Ngan Leong disse ao mesmo jornal 
que “sendo Macau uma porta da sociedade 
internacional para a China, deve assumir 
ainda mais responsabilidades na defesa da 
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segurança do Estado”.
O primeiro a falar sobre este assunto foi 

Ma Io Lai, seguindo-se depois o Gabinete do 
Secretário para a Segurança com um texto, 
onde referia ser necessária uma estrutura 
de topo para garantir a defesa da segurança 
nacional. 
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A partir de Janeiro do próximo ano, a Assembleia 
Legislativa (AL) contará apenas com quatro as-
sessores jurídicos portugueses. A baixa (para 
quatro) nos quadros de assessoria deve-se à 

não-renovação dos contratos - com efeito a partir de 31 de 
Dezembro - firmados há várias décadas com Paulo Cardi-
nal e Paulo Taipa, avançou o jornal “Plataforma”. 

A decisão da Mesa da AL – composta por Ho Iat Seng 
(presidentes), Chui Sai Cheong (vice-presidente), Kou Hoi 
In e Chan Hong (secretários) – foi comunicada por carta 
sendo que a justificação da AL perante o desvinculo laboral 
foi apresentada um dia depois, na quarta-feira, em reunião.

Nesse encontro, terá sido comunicado aos dois juris-
tas por parte da AL a sua “vaga ideia” de ter planos para 
reorganizar os quadros de assessoria jurídica. Não está em 
causa a questão de limite de idade nem de falhas profissio-
nais, como indicou Cardinal ao “Plataforma”. 

“Foi uma decisão inesperada e o que posso dizer é que 
estou de consciência tranquila quanto ao cumprimento 
dos meus deveres e funções”, disse. Tanto que, na mesma 
missiva, o trabalho dos dois juristas foi elogiado e na reu-
nião com Ho Iat Seng e Kou Hoi In não foi apontada nenhu-
ma falha profissional, noticiou a Rádio Macau.

Contactado por este jornal, Paulo Cardinal limitou-se 
apenas a confirmar as informações até agora veiculadas 
rejeitando tecer mais comentários nesta fase. Tentámos 
também entrar em contacto com Paulo Taipa o que não foi 
possível até ao fecho deste edição. 

Com esta decisão, Paulo Cardinal termina uma longa car-
reira ao serviço da AL. Foi contratado aos 26 anos – o mais 
novo da sua área – em 1992. Era, neste sentido, o jurista 
que trabalhava há mais tempo, ininterruptamente, nas ins-
talações da Assembleia. Já Paulo Taipa exercia funções há 
duas décadas. 

QUALIDADE JURÍDICA DA AL FICA A PERDER 
O afastamento dos dois juristas reduz o número de as-
sessores jurídicos portugueses ao serviço do Hemiciclo, e 
volta a desviar a atenção para a qualidade do serviço. “Do 
ponto de vista objectivo acho que é mau, uma perda, por-
que quer queiramos quer não, de acordo com a Lei Básica, 
a lei tem de estar também redigida em Português. É preci-
so haver quem o faça, quem olhe para uma lei do ponto de 
vista sistemático [...] e não vejo que pessoas jovens possam 
fazer isso tão bem como eles fariam”, lamentou Manuela 
António, à TRIBUNA DE MACAU.

A advogada ficou “surpreendida” com o afastamento 

de duas pessoas que constituem “uma mais-valia para a 
Assembleia tendo em conta a falta de formação jurídica”. 
“Tendo em conta a experiência e capacidade técnica das 
pessoas foi uma surpresa e acho que não é bom para Ma-
cau”, vincou. 

Já a forma de comunicação do término contratual repre-
senta “uma falta de lealdade grande e de reconhecimen-
to perante pessoas que trabalham há tanto tempo para a 
RAEM”, criticou.

Por fim, Manuela António reconhece: “Não quero acredi-
tar que seja uma estratégia política global”. “Tanto quanto 
sei, o presidente da AL, o Governo e o Governo da RPC afir-
maram várias vezes que os portugueses são uma comuni-
dade a acarinhar... Portanto, não sei de quem é essa estraté-
gia, não me parece que seja da Assembleia”, disse. 

Já para Jorge Menezes o afastamento de “dois dos mais 
brilhantes e informados juristas da RAEM” é “incompreen-
sível”. A este jornal, o advogado realçou a “inquestionável 
integridade e lealdade”  de duas figuras do Direito que se-
riam também “indispensáveis nos próximos anos da vida 
da AL”. 

Portanto, “a ideia de rejuvenescimento de quadros não 
se aplica a juristas que, como eles, estão em constante 
aprofundamento de conhecimentos e rejuvenescimento 
de ideias. Nenhum motivo de interesse público poderia 
justificar, por exemplo, prescindir do Paulo Taipa quando 
a revisão da Lei do Jogo se aproxima”, destaca. 

Além disso, “têm ambos a sua impressão digital marcada 
a relevo em grande parte da legislação da história da RAEM 
que define o modo como aqui vivemos, tendo estado na 
base da redacção de inúmeros pareceres de Comissões 
que constituem uma parte nobre do património jurídico 
da RAEM”, remata Menezes. 

UMA DECISÃO POLÍTICA? 
Tendo em conta o “inegável mérito” dos dois juristas, An-
tónio Katchi olha para o afastamento de Cardinal e Taipa 
como uma decisão com “motivação política” embora “des-
conheça o facto ou factos exactos que lhe terão dado causa”, 
ressalva. “Trata-se, portanto, de um saneamento político, 
que traz à memória os de Bill Chou e Eric Sautedé, da UM e 
da USJ, respectivamente, em 2014”, exemplifica. 

E, além de injusta, a escolha da AL é também “assustado-
ra” porque “mostra a todos os juristas e outros trabalhado-

res do sector público de Macau que, se até juristas de tão 
elevado gabarito foram ‘eliminados’, qualquer outro que 
ouse pôr as asas um pouco de fora será esmagado como 
uma barata”, lamenta. 

Katchi realça ainda o “papel singular” de Paulo Cardinal 
no desenvolvimento da doutrina jurídico-constitucionalis-
ta em Macau e sobre Macau – por variadas formas – e, ao 
mesmo tempo, mostra grande preocupação. “A decisão é 
de uma injustiça grotesca, privando do seu ganha-pão dois 
trabalhadores que durante anos e anos deram o seu me-
lhor à AL e, por essa via, a Macau e às suas gentes”. 

De resto, quanto à alegada renovação, o jurista não tem 
dúvidas: “É completamente improcedente”. “Trata-se da-
quelas justificações ocas a que os representantes do poder 
político da RPC e da RAEM nos têm habituado, por falta de 
capacidade ou vontade de justificarem as suas decisões”, 
defendeu, numa alusão à “alegação rotineira” da segurança 
interna para justificar a proibição de entrada em Macau. 

Por sua vez, Jorge Neto Valente diz-se preocupado com 
o impacto que a saída de Paulo Cardinal e Paulo Taipa terá 
prevendo um “abaixamento da qualidade de alguns traba-
lhos na AL”. “Não tenho dúvida nenhuma sobre a capacida-
de destes juristas sobretudo do Paulo Cardinal com quem 
privei muito perto em trabalho”, apontou em entrevista à 
Rádio Macau. 

Para o causídico haverá “outras razões” para a desvincu-
lação laboral até porque - no caso de assistir à reestrutu-
ração da assessoria jurídica da AL - os juristas “têm lugar 
em qualquer reestruturação séria que se queira fazer”. 
“Sei o valor que têm, são pessoas com princípios e valores, 
preocupa-me que esses valores e princípios façam sombra 
a outros juristas menos competentes que estejam à volta”, 
advertiu. Mais: Dispensando duas pessoas com “valor in-
discutível” faz “pensar se a razão também não é por serem 
portugueses”, lamentou. 

De qualquer forma, “se convidarem dois outros juristas 
portugueses ou não, não serão capazes de atingir hoje, ime-
diatamente ou num curto prazo, o nível que estes dois têm. 
São pessoas que vivem em Macau, acompanharam a tran-
sição [...] viveram intensamente a transição e colaboraram 
activamente”, salientou Neto Valente. 

A TRIBUNA DE MACAU tentou obter mais informações 
junto da Mesa da Assembleia Legislativa mas, até ao fecho 
desta edição, não foi possível.  com V.C.

A comunidade jurídica reagiu com 
perplexidade à decisão da Assembleia 
Legislativa de não renovar os contratos de 
dois dos seus mais experientes assessores 
jurídicos portugueses sob o fundamento 
de querer reestruturar o quadro jurídico. 
Juristas e advogados ouvidos por este jornal 
lamentam o afastamento de Paulo Cardinal 
e Paulo Taipa sustentado numa decisão 
“incompreensível” já que ambos deveriam ter 
“lugar em qualquer reestruturação”. Trata-
se também de uma “injustiça grotesca” que 
poderá ter “motivação política” 

Afastamento de Cardinal e Taipa
é "grotesco" e "incompreensível"
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Assembleia Legislativa justificou afastamento dos juristas com uma eventual reestruturação dos quadros da assessoria jurídica

CATARINA ALMEIDA
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TURISTAS
AUMENTAM 4% 
NAS FÉRIAS DO VERÃO
Em comparação com o 
ano anterior, os visitantes 
de Macau durante férias 
do Verão cresceram 4%, 
revelou Cheng Wai Tong, 
subdirector dos Serviços 
de Turismo. Apontando 
que mais de 90% dos 
quartos nos hotéis foram 
vendidos neste período, o 
responsável destacou que 
nos últimos dois anos se 
têm registado mais turistas 
a passar a noite em Macau 
do que apenas a passar 
um dia. Em média, os 
excursionistas permanecem 
duas noites na RAEM. 

INCENDIO
EM BARCO DE PESCA 
DE CAMARÃO 
No sábado, ocorreu um 
caso de incêndio num 
barco de pesca de camarão 
atracado no cais 26 do 
Porto Interior. O dono 
da embarcação sofreu 
queimaduras nos braços. O 
ferido de 59 anos de idade 
foi encaminhado para o 
Centro Hospitalar Conde 
de São Januário. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, 
o calor da chaminé na sala 
de controlo terá originado 
o incêndio.

700 CARROS
AUTORIZADOS
A ENTRAR EM HENGQIN
O governo da Província 
de Guangdong revelou 
que, até agora, emitiu a 
autorização de entrada e 
saída da Ilha da Montanha 
a 700 veículos de Macau. 
Neste momento, há oito 
normas para fazer este 
pedido. Segundo o jornal 
“Ou Mun”, as autoridades 
de Zhuhai e da RAEM vão 
iniciar negociações, para 
que relaxem ainda mais as 
condições para o mesmo 
pedido, incluindo o limite 
de carros permitidos.

CASA
DE PENHORES 
REABRE AO PÚBLICO
A Casa de Penhores 
Tradicional e as Oficinas 
Navais N.º 1, situadas na 
Rua de S. Tiago da Barra, 
já reabriram ao público. 
Devido à influência da 
tempestade tropical 
“Bebinca” ambos os locais 
tinham sido encerrados 
ao público, mas estão 
novamente disponíveis. A 
“exposição anual de artes 
entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa - Alter 
Ego” está patente até 9 
de Setembro, nas Oficinas 
Navais N.º 1 – Centro de 
Arte Contemporânea.

A segurança foi uma matéria que 
suscitou a preocupação da popu-
lação na consulta pública sobre o 
Metro Ligeiro, por isso, a proposta 

de “Lei do Metro Ligeiro” espelha essas in-
quietações apontando uma série de deveres 
que têm de ser cumpridos tanto pelos pas-
sageiros como pela companhia que ficar res-
ponsável pela gestão do funcionamento do 
Metro Ligeiro. 

Na sexta-feira, o Conselho Executivo con-
cluiu o debate sobre o diploma. “Com o ob-
jectivo de garantir a segurança da operação 
do sistema de transporte do Metro Ligeiro, a 
proposta de lei prevê que as zonas envolven-
tes de protecção devem ser constituídas nas 
faixas adjacentes às áreas de circulação e às 
infra-estruturas do Metro Ligeiro”, indicou o 
porta-voz do Conselho Executivo. 

A proposta estabelece os deveres da ope-
radora, devendo ser definidas no contrato 
de concessão as multas a pagar em caso de 
incumprimento das normas e dos deveres 
por parte da concessionária. Além disso, es-
tão também previstos os deveres dos passa-
geiros e do público na proposta de lei, isto é, 
caso os passageiros não cumpram o disposto 
na legislação, incorrem na aplicação de mul-
tas. 

A título de exemplo, Leong Heng Teng su-
blinhou que “é proibido abrir a porta sem 
autorização, perturbar outros passageiros, 
causar danos à estação”, etc. “São 14 alíneas” 

A proposta de “Lei do Sistema do 
Metro Ligeiro” determina que a 
abstenção de funções no sistema de 
transporte de Metro Ligeiro vai ser 
punida com uma pena que pode ir 
até um ano de prisão ou 120 dias 
de multa. O diploma prevê também 
sanções para situações como a 
captura do comboio, que pode 
levar a uma pena de entre cinco e 
15 anos de prisão. A palavra-chave 
da lei é a segurança da operação

que incluem ainda a interdição do transporte 
de animais, excepto cães-guia, o transporte 
de explosivos ou interdição de passagem a 
passageiros. Quem não cumprir estas regras 
pode habilitar-se a multas entre 500 e 10.000 
patacas.

O diploma reflecte ainda preocupações 
com a segurança no campo que se refere à 
figura do controlador do Metro Ligeiro. “O 
Metro Ligeiro é um transporte automático, 
não tem um condutor ou motorista; depen-
de de um centro de controlo. Se uma pessoa 
que está a controlar [o Metro Ligeiro] não 
cumprir o dever, se deixar de cumprir as suas 
funções, isto pode afectar gravemente a segu-
rança”, explicou Leong Heng Teng. Esta práti-
ca será punida com uma pena de prisão até 
um ano ou uma multa de 120 dias. 

Além disso, o diploma prevê também san-
ções para situações como a captura do com-
boio, que pode levar a uma pena de entre cin-
co e 15 anos de prisão.

O porta-voz do Conselho Executivo indicou 
que, uma vez que o Metro Ligeiro não corres-
ponde ao conceito de transporte ferroviário 
tradicional referido no Código Penal vigente, 
a proposta define normas criminais específi-
cas relativamente à captura do comboio, ao 
atentado à segurança da operação, à condu-
ção ou operação perigosa, ao lançamento de 
projéctil contra o comboio e à abstenção de 
funções no sistema de transporte”. 

Em relação à responsabilidade civil da ope-

Abandono do controlo do Metro Ligeiro
pode resultar em um ano de prisão

CONSELHO EXECUTIVO APROVA REVOGAÇÃO DE 283 DIPLOMAS

O Conselho do Executivo concluiu a proposta de lei de “Determinação de não vigência de leis 
e decretos-leis publicados entre 1988 e 1999” que confirma, de forma expressa, a situação de 
não vigência de 275 leis e decretos-leis publicados nesses 11 anos e que “foram revogados 
tacitamente ou caducados, bem como revoga expressamente oito leis e decretos-leis que 
já estão desactualizados”. De recordar já no ano passado o Executivo tinha feito o mesmo 
com 472 diplomas datados de entre 1976 e 1987. Na apresentação do diploma, o porta-voz 
do Conselho Executivo destacou que o Governo “vai proceder à simplificação do sistema 
normativo”, o que é um processo “complicado”. “Com a apresentação da proposta à Assembleia 
Legislativa pode dizer-se que terminou a primeira fase e vamos entrar na segunda, concluindo 
este processo”, sublinhou Leong Heng Teng. O porta-voz indicou ainda que há cerca de 6.000 
diplomas publicados entre 1976 e 1999 que foram alvo deste tratamento e que será feita uma 
publicação integral da determinação de não vigência.

radora, a proposta refere que a empresa é 
responsável pelos danos causados aos pas-
sageiros durante a viagem ou quando tais 
danos resultem de defeitos ou de avaria dos 
equipamentos, assumindo a responsabilida-
de objectiva, independentemente de culpa, 
pelos danos causados a terceiros pelos com-
boios e objectos que deles se soltem. 

DSAT A FISCALIZAR
Caso venha a ocorrer algum acidente ou 
incidente, a operadora do sistema de trans-
porte é obrigada a notificar imediatamente 
a Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego (DSAT), devendo submeter o relató-
rio no prazo máximo de 72 horas a contar da 
ocorrência. 

Por sua vez, a DSAT deverá proceder à in-
vestigação técnica dos acidentes, podendo 
pedir à operadora para implementar as me-
didas de segurança necessárias. O relatório 
da investigação técnica deve ser publicado 
no prazo de um ano a contar da data do in-
cidente. 

A lei prevê que a operação do Metro Ligei-
ro possa ser atribuída pelo Chefe do Executi-
vo em regime de concessão de serviço públi-
co, sendo estabelecidas as normas técnicas 
de segurança e as condições concretas do 
seguro obrigatório de responsabilidade civil 
por regulamentos administrativos comple-
mentares. Ainda não é conhecido o valor do 
seguro.

A proposta de lei, tal como o relatório da 
consulta pública, espelha que o Governo dei-
xou cair por terra a intenção de multar quem 
não cedesse lugares prioritários por conside-
rar difícil “diferenciar pessoas que precisam 
de um assento reservado”. “Não é uma ques-
tão essencial. Nesta proposta de lei, eliminá-
mos esta parte”, sublinhou o coordenador do 
Gabinete de Infra-estruturas de Transportes 
(GIT). “A sociedade estimula as pessoas a ce-
derem assentos a pessoas com necessidade. 
Achámos que seria melhor não incluir na lei 
para não obrigar as pessoas a fazer algo”, re-
feriu Ho Cheong Kei. 

Na sexta-feira o Executivo manifestou-se 
confiante no funcionamento do Metro Li-
geiro já a partir do próximo ano, como está 
previsto. 

INÊS ALMEIDA



pág9Jornal TRIBUNA DE MACAU Agosto 20, 2018
Segunda-feiralocal

FO
TO

S 
JT

M
FO

TO
S 

CI
N

EM
AT

EC
A 

PA
IX

ÃO
FO

TO
 A

RQ
UI

VO
FO

TO
 F

M
FO

TO
 G

EL
M

AC

FO
TO

 JT
M

D esde quinta-feira, que está on-
line a “Petição sobre o Desper-
dício de Plástico e Poluição em 
Macau”, destinada ao Secretá-

rio para os Transportes e Obras Públicas e 
ao director dos Serviços de Protecção Am-
biental. “Começamos esta petição, porque 
estamos cansados de que Macau seja uma 
cidade com tanto plástico”, começa por ex-
plicar a  promotora Annie Lao à TRIBUNA 
DE MACAU.

“Vamos ao supermercado dão os sacos 
de graça, tudo o que fazemos na cidade tem 
plástico, são as palinhas, a fruta e os vege-
tais embalados. De cada vez que saímos, 
acabamos por trazer muito lixo para casa, 
estamos cansados disto, mas não temos 
outra opção”, referiu. 

Salientando que cidades vizinhas como 
Hong Kong e Taiwan já promovem medi-
das para a proibição e redução do plástico, 
Annie Lao considera que ao olhar para o 
Governo local, os cidadãos “ficam muito 
desapontados”. Esta situação juntamente 
com a falta de escolhas e o desejo de cons-
ciencializar a população sobre a poluição 
motivou a petição. 

“Saiu o relatório do ambiente e ficamos 
chocados, é a cidade com mais resíduos 
na região. Macau é tão pequeno, o Gover-

Mais de 1.630 pessoas já assinaram uma petição, pedindo ao Executivo que tome uma posição sobre a 
destruição ambiental causada pelo plástico. Apelando à proibição dos sacos, plásticos descartáveis e 
embalagens desnecessárias nos supermercados, os promotores afirmam que caso não seja possível, o 

Governo deve pelo menos taxar esses materiais. À TRIBUNA DE MACAU, Annie Lao frisa que a abordagem 
do Governo ao problema é errada e os cidadãos estão cansados de não ter alternativas senão poluir

Lançada petição a pedir intervenção 
do Governo contra o plástico

no tão rico, mas não investe na redução do 
lixo. Os programas de reciclagem não são 
suficientes, porque a solução não é a reci-
clagem, mas sim reduzir o lixo na origem”, 
salientou. 

Para a activista, “o Executivo está a 
abordar a gestão dos resíduos da manei-
ra errada, porque desde 2008 que vêm a 
aumentar, sem sinal de diminuírem. O Go-

verno tem de se questionar sobre isso”. “A 
reciclagem e a incineradora estão a ajudar? 
É necessária a quantidade chocante de resí-
duos alimentares produzidos pelas opera-
doras?”, perguntou.

“Quero que o Governo incentive a pes-
soas e os negócios locais a banir o plástico 
descartável. As pessoas têm de ter o hábi-
to de investir em materiais reutilizáveis, 

em coisas que se podem decompor e ser 
biodegradáveis”, afirmou, notando que a 
maioria do plástico nem está a ser recicla-
do e traz muitos problemas de saúde e aos 
ecossistemas. 

Ao início da noite de ontem, a petição já 
contava com mais de 1.630 assinaturas, o 
que para a promotora mostra que muitas 
pessoas estão preocupadas com o proble-
ma e o “Governo deve pensar sobre o que é 
melhor fazer a seguir”.

“Por favor ouçam as nossas preocupa-
ções, precisamos de alternativas para ser-
mos “zero resíduos” e livres de plástico nos 
supermercados. O Executivo não faz o sufi-
ciente para resolver o problema, as pessoas 
precisam de tomar atenção a isto”, concluiu 
a activista. 

Dados do relatório do Estado do Am-
biente de Macau 2017 mostram que, por 
média cada residente produziu 2,16 quilos 
de resíduos sólidos por dia, mais 2,9% em 
relação ao ano passado, um valor mais ele-
vado do que em outras cidades, como Sin-
gapura, Hong Kong, Pequim ou Xangai. 

Com base nestes dados, lançam um ape-
lo ao Executivo para “agir de imediato, para 
proibir os sacos de plástico, o plástico des-
cartável e as embalagens desnecessárias 
de produtos nos supermercados, incluindo 
dos frutos e legumes”. “Ou que, pelo me-
nos, seja implementada uma taxa ou que 
esse tipo de plásticos passe a ser cobrado, 
como forma de dissuadir as pessoas de os 
usarem, levando-as a procurar alternativas 
mais amigas do ambiente”, lê-se no texto da 
petição. 

“O Governo também deve impor regras 
rigorosas e multas para o uso de plástico 
descartável. É importante que as empresas, 
os restaurantes, os cafés, as lojas e os su-
permercados assumam a responsabilidade 
social que têm. Reciclagem e incineração 
não são a solução. O caminho tem de ser 
feito no sentido de uma redução do des-
perdício”. 

Assim, é pedida uma perspectiva de lon-
go prazo em relação ao investimento na 
protecção ambiental que contribui para a 
saúde de quem vive na cidade e reduz os 
custos com a gestão do lixo e por sua vez, 
diminui a despesa com a saúde e com os 
problemas ambientais, relacionados com o 
plástico e a poluição do ar.

RIMA CUI

Um taxista fez queixa na 
polícia, depois de me-
ses de  ameaças por 
parte de duas pessoas, 

devido a uma dívida. A situação 
teve origem num website ilegal 
de apostas de futebol, gerida pelo 
taxista, em parceria com esses in-
divíduos. No final de contas, a Po-

lícia Judiciária (PJ) deteve os três 
indivíduos.

O site de apostas esteve em 
operação durante quatro meses 
e os suspeitos aliciavam outras 
pessoas a fazer apostas nessa 
página. Segundo a imprensa em 
língua chinesa, no final de Abril, o 
esquema resultou em perdas mo-
netárias e o taxista ficou a dever 
300 mil patacas aos parceiros. 

Segundo a PJ, o taxista de 36 

Taxista e dois sócios 
suspeitos de gerir site ilegal 
de apostas de futebol 

A PJ encaminhou ao Ministério Público, um caso 
de um taxista suspeito de operar um website 
de apostas de futebol. Juntamente com ele, dois 
parceiros a quem devia 300 mil patacas e o tinham 
ameaçado, também foram presos. Noutro caso, um 
comerciante ficou sem um saco com um milhão 
de dólares de Hong Kong, que tinha no carro, num 
assalto programado por alegadamente três pessoas

LIANE FERREIRA 
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anos de idade, um condutor de 
31 anos e um vendedor de carros 
de 26 anos são suspeitos de gerir 
o esquema ilegal de apostas, mas 
recusam-se a revelar detalhes. As 
autoridades policiais encontra-
ram computadores, registos de 
apostas e outros materiais indica-
tivos de que operavam o esquema.

Já encaminhados para o Mi-
nistério Público, caso sejam con-
denados em tribunal podem en-
frentar uma pena máxima de três 
anos de prisão. 

DETIDO TRIO DE 
ASSALTO MILIONÁRIO
Noutro caso, três pessoas (dois 
homens e uma mulher), de nacio-

nalidade colombiana, foram in-
terceptados pela polícia na sexta-
-feira, por suspeitas de autoria de 
um assalto a um comerciante, que 
perdeu um milhão de dólares de 
Hong Kong, em notas. O dinheiro 
estava dentro do carro.

O caso aconteceu quinta-feira 
à tarde, depois do comerciante 
levantar o montante e ter condu-
zido até ao NAPE, onde tem um 
escritório sendo suposto que uma 
sua funcionária iria ajudá-lo a ir 
buscar o dinheiro. 

Porém, quando chegou ao local, 
foi avisado por um desconhecido 
que tinha o pneu estragado. Sain-
do do carro para confirmar a si-
tuação, reparou que o saco de no-

tas no banco estava a ser roubado 
por outro homem. 

A PJ apurou que três suspeitos 
entraram no território alguns dias 
antes de cometerem o alegado 
crime. A suspeita alugou um car-
ro para seguir o lesado do banco, 
na Praia Grande, até ao NAPE e 
depois serviu de condutora de 
fuga, levando os cúmplices. Um 
dos suspeitos danificou o pneu e o 
outro roubou. Depois do roubo, os 
suspeitos abandonaram o carro 
num parque de estacionamento.

Os detidos rejeitaram revelar 
pormenores, mas a polícia acredi-
ta que o grupo integra mais mem-
bros, estando agora a aprofundar 
a investigação.



pág10 Jornal TRIBUNA DE MACAUAgosto 20, 2018
Segunda-feira local

FO
TO

S 
JT

M

PU
B

FO
TO

 A
RQ

UI
VO

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

EDITAL

Edital n.º         : 79 /E-BC/2018
Processo n.º    : 286/BC/2018/F
Assunto          : Início de audiência pela infracção às disposições do Regulamento de 

Segurança Contra Incêndios (RSCI)
Local          : Travessa do Enleio n.º 33-A, EDF. Meng Yuan, 

parte do terraço sobrejacente ao 3.º andar e escada comum, Macau.

Li Canfeng, Director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), faz saber 
que ficam notificados os donos das obras e os proprietários dos locais acima indicados, cujas identidades se 
desconhecem, do seguinte:
1. Na sequência da fiscalização realizada pela DSSOPT, apurou-se que nos locais acima indicados realizaram-se 

as seguintes obras não autorizadas: 

2. Sendo as escadas, 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 n.º 4 
do artigo 10.º do RSCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho. 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 comprometem a segurança de pessoas e bens em caso 
de incêndio. Assim, as obras executadas não são susceptíveis de legalização pelo que a DSSOPT terá 
necessariamente de determinar a sua demolição a fim de ser reintegrada a legalidade urbanística violada. 

3. Nos termos do n.º 3 do artigo 87.º do RSCI, a infracção ao disposto no n.º 4 do artigo 10.º é sancionável 
com multa de $4 000,00 a $40 000,00 patacas. Além disso, de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, em 
caso de pejamento dos caminhos de evacuação, será solidariamente responsável a entidade que presta os 
serviços de administração e/ou de 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 da publicação do presente edital, assim como requerer diligências 
complementares e oferecer os respectivos meios de prova, em conformidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 95.º do RSCI.

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, n.º 33, 
15.º andar, em Macau (telefones n.ºs 85977154 e 85977227).

RAEM, 09 de Agosto de 2018
 

O Director dos Serviços
Li Canfeng

1.1

1.2

Infracção ao RSCI e motivo da demolição
Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do 
caminho de evacuação.
Infracção ao n.º 4 do artigo 10.º, obstrução do 
caminho de evacuação. 

Obra
Instalação de chapas metálicas, gradeamento 
metálico e cobertura metálica no terraço.
Instalação de chapas metálicas e de um portão 
metálico na escada comum do edifício. 

D epois de ter sido anunciada há já mais de 
um ano, teve lugar este fim-de-semana, no 
Hall E, do “Cotai Expo”, no Venetian, a pri-
meira convenção de tatuagens na RAEM. A 

preparação do evento foi “muito interessante e entu-
siasmante”, assegurou uma das organizadoras. 

“[A convenção] traz a Macau muitos tatuadores de 
vários países, com muitos estilos diferentes, o que é 
muito interessante. Temos cerca de 150 tatuadores 
do Japão, Espanha, Portugal, Itália, Tailândia”, expli-
cou Charlotte Long, que organizou o evento a par 
do marido, Cheung, à TRIBUNA DE MACAU. A ideia 
de criar o evento partiu da intenção de “trazer para 
Macau algo diferente”.

“Antes de virmos para Macau viajámos por vários 
países e estivemos em vários concursos de tatuagem 
onde conhecemos outros tatuadores e convidámo-los 
para virem a Macau e para convivermos. Há aqui pes-
soas que são nossos amigos”, destacou. 

Por outro lado, enfatizou, esta é uma área com 
um desenvolvimento recente em Macau, por isso, 
os artistas têm de “aprender com outras pessoas e 
de conhecer não apenas um estilo mais adequado 
a certos clientes”. “É preciso que criem o seu pró-
prio estilo. Temos de trazer a diferença porque al-
guns ainda não têm ideia de qual é o seu estilo, por 
isso, temos de lhes mostrar o que podem fazer”, 
sustentou Charlotte Long. 

Apesar de este ser um meio recente, a população 
começa a ser mais aberta. “As pessoas têm curio-
sidade, sabem que há quem esteja interessado em 
fazer tatuagens e, ao verem, têm mais possibilidade 
de vir a fazer. As pessoas estão mais abertas. Mes-
mo quem trabalha para o Governo, se conseguir 
tapar [a tatuagem] com uma camisa, por exemplo, 

está tudo bem. Pode fazer”. 
A organizadora disse não ter expectativas específi-

cas em termos de adesão ao evento, frisando apenas 
que a intenção inicial era que ele fosse frequentado 
não apenas por pessoas de Macau mas também de 
Hong Kong, Taiwan, Japão e outras regiões. 

Além de os artistas virem apresentar os seus tra-
balhos, a convenção inclui diferentes competições 
incluindo “a melhor tatuagem do dia”, concursos de 
tatuagens mais pequenas e ainda “a melhor tatuagem 
da convenção”, para a “que for mais bonita e mais po-
derosa”, indicou Charlotte Long. 

“Esperamos fazer isto todos os anos. Todas as coi-
sas são difíceis no arranque. Espero que no próximo 
ano possamos ter mais pessoas a participar na con-
venção de tatuagens para que ela possa continuar”, 
destacou a organizadora. 

O entusiasmo é partilhado pelos tatuadores 
participantes que vieram a Macau sobretudo com 
dois objectivos: mostrar o seu trabalho e conhe-
cer outros artistas. 

“Recebi o convite e já tinha ouvido falar deste 

Entre sexta-feira e ontem, uma das 
zonas de exposição do Venetian Macau 
foi ocupada pela primeira convenção de 
tatuagens do território composta por 
cerca de 150 artistas de todo o mundo. 
A organização esteve a cargo de dois 
tatuadores locais que esperam que o 
evento venha a acontecer todos os anos. 
Os participantes vêm sobretudo para 
mostrar o seu trabalho e ficar a conhecer 
outros artistas e o seu estilo 

150 tatuadores em Macau para mostrar 
trabalho e conhecer outros artistas

INÊS ALMEIDA

Charlotte Long é uma das organizadoras do evento
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está tudo bem. Pode fazer”. 

A organizadora disse não ter expectativas específi-
cas em termos de adesão ao evento, frisando apenas 
que a intenção inicial era que ele fosse frequentado 
não apenas por pessoas de Macau mas também de 
Hong Kong, Taiwan, Japão e outras regiões. 

Além de os artistas virem apresentar os seus tra-
balhos, a convenção inclui diferentes competições 
incluindo “a melhor tatuagem do dia”, concursos de 
tatuagens mais pequenas e ainda “a melhor tatuagem 
da convenção”, para a “que for mais bonita e mais po-
derosa”, indicou Charlotte Long. 

“Esperamos fazer isto todos os anos. Todas as coi-
sas são difíceis no arranque. Espero que no próximo 
ano possamos ter mais pessoas a participar na con-
venção de tatuagens para que ela possa continuar”, 
destacou a organizadora. 

O entusiasmo é partilhado pelos tatuadores 
participantes que vieram a Macau sobretudo com 
dois objectivos: mostrar o seu trabalho e conhe-
cer outros artistas. 

“Recebi o convite e já tinha ouvido falar deste 

evento há algum tempo e pensei que era uma boa 
oportunidade para vir a Macau. Não tenho expec-
tativas, vim para ver o que se passa. Tenho alguns 
trabalhos para mostrar mas tenho uma postura re-
laxada nas convenções”, destacou Jeremy Furniss, 
de Perth, na Austrália.

Questionado sobre expectativas relativamen-
te à reacção do público, o australiano disse espe-
rar apenas que o público tenha “tendências mais 
orientais”. “O público pode ser diferente mas va-
mos ver como corre e pode ser que saia daqui com 
a oportunidade de voltar no futuro para fazer mais 
tatuagens”, salientou. 

Ned Waldron, do Reino Unido mas a viver nas Fi-
lipinas, tem uma postura semelhante. “Como era a 
primeira convenção em Macau, resolvi vir experi-
mentar. Crio e desenho máquinas para tatuar. Ve-
nho na esperança de vender algumas máquinas. Já 
estive no Vietname, Tailândia, mas é a primeira vez 
em Macau”, destacou. “A minha marca é conhecida 
em várias partes do mundo mas é a primeira vez 
que estou sequer perto da China”. 

Entre os equipamentos em exposição estão canetas 
mais modernas, que suportam vários tipos de agulha, 
e outras máquinas semelhantes às que já se usam há 
mais de 150 anos porque, como explica o criador, “há 
quem goste dos equipamentos á moda antiga”. 

DE PORTUGAL A MACAU PARA FAZER CONTACTOS
De geografias mais longínquas vieram Luís Lou-
reiro e Tanis Biazus que se uniram para mostrar 
trabalho na RAEM pela primeira vez. “Sempre tive 
curiosidade em vir aqui porque tenho cá família. 
Entretanto, surgiu esta oportunidade e juntou-se 
o útil ao agradável. Quero conhecer mais pessoas, 
mais tatuadores, fazer amizades e contactos, que 
é o principal objectivo”, explicou Luís Loureiro, de 
Portugal, à TRIBUNA DE MACAU.

O tatuador procura ainda mostrar aquilo que gosta 
de fazer: tatuar. “Tanto eu como Tanis, apesar de ter-
mos estilos diferentes, queremos mostrar aquilo que 
conseguimos fazer aqui em Macau”. 

Tatuador há oito anos, Luís Loureiro juntou-se a 
Tanis Biazus na convenção em Macau. “Somos bons 

150 tatuadores em Macau para mostrar 
trabalho e conhecer outros artistas

amigos, já nos conhecemos há algum tempo, costu-
mamos fazer convenções e trabalhar juntos em algu-
mas lojas na Europa e juntámo-nos para esta conven-
ção”. Em seguida, a dupla parte para a Alemanha. 

A passagem por Macau é a primeira experiência na 
Ásia. “Estamos ainda perdidos por assim dizer por-
que não sabemos como é que as pessoas são, também 
é a primeira convenção, não sabemos como vai cor-
rer, mas esperamos que corra bem”. 

Tanis Biazus tem expectativas semelhantes. “Es-
peramos que possamos mostrar o nosso trabalho, 
que seja um evento concorrido e consigamos co-
nhecer novos artistas, trocar contactos e divulgar o 
trabalho”, sublinhou a tatuadora que exerce a fun-
ção há oito anos. 

Também Sergey Jaer, de Moscovo, espera fazer con-
tactos na sua passagem por Macau. “É uma boa ex-
periência para mim. Posso conhecer pessoas, outros 
artistas. Não tenho ainda marcações, mas espero que 
tenhamos cá pessoas e que possa fazer trabalhos in-
teressantes”, sublinhou. 

“Quero conhecer artistas de vários pontos da Ásia, 
ver como é o seu estilo, as diferenças entre os artistas 
e estilos europeus e asiáticos”, destacou o jovem que 
é tatuador há cerca de seis anos. 

“UMA EXPERIÊNCIA DIFERENTE”
India Makinucci, italiana a viver em Espanha, veio até 
Macau na esperança de ter “uma experiência dife-
rente”. “Achei que seria uma oportunidade muito in-
teressante, especialmente porque Macau é especial, 
é uma fusão entre os portugueses e chineses. Estava 
a pensar que como primeiro passo [na Ásia] seria 
muito interessante, até porque posso conhecer al-
guns artistas asiáticos, o que não é tão fácil na Euro-
pa”, contou à TRIBUNA DE MACAU. 

Tatuadora há 10 anos, espera “aproveitar e ver o 
que oferece” o público de Macau. “Quero mostrar o 
meu trabalho e conhecer outros artistas. Há muitos 
do Japão, da China, e isso é muito interessante”, su-
blinhou India Makinucci que já tinha tido também 
a oportunidade de dialogar com potenciais clientes. 

“São diferentes, muito detalhados, mas estou 
aberta a compreendê-los e a ver como é”, sustentou 
a tatuadora italiana. 

De Hong Kong chegou o britânico Rob Kelly. “A 
primeira convenção de tatuagens de um sítio é 
sempre um evento interessante para participar. 
Além disso, eu vivo em Hong Kong, portanto, es-
tou aqui perto”, destacou. 
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Luís Loureiro e Tanis Biazus vieram de Portugal Convenção inclui concursos de tatuagens

Convenção junta 150 tatuadores
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EM TODOS OS PRODUTOS 
 

Por Favor,  visite-nos
 

Indian Emporium, 
Hotel Lisboa    

Canadian 
Medical Centre

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

Aviso para os Moradores da 
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM)

De acordo com a Licença 02/A/2018/GPDP, emitida pelo Gabinete para 
a Proteção de Dados Pessoais, durante o período entre 20 e 31 de Agosto 
2018, Beijing Changdi Wanfang Technology Co., Ltd. (filial a 100% do 
Baidu), planeja realizar a coleção atualizada de informações do Baidu 
Maps e o modo da coleção consiste na fotografação panorâmica. Todos 
os moradores de RAEM podem navegar no Baidu Maps, vendo as fotos 
panorâmicas (https://map.baidu.com/#) e procurando nelas se os dados 
pessoais tiverem sido fotografados. Para a proteção dos dados pessoais, 
por favor notem que o automóvel da operação e a agenda da coleção de 
dados são os seguintes: 

Placa de veículo: MN87-72
Nome: José Espírito Santo Leitão
Endereço: Avenida da Praia Grande, 409, China Law Building, 
                 21/F and 23/F A-B, Macau
Número de Telefone: (853) 2833 3332

Beijing Changdi Wanfang Technology Co., Ltd.

Data

20 de Agosto, 2018

21 de Agosto, 2018

22 de Agosto, 2018

23 de Agosto, 2018

24 de Agosto, 2018

27 de Agosto, 2018
28 de Agosto, 2018

29 de Agosto, 2018

30 de Agosto, 2018

31 de Agosto, 2018

Tempo da operação

9am—18pm

9am—18pm

9am—18pm

9am—18pm

9am—18pm

9am—18pm
9am—18pm

9am—18pm

9am—18pm

9am—18pm

Área da operação
Cotai (Zona de Aterro entre 
Taipa e Coloane) e Igreja de 

São Francisco Xavier
Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Cotai (Zona de Aterro entre 
Taipa e Coloane) e Freguesia da Sé

Freguesia da Sé
Freguesia de Santo António e 

Igreja de São Lázaro
Igreja de Nossa Senhora de Fátima
Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Cotai (Zona de Aterro entre 
Taipa e Coloane) e Freguesia da Sé

Freguesia de Santo António e 
Igreja de São Lázaro

Igreja de Nossa Senhora de Fátima

A Juventus demo-
rou apenas três 
minutos, para 
Sami Khedira 

inaugurar o marcador, mas 
aos 38 o avançado polaco 
Mariusz Stepinski empa-
tou a partida e o Chievo de 
Verona voltou a marcar aos 
56, através de uma grande 
penalidade concretizada 
por Emanuele Giaccherini.

O treinador da Juve “me-
xeu” de imediato na equi-
pa , fez entrar Bernardechi 
para meio-campo e logo a 
seguir Mandzukic para se 
fixar no centro da área e 
dar espaços a Ronaldo.

A Juve transformou-se 
com Ronaldo a jogar na 
ala esquerda e instalou-se 
no ataque, com os golos a 
adivinharem-se a qualquer 
instante. Foi Bernardes-
chi a marcar o resultado, 
primeiro pressionando o 
auto-golo de Mattia Bani e 

a chegar à vitória aos 90+3 
minutos, a passe de Alex 
Sandro.

O 4-2-3-1 da Juve não 
funcionou (Ronaldo está 
ainda a meio gás) e o técni-
co Massimo Allegri não vai 
deixar mais Mandzukic no 
banco dos suplentes.

No outro jogo de sábado, 
o Nápoles bateu a Lazio de 
Roma por 2-1, no Estádio 
Olímpico de Roma, uma 
grande entrada da equipa 
napolitana, agora treinada 
por Ancelotti. 

Ontem, já depois do fe-
cho desta edição jogavam-
-se o Torino-Roma,  Bolo-
nha-Spal, Empoli-Cagliari, 
Parma-Udinese, Sampdo-
ria-Fiorentina e o Sassuolo-
-Inter estando marcado 
para amanhã o Atalanta-
-Frosione.

O AC Milan-Génova foi 
adiado devido às vítimas na 
queda da ponte de Génova 

Na primeira jornada da Liga Italiana, ficou 
a perceber-se que sozinho no centro da área 
adversária, Cristiano Ronaldo vai ter muitas 

dificuldades com os possantes e duros defesas. 
A entrada de Mandzukic, mesmo sem marcar 

qualquer golo, transformou a partida

LIGA ITALIANA

Só com Mandzukic,
a Juventus 

chegou à vitória

A zar do sorteio, a equi-
pa arsenalista inciou a 
Premier League defron-
tando o campeão em tí-

tulo – Manchester City- e o Chelsea, 
outro pretendente ao título. Perdeu 
ambos os jogos, mas se em casa 
contra o Manchester demonstrou 
muitas fraquezas, no sábado com o 
Chelsea virou o resultado de 2-0, e 
só sofreu o golo da derrota devido 
ao talento de Hazard.

Apesar da quase reviravolta, o Ar-
senal não mostra mais capacidade 
que no ano anterior e Unai Emery 
não parece ter mais recursos dis-

poníveis que Arsène Wenger. E há 
jogadores em claro deficit de forma 
como Mezut Ozil que acabou subs-
tituído e muito criticado dentro e 
fora do estádio. No próximo jogo, 
o Arsenal recebe o West Ham e os 
primeiros pontos devem aparecer...

Nos outros encontros , destaque 
para o Totenham que venceu o Fu-
lham com Kane, melhor marcador 
da época passada, a voltar aos go-
los e o AFC Bounemouth que ga-
nhou em casa do West Ham, que 
se firma no último lugar com zero 
pontos, tantos quantos o Fulham; 
ambos têm também duas vitórias, 

enquanto o Everton de Marco Silva 
que empatara na jornada anterior 
venceu o Southampton ainda que 
por escassa margem com mais um 
golo do brasileiro Richarlison.

Noutros encontros o Leicester 
City venceu o Wolverhampton e o 
Cardiff City empatou a zero com o 
Newcastle.

Ontem o Watford foi vencer o 
Burnley por 3-1 enquanto o Man-
chester City goleou o Huddersfield 
Town por 6-1 e já depois do fecho 
desta edição jogavam  Brighton-
-Manchester United e Cristal Pala-
ce-Liverpool.

PREMIER LEAGUE

O Arsenal continua com 
zero pontos

Realizada a segunda jornada, o Arsenal continua com zero pontos, depois de no 
sábado ter perdido em Stamford Bridge por 3-2 frente ao Chelsea.
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Bruno de Carvalho começou por ‚apontar baterias‘ 
a Artur Torres Pereira, presidente da Comissão 
de Gestão do Sporting, rotulando-o de „traiçoei-
ro“, passou depois para Jaime Marta Soares, que 

considerou incendiário e de „deixar o Sporting em cinzas“, 
e não esqueceu Sousa Cintra, prometendo revelar fotogra-
fias do actual líder da SAD ‹leonina›, depois deste ter dito 
que não entrava «em palhaçadas».

APENAS FEZ UM REGISTO
No final da tarde, Artur Torres Pereira, presidente da Co-
missão de Gestão do Sporting, assegurou que a revogação 
da suspensão do ex-presidente do clube Bruno de Carvalho 
e o seu alegado regresso à presidência dos ‚leões‘ não passa 
de uma mentira, baseada numa „mão cheia de nada“.

„Analisada e conferida a documentação nas instalações 
do clube, concluiu-se afinal ser tudo mentira, porque não 
existia nem existe qualquer fundamento ou decisão judi-
cial que suspenda a deliberação tomada pelos sócios na 
Assembleia Geral“, concluiu.

Em declarações à TVI, por seu turno, Jaime Marta Soares 
negou que Bruno de Carvalho tenha razões para ser presi-
dente do Sporting. 

«[Providência cautelar anula a AG destitutiva]? Não, de 
forma nenhuma. O que está em causa são duas providên-
cias cautelares que apresentou, foram remetidas ao Spor-
ting para exercer o contraditório e está a decorrer o prazo 
para isso. (...) Na minha opinião não tem qualquer hipótese. 
Porquê? Porque nós desde a primeira hora fomos muito ri-
gorosos no estatuto, nos regulamentos e na lei geral, não 
pusemos o «pé na poça», fomos sempre muito cuidado-
sos», disse.

«[Bruno de Carvalho] foi a uma conservatória, registou a 
providência cautelar e foi a apresentação desse registo, que 
não define nada, que o levou a ir a Alvalade», acrescentou.

Para Bruno de Carvalho, que pede que a sua lista seja 
validada para poder candidatar-se novamente à pre-
sidência dos ‚leões‘, não restam dúvidas de que o facto 
de não ter reassumido funções faz com que o Sporting 
incorra em irregularidades, motivo pelo qual considera 
que será pelas barras dos tribunais que voltará a ser pre-
sidente.

„A partir do momento em que temos uma decisão e 
não nos é permitido, então vai ter de ser o tribunal a 
decidir e para mim já existiu uma decisão. Eles podem 
repetir 50 vezes que eu fui destituído, mas aquela As-
sembleia foi pior que o ‚churrasquinho‘ de 2011 (acto 
eleitoral ganho por Godinho Lopes). 

Alexandre Godinho, advogado de Bruno de Carvalho, 
sustenta que o Sporting tomou conhecimento da delibe-
ração do tribunal em 1 de Agosto e que até ao momento 
lhe foi negado o acesso à acta da Assembleia Geral de 23 
Junho (que deliberou a destituição de Bruno de Carva-
lho) por ainda não ter sido redigida na totalidade.

„O despacho diz que a partir do dia 1 de Agosto o Spor-
ting tomou conhecimento que a deliberação deixou de 
ser lícita, deixou de ser legal. Se ia no sentido da destitui-
ção então deixa de haver destituição. Do meu ponto de 
vista, Bruno de Carvalho deveria ter tomado posse hoje 
[sexta-feira em Portugal]. A destituição, neste momento, 
está suspensa“, disse.

O presidente “destituído” do Sporting, Bruno 
de Carvalho continua “as trapalhadas” 
tentando agora que o facto de apresentar um 
registo notarial de uma providência cautelar 
possa devolver-lhe a presidência do clube. 
E em conferência de imprensa disse não 
acreditar na realização de eleições em 8 de 
Setembro e que será o tribunal a impor o seu 
regresso à liderança do clube

Bruno de Carvalho continua "as trapalhadas"

COSTA SANTOS SR

F oi difícil, em Alvalade, 
a vitória leonina. Os 
dois golos de Nani (aos 
9’ e 66’) selaram uma 

exibição que, há que dizê-lo, foi 
melhor do que o resultado. Po-
rém, aquele “erro” de Salin, aos 
19’ permitindo a Zequinha em-
patar (na altura), trouxe alguma 
intranquilidade à equipa, princi-
palmente no seu desenvolvimen-
to atacante. Se até ao golo sadino, 
estes não tinham gizado um lan-
ce que colocasse “o coração nas 
mãos” dos donos da casa, a partir 
daí, com a subida das suas linhas 
recuadas, passou a haver menos 
espaço para os ataques, menos 
tempo para pensar os lances e 
muito menos tempo para finali-
zar. Queremos dizer que Lito Vi-
digal trazia a lição bem estudada 
e os seus jogadores cumpriram. 
Principalmente, repete-se, de-
pois do golo da igualdade.

Com Semedo “em cima” de 
Bruno Fernandes e este sem es-
paço de manobra, o futebol leoni-
no era mais do que lento, por um 
lado e previsível, por outro. Van-
tagem clara para quem “não tem 

nada a perder” e até consegue 
enervar o adversário. Nani, com 
as suas deambulações no terre-
no, procurava gerar espaços, mas 
nem isso surtia efeito. Se Peseiro 
tinha que alterar as coisas, Lito 
Vidigal ficava na expectativa.

No segundo tempo os “leões” 
surgiram mais “encolhidos”, re-
ceosos (talvez) da forma como 
o adversário poderia entrar. Bas 
Dost ficou no balneário (lesio-
nado? Opção técnica?) e Mon-
tero ocupou o seu lugar. Porém, 
a grande mudança de jogo e de 
velocidade só aconteceu quando 
Jovane Cabral rendeu Misic (aos 
60’) e seis minutos volvidos, a 
nova “coqueluche” de Alvalade 
fez um cruzamento milimétrico 
para a área onde Nani apareceu 
a cabecear certeiro, sem hipótese 
para Cristiano.

Estava recuperada a vantagem. 
Nos 24’ restantes, algum equilí-
brio, muito embora os donos da 
casa controlassem as operações. 
Um ou dois lances sadinos mais 
perigosos morreram nas mãos de 
Salin; do lado leonino, circulação 
de bola, meio campo adiantado 
para travar as saídas contrárias, 
em suma, um defender conscien-
te a vantagem alcançada.

O jogo no Bessa tinha motivos 
para “espicaçar” o Benfica: há 
duas temporadas que o onze en-
carnado não vencia no terreno 
dos axadrezados. Mas a história, 
as estatísticas, não são “letra de 
Lei” e em cada época se poderá 
escrever história diferente. O ou-
tro “pormenor” assentava na mo-
ral boavisteira, pelo facto de, na 
jornada inaugural, ter arrancado 
importante triunfo, em Portimão.

Só que, como se diz no futebol, 
“cada jogo é um jogo” e “não há 
dois jogos iguais”. Pois não. Desta 
feita, o jogo não “foi igual” para 
os “panteras”. E porquê? Primei-
ro porque defrontavam um Ben-
fica moralizado com a passagem 
ao “play-off” da Liga dos Cam-
peões, depois, porque a equipa 
encarnada “está” mais equili-
brada do que na época finda e, 
depois, ainda, porque a diferença 
de “nível”, individual e colectivo, 
faz o “prato da balança pender, 
claramente, para o lado “encar-
nado”. E, com a clara intenção 

de não dar sinais de fraqueza, o 
Benfica não só entrou melhor no 
jogo como assumiu o “comando” 
das “operações”.

Com Pizzi em excelente forma, 
bem secundado por Sálvio e Fej-
sa e tendo em Gedson Fernandes 
um desiquilibrador nato, teve 
tempo e arte para criar situações 
de grande perigo para a baliza 
de Helton Leite, muitas delas 
com o pecadilho da finalização 
não ser a mais adequada para o 
momento. Esquecer que o Boa-
vista também fez pela vida, isto 
é, também ensaiou – ainda que 
timidamente – lances ofensivos, 
será “negar” a história do jogo. 
Porém, uma coisa é criar lances 
de ataque e outra, bem diferente, 
é levar perigo à área de Vlachodi-
mos. E isso, não aconteceu.

Daí que o golo de Ferreyra, 
aos 35’ de jogo, tenha reposto a 
verdade do jogo até então. Por 
outras palavras, a superioridade 
encarnada era clara, mais tempo 
de posse de bola, mais cantos, 

mais remates, mais – muito mais 
– lances ofensivos. E se tudo isto 
não se tinha traduzido no marca-
dor, deveu-se ao tal pecadilho da 
falta de pontaria – ou maior eficá-
cia – no remate.

No segundo tempo, não mudou 
a panorâmica do jogo. O Benfica 
continuou a ser o “senhor e man-
dador”, não deixando que os axa-
drezados reagissem. Gedson (por 
duas vezes) e Sálvio (que obrigou 
Helton Leite a grande defesa) lan-
çaram o pânico no último reduto 
boavisteiro e antes do golo de Pi-
zzi, aos 62’, apenas por uma vez 
Vlachodimos teve de se apurar 
para deter uma bola rematada 
por David Simão, na execução de 
um livre descaído para o flanco 
direito. No resto…foi o Benfica 
que determinou como se jogava 
e quem jogava. Sem dúvida que o 
segundo golo encarnado é fruto 
de um clamoroso erro do central 
Neris que, em zona proibida, per-
deu a bola para Sálvio que serviu 
de bandeja Pizzi. Mas são raros 
os golos, em futebol, que não re-
sultem de erros.

O resto do jogo não mudou a 
história já descrita. Nem no modo 
nem no resultado.

Em Chaves, os flavienses ven-
ceram o Portimonense (2-0), sem 
discussão. A equipa algarvia que 
ainda não pontuou está muito 
diferente daquela que fez furor 
na época passada. E na Vila das 
Aves, os locais cederam um em-
pate (2-2) a um Tondela que se 
redimiu da derrota caseira frente 
ao Belenenses.

* JORNALISTA PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO EM DESPORTO

LIGA PORTUGUESA

"Leões" e "Águias" não cedem terreno
Se o Benfica foi “matar o borrego” ao Bessa, onde não 
vencia há duas épocas, o Sporting voltou a ganhar, com 
a particularidade de, até agora, ter vencido adversários 
que, na época passada lhe “roubaram” pontos.
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Nani foi o “herói” em Alvalade
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ANGOLA

Delegação de alto nível 
na visita de PR à China

| ONU
O ex-secretário-geral da ONU e Prémio Nobel da 
Paz, Kofi Anan morreu no fim de semana, aos 80 
anos de idade, na Suíça; Sua carreira nas Nações 
Unidas durou 45 anos. Foi o único funcionário 
da ONU a ser eleito secretário-geral e também 
o primeiro africano negro a dirigir as Nações 
Unidas de 1997 a 2006 quando foi substituído 
pelo sul-coreano, Ban Ki-moon. Annan deixa a 
esposa Nane e três filhos.

| VENEZUELA
O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, 
anunciou uma taxa de câmbio única ligada 
à criptomoeda petro do seu governo, 
desvalorizando efectivamente em 96 por 
cento, medida que economistas dizem 
que estimularia a hiperinflação no país. O 
Presidente venezuelano afirmou ainda que 
aumentaria o salário mínimo em 3.000 por 
cento, e aumentaria os preços do combustível 
subsidiado nas próximas semanas.

| ITÁLIA
A operadora italiana de rodovias Autostrade per 
l’Italia, que administrava a ponte que desabou 
em Génova, destinou 500 milhões de euros em 
investimentos à cidade portuária para ajudar na 
recuperação do desastre.

| CHINA
A China vai abrir um parque para pandas no 
sudoeste do país, com 27 mil quilómetros 
quadrados, que acolherá 8.000 espécies 
distintas de animais e plantas. Segundo o jornal 
oficial em língua inglesa China Daily, o parque 
incluirá 80 áreas de preservação, que abarcam 
partes da província de Sichuan, Shaanxi e 
Gansu. O objeCtivo é aumentar a fauna e flora, 
melhorar a diversidade biológica e construir 
passagens entre os vários habitats dos pandas, 
permitindo que diferentes comunidades 
interajam.

| TAIWAN
Taiwan está a desenvolver mísseis e um 
sistema de intercePção deste armamento 
para reduzir a vantagem militar da China, 
afirmaram especialistas em defesa citada pela 
agência de notícias Associated Press. Desde 
que o presidente Tsai Ing-wen assumiu o cargo 
em 2016, Taiwan desenvolveu um conjunto 
de mísseis, aperfeiçoou outro e acelerou a 
produção de um terceiro, dizem os analistas, 
num sinal de como a Ilha Formosa está a lidar 
com a ameaça militar chinesa, aumentando as 
possibilidades de um confronto armado.

| ÍNDIA
O antigo primeiro-ministro indiano Atal Bihari 
Vajpayee, que iniciou o processo de paz com o 
Paquistão após ter desencadeado uma corrida 
ao armamento nuclear com aquele país vizinho, 
morreu no fim de semana aos 93 anos. "A sua 
morte marca o fim de uma era - ele viveu para a 
nação e serviu-a diligentemente por décadas", 
escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra 
Modi, na sua conta oficial da rede social Twitter.

| FILIPINAS
Um avião chinês falhou a aterragem numa pista 
do aeroporto de Manila, Filipinas, durante uma 
tempestade, acabando por se imobilizar numa 
zona relvada sem causar feridos entre os 157 
passageiros e oito tripulantes. O porta-voz da 
Autoridade de Aviação Civil das Filipinas, Eric 
Apolonio, explicou que o avião Boeing 737 terá 
"saltado" durante a aterragem.

Japão quer robôs com inteligência artificial 
nas salas de aula para ensinar inglês

O Governo do Japão vai introduzir robôs com inteligência artificial capazes de falar inglês nas 
salas de aula para ajudar as crianças a melhorar suas competências orais, noticiou ontem a 

emissora pública nipónica NHK, citada pela Lusa

O Ministério da Educação do Japão pretende lançar 
um teste piloto para testar a eficácia da iniciativa 
em Abril de 2019 em 500 escolas, com o objetivo 
de alargar o projecto a todo o país no espaço de 

dois anos.
Os alunos vão receber ainda aplicações de estudo e ses-

sões de conversação online com falantes nativos de inglês, 
uma alternativa à falta de fundos que impede o recrutamen-
to de professores para lecionarem aquela disciplina.

A aprendizagem do inglês é um dos assuntos que preocu-
pam as autoridades daquele país asiático, que querem ver 
melhorias no ensino antes do aumento no número de tu-

ristas esperados durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 
2020.

Os dados mais recentes do Índice de Proficiência em Inglês 
são de 2017 e atribuem ao Japão a 37ª posição numa lista 
que incluiu um total de 80 países.

O último ‚ranking‘ criado a partir do TOEFL (Teste de In-
glês como Língua Estrangeira) publicado no mesmo ano 
revela que o Japão é um dos países asiáticos com as piores 
notas, apenas acima do Laos, e onde a pontuação baixa al-
cançada na prova oral se destaca como uma das piores do 
mundo ao lado de Burkina Faso ou do Congo.

JTM/LUSA

Angola, um dos principais 
parceiros chineses de 
África, está a preparar uma 
delegação de alto nível para 
participar no Fórum de 
Cooperação China-África 
(FOCAC), que decorrerá a 3 
e 4 de setembro em Pequim, 
indicou a China-Lusophone 
Brief, citada pela Lusa

S egundo a publicação, a parti-
cipação de Angola na FOCAC 
é parte de uma "estratégia 
sem precedentes" do Gover-

no angolano para elevar a atracção de 
crédito e investimento estrangeiro.

A delegação que vai a Pequim é lide-
rada pelo Presidente angolano, João 
Lourenço, e marca, paralelamente, o 
primeiro aniversário da sua eleição (Se-
tembro de 2017) realizando-se após as 
visitas à África do Sul, França, Bélgica e, 
mais recentemente, a Estrasburgo, onde 
discursou no Parlamento Europeu.

Nessa intervenção, lembra a CL-Brief, 
João Lourenço voltou a focar os esfor-
ços de Luanda para tornar o país mais 
atractivo para o investidor estrangeiro, 
passando pela via da eliminação dos 
monopólios, o combate ao nepotismo 
e à corrupção.

O principal objetivo da deslocação do 
Presidente angolano a Pequim prende-
-se com a finalização das conversações 
com as autoridades chinesas para um 
novo programa de financiamento, inci-
dindo sobre os projectos e montantes 
que a China pode prover.

A delegação, segundo a CL-Brief, vai 
incluir os ministros de Estado do Desen-
volvimento Económico e Social, Manuel 
Nunes Júnior, das Finanças, Archer Man-
gueira, e dos Transportes, Ricardo de 
Abreu, bem como o novo secretário do 
Presidente da República para os Assun-
tos Económicos, Alcino da Conceição.

A CL-Brief considera Angola "o mais 

importante parceiro chinês da África 
lusófona", desde que, em 2002, Pequim 
começou a desembolsar importantes 
fundos para a edificação de infraestrutu-
ras e projetos públicos de reconstrução.

Há poucos meses, o prospeto apre-
sentado pelo Estado angolano para a 
recente emissão de ‘eurobonds’ de três 
mil milhões de dólares indica que a Chi-
na é a principal fonte "de várias novas 
facilidades de crédito" que as autorida-
des estão a negociar.

Um exemplo é o caso de uma linha de 
crédito estabelecida com o Banco In-
dustrial e Comercial da China (ICBC, na 
sigla em inglês) para financiar projetos 
de infraestruturas avaliados em 11,7 
mil milhões de dólares.

Com base nessa linha de crédito, o 
Governo angolano está a negociar um 
outro empréstimo de 1.281,9 milhões 
de dólares para pagar 85% do contrato 
para os projetos de arquitectura e cons-
trução do novo aeroporto internacional 
de Luanda.

O aeroporto está a ser construído a 
30 quilómetros de Luanda por várias 
empresas chinesas, sendo a China In-
ternational Fund (CIF) a principal con-

tratada.
Por intermédio do Eximbank, o ban-

co estatal chinês que apoia as importa-
ções e exportações do país, Angola tam-
bém está a negociar um empréstimo 
para a construção da Marginal da Co-
rimba, em Luanda, por 690,2 milhões 
de dólares.

Ainda por intermédio do banco esta-
tal chinês, Angola está a negociar 760,4 
milhões de dólares para o transpor-
te de energia a partir da barragem de 
Luachimo (na Lunda Norte, nordeste), 
e de 1,1 mil milhões de dólares para a 
edificação de uma academia em Porto 
Amboim (no Cuanza Sul).

A publicação cita dados do Governo 
a declararem que, entre 2013 e 2017, 
o valor da dívida angolana para com a 
China - bilateral e com bancos comer-
ciais - ascendia a 4,7 mil milhões de 
dólares, equivalentes a mais de 60% do 
total da dívida externa angolana.

As autoridades chinesas reúnem ele-
vadas expectativas em relação à FOCAC 
2018, onde se espera a participação de 
numerosos chefes de Estado do conti-
nente africano, acompanhados por vas-
tas delegações de cariz empresarial.
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| CHINA
A polícia de Xi‘an, capital da província de 
Shaanxi, no noroeste da China, deteve três 
suspeitos de roubarem cerca de cerca de 
76 milhões de euros em moeda virtual 
com recurso a ‚hackers‘, informaram as 
autoridades locais. A polícia conseguiu 
descobrir os suspeitos após uma 
investigação que contou com "a ajuda de 
várias empresas de internet chinesas", 
acabando por deter os presumíveis autores 
do crime a 15 de Agosto.

| ÍNDIA
Um novo balanço das autoridades indianas 
aponta para pelo menos 357 mortos na 
sequência das inundações que atingiram 
Kerala, na Índia, as mais graves em 100 anos 
naquele estado do sul do país. As chuvas 
torrenciais têm-se abatido desde o final de 
Maio em Kerala, provocando deslizamentos 
de terra e inundações repentinas.

| ALEMANHA
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, 
e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, 
concordaram no fim de semana em usar os 
acordos de Minsk como base para resolver 
o conflito na Ucrânia e priorizar questões na 
Síria para evitar uma catástrofe humanitária. 
Segundo a chanceler alemã, o encontro entre 
ambos, o segundo em pouco mais de três 
meses, não tem o objectivo de terminar com 
resultados concretos, mas constitui uma 
possibilidade de "retomar o diálogo".

| REINO UNIDO
O homem de origem sudanesa, suspeito de 
ter cometido na terça-feira um atentado 
com um veículo que deixou três feridos em 
frente ao Parlamento britânico em Londres 
foi acusado no sábado de "tentativa de 
assassinato", anunciou a polícia. 

| INDONÉSIA
Um novo sismo de magnitude 6,3 atingiu 
ontem a ilha Lombok, na Indonésia, o quarto 
em menos de um mês, informaram os 
Serviços Geológicos dos Estados Unidos. O 
terramoto foi registado no nordeste da ilha, 
a uma profundidade de sete quilómetros, 
não existindo no momento informações 
sobre vítimas ou danos causados.

| EGIPTO
O presidente do Egipto, Abdul Fatah 
al Sisi, promulgou uma nova Lei que 
outorga mais poderes às autoridades 
para bloquear sites e controlar conteúdos 
publicados na internet, informou no 
agência oficial "Mena". As empresas de 
internet (ISP) serão obrigadas a entregar 
às autoridades os dados de contacto 
de qualquer cliente que seja suspeito 
de ter cometido crimes informáticos, 
informações que deverão armazenar 
durante 180 dias.

| CABO VERDE
A Zona Especial da Economia Marítima 
(ZEEM) de Cabo Verde vai ter a sede na 
ilha de São Vicente e deverá situar-se em 
Saragaça, decisão que mereceu já a oposição 
da comunidade surfista, porque vai albergar 
a logística de terminal de contentores, 
reparação e construção naval e restantes 
estruturas de apoio e suporte à indústria da 
economia marítima”.

E xpressamos a nossa total opo-
sição ao relatório", pode ler-se 
no comunicado do Ministério 
da Defesa chinês, no qual se 

classifica a análise do Pentágono norte-
-americano de "puras conjecturas" e se 
assegura que a modernização das forças 
armadas chinesas tem o único propósito 
de "proteger a soberania e os interesses 
do país, garantindo segurança e paz, es-

tabilidade e prosperidade global".
A nota oficial pede a Washington que 

abandone a sua "mentalidade da Guer-
ra Fria" e descreve como "razoáveis" as 
melhorias que a China está a promover, 
tanto no que diz respeito ao armamento 
quanto no ciberespaço.

De acordo com um relatório do Pentá-
gono a China ampliou as capacidades da 
sua força aérea e "provavelmente" está 

CHINA 

Pequim protesta formalmente 
sobre relatório do Pentágono
A China informou no fim de semana que enviou um protesto 
formal a Washington em resposta a um relatório do Pentágono 
no qual se afirma que a Força Aérea Chinesa está a treinar 
para um hipotético ataque aos Estados Unidos

a treinar para atingir alvos dos EUA no 
Pacífico, incluindo o território de Guam.

Nos últimos três anos o Exército chi-
nês "alargou rapidamente o raio de ação 
dos seus bombardeiros, estando prova-
velmente a treinar para atingir alvos dos 
EUA ou dos seus aliados", lê-se na aná-
lise anual feita pelo Departamento de 
Estado norte-americano aos deputados, 
divulgada na sexta-feira.

O documento, tornado público pelas 
agências de informação internacionais, 
refere ainda que a China não reivindicou 
nenhuma novo território no chamado 
Mar da China no ano passado, mas con-
tinuou a desenvolver a infraestrutura 
militar em ilhas como o arquipélago Pa-
racel e várias pequenas ilhas e recifes

JTM/LUSA

D e acordo com declarações de Pedro Santana ao Ex-
presso, o futuro partido será "personalista, libera-
lista e solidário. Europeísta, mas sem dogmas, sem 
seguir qualquer cartilha e que contesta a receita 

macroeconómica de Bruxelas”.
O antigo militante do PSD que concorreu este ano à lide-

rança dos sociais-democratas, em eleições que perdeu com 
46% dos votos para Rui Rio, diz agora que a Aliança quer 
"garantir representação política" para poder "participar no 
processo de decisão, seja no Governo seja na oposição".

Nos excertos da declaração de princípios a que o Expres-
so teve acesso, refere-se que "Portugal precisa de reforçar 
a sua atitude perante a União [Europeia]" e internamente 
constitui um "imperativo absoluto" o combate à desertifica-
ção e abandono do território.

Quanto ao Sistema Nacional de Saúde defende: "[Devemos 
estimular] o investimento em seguros de saúde eficazes" com 
o Estado a acompanhar esse esforço dos portugueses com "de-
duções fiscais efetivas".

Na economia, quer Orçamentos do Estado "equilibrados" e 
um rigoroso "controlo da despesa pública" com "políticas de 
consolidação da dívida pública que não limitem a margem de 
manobra orçamental" e uma "forte redução da carga fiscal".

Critico da decisão de Rui Rio de ter dado liberdade de voto 
aos deputados na despenalização da eutanásia, o futuro parti-
do defende: "respeitamos a liberdade religiosa e valorizamos 
a dimensão espiritual da pessoa. Rejeitamos as visões utilita-
ristas e egoístas da vida humana".

O novo partido que já tem símbolo de cor azul propõe ainda a 
"criação do Senado, com a representação das diferentes regiões 
do país" com o objetivo de aproximar eleitos dos eleitores.

O novo partido do ex-primeiro-ministro Pedro 
Santana Lopes vai chamar-se Aliança e a recolha 
de assinaturas para se constituir formalmente 
arranca na próxima semana, avançou no sábado 
o semanário Expresso.

PORTUGAL

Partido de Santana Lopes 
vai chamar-se Aliança 

Santana Lopes não revela outros nomes que fazem parte 
da nova organização, mas adianta que a página do partido 
será lançada na próxima semana.

No final de Junho, o antigo primeiro-ministro (2004/2005) 
afirmou, em entrevista à Visão, que a sua intervenção políti-
ca no PSD "acabou”, mas na ocasião não esclarecia se se iria 
desfiliar deste partido ou fundar uma nova formação política. 
Em Agosto, comunicou a decisão de sair do partido através 
de uma carta aberta aos militantes, pondo fim a 40 anos de 
militância no PSD.

Na carta de despedida, Pedro Santana Lopes considera: "não 
faz sentido continuar numa organização política só porque já 
estamos há muito, ou porque em tempos alcançamos vitórias e 
concretizações extraordinárias se, no passado e no tempo que 
importa, no tempo presente, não conseguimos fazer vingar 
ideias e propostas que consideramos cruciais para o bem do 
nosso país”.

Entre os exemplos que cita de ideias que defendeu, e das 
quais "o PSD nunca quis saber”, para a Política Agrícola Co-
mum, a desertificação do interior ou ainda as críticas ao po-
der "discricionário” de demissão do Governo atribuído ao 
Presidente da República.

Recordando o episódio em que foi demitido de primeiro-
-ministro pelo então Presidente da República Jorge Sam-
paio, Pedro Santana Lopes reconhece que talvez se devesse 
ter desfiliado na altura, mas não deixa de criticar o PSD.
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Regulamento do Prémio de Jornalismo da Lusofonia

1ª
O CLUBE PORTUGUÊS DE IMPRENSA (CPI), instituição reconhecida como de utilidade pública, fundado em 1980, e o Jornal TRIBUNA 
DE MACAU (JTM), enquanto jornal de referência em Língua Portuguesa, que se publica em Macau, ininterruptamente, desde 1982, 
instituem o  Prémio Ensaio  e o Prémio de Jornalismo da Lusofonia.

2ª
Estes Prémios, com periodicidade anual, surgem no quadro do desejado aprofundamento de todos os aspectos ligados à Língua 
Portuguesa, com relevo para a singularidade do posicionamento de Macau no seu papel de Plataforma de ligação entre  a República 
Popular da China , Macau e os países de Língua Oficial Portuguesa.

3º 
O Prémio Ensaio da Lusofonia é aberto a todos os candidatos com trabalhos originais, em língua Portuguesa, versando obrigatoriamente 
Macau e o seu enquadramento no espaço lusófono, em suporte papel ou digital.  

4ª
O Prémio de Jornalismo da Lusofonia destina-se a jornalistas e à Imprensa de Língua Portuguesa de todo o Mundo, também em 
suporte papel ou digital, devendo igualmente respeitar a Macau como tema principal. 

*Os trabalhos, concorrentes a ambos os Prémios, deverão ser  enviados ao CPI ou ao JTM, para apreciação, até 30 de Setembro. 
• A apresentação das candidaturas tem implícita a aceitação dos pressupostos deste Regulamento.
• Os trabalhos concorrentes deverão ser enviados, preferentemente por email, ou, em alternativa, por correio convencional, 
com a indicação "Prémio Ensaio da Lusofonia” e "Prémio de Jornalismo da Lusofonia”, para o endereço electrónico do CPI 
clubeportuguesdeimprensa@cnc.pt, para o endereço electrónico do JTM jtmpremiojornalismolusofonia@yahoo.com ou, ainda, para 
a sede do CPI – Rua António Maria Cardoso, 68, 1249 – 101 Lisboa – Portugal. 

5ª
Os Prémios, com o valor unitário de  5  mil euros, serão atribuídos por um Júri constituído por representantes do Clube Português de 
Imprensa, do Jornal Tribuna de Macau, do JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias e da Fundação Jorge Álvares, sem embargo de, para ele, 
serem também convidadas personalidades de reconhecido mérito na área do jornalismo e do ensaísmo  ou que se tenham distinguido 
na defesa, divulgação ou ensino da Língua Portuguesa no Mundo.

Aos vencedores serão  ainda entregues  troféus simbólicos, além dos Prémios pecuniários. 
• O Júri reunirá uma vez terminado o prazo de apresentação das candidaturas, para apreciar e avaliar os trabalhos apresentados.
• A composição do Júri será divulgada previamente à sua primeira reunião. 
• O voto dos membros do Júri é secreto. Em caso de empate, o Presidente designado do Júri poderá exercer o voto de qualidade.
• Não haverá lugar à atribuição ex-aequo em ambos os Prémios , nem a título póstumo.
• Não haverá lugar à atribuição de Menções Honrosas.
• Os Prémios poderão  não ser entregues por falta de qualidade dos trabalhos apresentados a concurso.
• Fica entendido que os trabalhos vencedores do Prémio Ensaio da Lusofonia e do  Prémio de Jornalismo da Lusofonia poderão 
ser reproduzidos pelo Jornal TRIBUNA DE MACAU, pelo CLUBE PORTUGUÊS de IMPRENSA e pela FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES por 
qualquer meio ou suporte de difusão. 

6ª
Os dois Prémios da Lusofonia serão  anunciados, simultaneamente, em Lisboa e em Macau, pelo CPI – CLUBE PORTUGUÊS DE 
IMPRENSA e pelo JTM – Jornal TRIBUNA DE MACAU, com posterior difusão pela generalidade dos media.

• O CPI e o JTM, enquanto organizadores destes  Prémios da Lusofonia, contam com o apoio do quinzenário cultural JL – Jornal 
de Letras, Artes e Ideias  e o alto patrocínio da FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES que defende os mesmos objectivos de promoção da 
continuidade do diálogo intercultural entre Portugal e a República Popular da China, com especial enfoque em Macau, podendo 
eleger como media partners entidades e instituições de reconhecida importância  no mundo lusófono que se revelem identificados 
com os objectivos desta iniciativa

COM O ALTO PATROCÍNIO DA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES

COM O APOIO DE JL – JORNAL DE LETRAS, ARTES E IDEIAS



pág17Jornal TRIBUNA DE MACAUopinião Agosto 20, 2018
Segunda-feira

"Poderia haver quem 
não concordasse 

com a existência dos 
deputados nomeados, 
mas aquilo foi criado 
para haver um certo 

equilíbrio. Isto foi 
feito e até bem feito, 

naqueles tempos 
[da Administracão 

Portuguesa]. Talvez 
agora esteja um pouco 

ultrapassado”

Jorge Fão citado pelo 
"Hoje Macau”

DITO 

DIRECTOR SUBSTITUTO
DA CADEIA METE FÉRIAS 
SEM AUTORIZAÇÃO
A cadeira de director substitu-
to do estabelecimento Prisio-
nal de Coloane teima em não 
aquecer.Em cerca de quatro 
meses, os dois quadros locais 
escolhido para dirigir a Cadeia 
não aguentaram a pressão. De-
pois de HuiMan Chiu que se 
demitiu em Maio último, agora 
foi a vez de Leong Kok Fu, que 
meteu férias sem autorização 
superior. Segundo apurou o 
jornal TRIBUNA DE MACAU 
são constantes para não dizer 
diárias, as ameaças e acções 
de intimidação de que são alvo 
os responsáveis da cadeia.

UM "LIVRO BRANCO”
PARA A EDUCAÇÃO
DE ADULTOS
A Associação de Educação de 
Adultos de Macau (AEAM) está 
a desenvolver uma sondagem 
com o objectivo de obter infor-
mação e sugestões para prepa-
rar programa de cursos para 
adultos que vão ao encontro 
das maiores necessidades 
sentidas nesta área de ensino. 
Alguns sectores da opinião pú-
blica tem criticado o Governo 
por ter ignorado a educação 
de adultos. À TRIBUNA , João 
Baptista Leão, presidente da 
direcção da Associação acen-
tuou que para acompanhar 
o progresso da sociedade, as 
pessoas que perderam a opor-
tunidade de ter em uma edu-
cação formal, sentem-se dese-
josas de melhorar o seu nível 
educacional, aproveitando os 
cursos nocturnos”. 

ASSIM FOI ...

HÁ 20 ANOS

"Na nota de abertura do seu livro Nam 
Van – Contos de Macau, escreveu: ‘Se al-
cancei o meu objectivo, ficarei grato por 

saber que prestei um serviço à minha 
terra’. É óbvio que sim.” 

 

N unca é demais evocar e ho-
menagear Henrique de Senna 
Fernandes, a quem me liga-
ram, para sempre, relações 

familiares, de amizade sincera e de mes-
tre e aluno, no Liceu de Macau, onde tive 
também o privilégio de ensinar cerca de 
década e meia depois. Já o recordei vá-
rias vezes nos meus artigos e crónicas, 
ao longo do seu brilhante percurso pro-
fissional e literário e após a notícia do-
lorosa do seu passamento, em Outubro 
de 2010. 

Foi há precisamente quarenta anos 
que ele viu sair do prelo o seu primei-
ro livro de contos ("Nam Van – Contos 
de Macau”, edição do autor, 1978). No 
mesmo ano recebeu a sua primeira con-
decoração nacional – Oficial da Ordem 
de Instrução Pública, pelo desempenho 
meritório de funções docentes. E foi há 
justamente duas décadas que foi publi-
cada a sua outra colectânea, que teve 
por título "Mong Há” (Instituto Cultural 
de Macau, 1998), e que ele viu consagra-
do o reconhecimento, ao mais alto nível, 
da sua notável obra literária, quando lhe 
foi atribuído o grau de Grande-Oficial da 
Ordem de Sant’Iago da Espada. Quatro 
boas razões, entre outras, para uma vez 
mais relembrar uma das nossas maiores 
referências culturais. 

UMA SUCINTA BIOGRAFIA
É da investigadora Alexandra Sofia 
Rangel, sobrinha-neta do escritor, este 
apontamento biográfico que integra o 
seu artigo "Notas sobre três referências 
culturais da comunidade macaense” 
(Revista Oriente/Ocidente, n.° 34/II sé-
rie, 2017):

"Henrique Rodrigues de Senna Fernan-
des nasceu em Macau a 15 de Outubro de 
1923, oriundo de uma das mais antigas 
famílias do território. Fez os ensinos bá-
sico e secundário em Macau. Terminou, 
em 1952, o curso de Direito na Univer-
sidade de Coimbra e regressou a Macau 
dois anos depois, exercendo advocacia 
desde então. Foi também professor na Es-
cola Primária Oficial, no Liceu Nacional 
Infante D. Henrique, na Escola do Magis-
tério Primário e na Escola Comercial Pe-
dro Nolasco, de que foi director durante 
doze anos, sendo recordado com saudade 
e admiração por milhares de alunos que 

o consideraram um dos melhores mestres 
de gerações de jovens de Macau (Rangel 
2006: 101). 

Desempenhou cargos em organismos 
públicos e associativos, como director da 
Biblioteca Central de Macau e da Biblio-
teca Sir Robert Ho Tung, director do Cen-
tro de Informação e Turismo do Governo 
de Macau, membro do Conselho Consul-
tivo do Governador de Macau, presidente 
do Rotary Clube de Macau, presidente da 
Assembleia Geral da Associação Promo-
tora da Instrução dos Macaenses e pre-
sidente da Associação dos Advogados de 
Macau (Rangel 2006: 101).

Foi colaborador em vários periódicos 
de Macau, como A Voz de Macau, Notícias 
de Macau, O Clarim, Gazeta Macaense e 
Ponto Final, e nas revistas Mosaico e Re-
vista de Cultura. Foi também crítico de 
cinema na Emissora de Radiodifusão de 
Macau (Rangel 2006: 102).

Henrique de Senna Fernandes publi-
cou duas compilações de contos, Nam 
Van – Contos de Macau (1978) e Mong 
Há (1998), e dois romances, Amor e De-
dinhos de Pé (1985) e A Trança Feiticeira 
(1993), este último com uma tradução 
em língua inglesa, The Bewitching Braid. 
Os dois romances foram levados ao cine-
ma: Amor e Dedinhos de Pé foi realizado 
por Luís Filipe Rocha em 1993 e A Trança 
Feiticeira por Yuanyuan Cai em 1996. Os 
actores principais foram, respectivamen-
te, Joaquim de Almeida, no papel de Fran-
cisco da Frontaria, e Ricardo Carriço, no 
papel de Adozindo.

O seu conto "A-Chan, a Tancareira”, 
vencedor do Prémio Fialho de Almeida 
dos Jogos Florais da Queima das Fitas de 
1950 da Universidade de Coimbra, rela-
ta a história de amor em Macau entre 
uma chinesa pobre, tancareira, chama-
da A-Chan, e um marinheiro português, 
Manuel, nos inícios da década de 40 do 
século XX. (…)

Henrique de Senna Fernandes foi con-
decorado com o grau de Oficial da Ordem 
de Instrução Pública (1978), a Comenda 
da Ordem do Infante D. Henrique (1986), 
a Medalha de Mérito Cultural do Gover-
no de Macau (1989), a Medalha de Va-
lor do Governo de Macau (1995), o grau 
de Grande Oficial da Ordem Militar de 
Sant’Iago da Espada (1998), o título de 
Cidadão Emérito de Macau (1999) e a 
Medalha de Mérito Cultural da Região 
Administrativa Especial de Macau (2001) 
(Rangel 2006: 101-102). 

Em 2003, foi eleito académico corres-
pondente da Academia Internacional da 
Cultura Portuguesa e, em 2004, recebeu 
o Prémio Identidade do Instituto Interna-
cional de Macau, destinado a contemplar 
"(…) personalidades ou instituições que, 
pela sua acção, obra e exemplo, hajam 
contribuído, activa e significativamente, 
para a preservação e o reforço da iden-
tidade de Macau” (Rangel 2006: 100). O 
Instituto Internacional de Macau quis ho-

menagear, "(…) com toda a justiça, o es-
critor, o professor, o jurista, o bibliotecá-
rio e o dirigente dedicado de organismos 
locais, públicos e privados, que muito 
contribuiu para a afirmação da identida-
de cultural de Macau, sendo por muitos 
considerado o patriarca da comunidade” 
(Rangel 2006: 103).

Henrique de Senna Fernandes faleceu 
no dia 4 de Outubro de 2010. Não obs-
tante problemas de saúde que limitaram 
a sua intervenção cívica e cultural, conti-
nuou nos últimos anos da sua vida a ser 
um membro activo de várias organiza-
ções, como o Conselho das Comunidades 
Macaenses e a Confraria da Gastronomia 
Macaense. Na nota de abertura do seu 
livro Nam Van – Contos de Macau, escre-
veu: "Se alcancei o meu objectivo, ficarei 
grato por saber que prestei um serviço à 
minha terra” (Fernandes 1978: 4). É ób-
vio que sim.

O Instituto Cultural de Macau assumiu, 
entretanto, a responsabilidade de publi-
car as obras completas de Henrique de 
Senna Fernandes, cujos primeiros volu-
mes foram o romance inédito Os Dores, 
em 2012, a que se seguiram as reedições 
de Amor e Dedinhos de Pé e A Trança Fei-
ticeira e, em 2015, A Noite Desceu em De-
zembro, um novo romance parcialmente 
publicado no jornal Ponto Final.”

ALGUMAS NOTAS COMPLEMENTARES
Nesta sucinta biografia, que contém ci-
tações extraídas do 2.° volume de "Falar 
de Nós – Macau e a Comunidade Ma-
caense”, a autora também transcreveu 
passagens relevantes do conto "A-Chan, 
a Tancareira”, que abre a colectânea 
"Nam Van – Contos de Macau”, a qual co-
nheceu uma reedição, em 1997, por ini-
ciativa do Instituto Cultural de Macau. 
Vários dos contos foram divulgados em 
primeira mão nas páginas do "Notícias 
de Macau”, entre 1972 e 1975. 

Com vista à divulgação de Henrique de 
Senna Fernandes no Brasil, a Gryphus 
Editora produziu edições brasileiras de 
"Nam Van – Contos de Macau” e "Amor 
e Dedinhos de Pé”. Assisti ao seu lança-
mento numa sessão levada a efeito na 
sede da Academia Brasileira de Letras, 
no Rio de Janeiro, em 2008. 

Quanto a "Mong-Há”, conforme as pa-
lavras do autor no frontispício, são "es-
tórias em que se misturam recordações, 
experiências vividas e páginas de pura 
ficção, submetidas ao juízo e à curiosi-
dade do leitor” e "produto de dolorosa 
elaboração”. Dolorosa, pelas dificulda-
des em conciliar a vida profissional, so-
cial e familiar com a escrita, mas, indu-
bitavelmente, uma obra rica e genuína, 
um legado de que Macau e a comunida-
de macaense se podem orgulhar.  

* PRESIDENTE DO INSTITUTO 
NTERNACIONAL DE MACAU.

ESCREVE NESTE ESPAÇO ÀS 2.ªS FEIRAS.

Henrique
de Senna Fernandes: 
evocação e homenagem

JORGE A. H. 
RANGEL *

FALAR DE NÓS
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| da responsabilidade das estações emissoras

20:30 Telejornal

CANAL MACAU
13:00 TDM News (Rep)
13:30 Telejornal RTPi (Dif)
15:00 Um Quente Agosto (Rep)
17:05 Jogo Duplo Sr. 4
18:00 Regresso a Sizalinda
18:45 Caminhos da Reportagem
19:40 Os Nossos Dias Sr. 2
20:30 Telejornal
21:15 Vidago Palace
22:25 Liberdade 21
23:15 TDM News
23:50 Backstage
00:30 Telejornal (Rep)

CINETEATRO
S1 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation 
14:15 • 16:00 • 19:30 

S2 The Meg
16:30 • 19:30 • 19:30

S3 The Darkest Minds
14:30 • 16:30 • 19:30 • 19:30

TORRE DE MACAU
Along with the Gods
14:00 • 16:30 • 19:00 • 21:30

Predador (3D)
Dia 13 de Setembro

GALAXY
Mamma Mia! Here We Go Again
17:25 • 19:30 • 21:40 • 00:10

SANDS COTAI CENTRAL
Thomas & The Little Big Club
Thomas Friendship Breakfast
with Little Big Club ALL STARS
Local: Venue
 Urumqi Ballroom
 Level 4

ALBERGUE SCM
Exposição: 
Um Caminho:
Exposição de António Leça
Data: Até 21 de Outubro

MUSEU DE ARTE DE MACAU
Exposição: 
Exposição Anual de Artes entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa - Alter Ego
Data: Até 9 de Setemebro

TELEFONES ÚTEIS

Número de Socorro  ............................999

Bombeiros ............................... 28 572 222

PJ (Linha aberta)  .................................993

PJ (Piquete) ............................. 28 557 775

PSP ............................................. 28 573 333

Serviços de Alfândega  ....... 28 559 944

Hospital Conde S. Januário  28 313 731

Hospital Kiang Wu  .............. 28 371 333

CCAC  ......................................... 28 326 300

IACM  ......................................... 28 387 333

DST  ............................................ 28 882 184

Aeroporto  ....................... 88 982 873/74

Táxi  ............................................ 28 283 283

Táxi  ............................................ 28 939 939

Rádio-Táxis  ............................. 28 812 345

Água - Avarias  ....................... 28 990 992

Telecomunicações | Avarias  28 220 088

Electricidade - Avarias  ...... 28 339 922

Directel  .................................... 28 517 520

Rádio Macau  .......................... 28 568 333

Macau Cable  .......................... 28 822 866

Clube Militar de Macau  ..... 28 714 000

ANIMA ...................................... 28 715 732

CANAL DESPORTO
10:00 18th Asian Games (Live)
18:00 Life Sport
18:20 BWF World Championships: Final
19:15 Global Sports
20:00 18th Asian Games (Live)
21:30 Sport News
21:40 Sports Weekly Highlight
21:50 FIFA U-20 Women's World Cup France (Live)
22:55 Sport News
23:00 FIFA U-20 Women's World Cup France (Live)
00:01 Sports Memory Collection
00:30 FIA WTCR Highlights : Round 6 Race of Slovakia
01:20 FIFA U-20 Women's World Cup France (Live)

RTPI
13:30 Manchetes 3
14:01 Atlântida - Madeira 2018
15:31 Uma Mesa Portuguesa Com Certeza... Em Portugal
16:29 Literatura Aqui
16:52 Criar.pt
17:00 3 às 10
17:21 Sociedade Recreativa
18:15 Visita Guiada
18:59 Os Nossos Dias
19:48 Hora dos Portugueses - 2018 Best Of (Diários)
20:00 Jornal da Tarde
21:11 Sim, Chef!
22:15 Trio d´ Ataque
00:09 Ideias que Brilham
00:30 Portugal em Direto
02:08 O Preço Certo
02:59 Telejornal

programação

eventos

cinema

Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation 
09:10 • 11:05 • 13:00 •  15:00 • 17:00 • 19:35

Christopher Robin
18:10 • 20:20

The Darkest Minds
09:05 • 14:50 • 17:30 • 21:35 • 23:35

The Meg
12:30 • 13:10 13:30 • 16:00 • 17:15 • 17:15 • 17:20 • 
19:25 • 19:40 • 21:25 • 22:00

Mission Impossible: Fallout
11:50 • 17:00 • 19:20 • 22:05 • 23:00 • 23:35

Mamma Mia! Here 
We Go Again

PU
B

A idei ocorreu-me há muitos 
anos, motivado pela preocupa-
ção com a quantidade de quilos 
de plásticos flutuantes no mar e 

nos rios. O que estamos a deixar para as 
gerações futuras? Isso é uma grande con-
taminação da terra”, disse o engenheiro 
estrutural da empresa Whim Architects, 
a jornalistas europeus.

Knoester, que pediu publicamente per-
dão à sua filha pelo "desastroso meio am-
biente que a futura geração vai receber”, 
explicou que "os plásticos presentes nos 
oceanos não surgem do nada, mas são 
emitidos pelas cidades”, como é o caso de 
Roterdão e do seu grande porto comercial, 
"que desempenha um papel importante” 
neste desastre ecológico.

"Muitos desistiram e pensaram que os 
plásticos que estão no mar já não podem 
ser recolhidos ou utilizados. Somos os pri-
meiros na Europa a encontrar uma forma 
de classificar o plástico que acaba na água”, 

A cidade holandesa de 
Roterdão abriu o primeiro 
parque reciclado da Europa, 
uma plataforma flutuante 
elaborada com plásticos 
retirados da água, projectada 
pelo arquiteto holandês 
Ramon Knoester, que tem uma 
obsessão pela sustentabilidade 
ambiental.

AMBIENTE

Roterdão com parque reciclado
de resíduos de plástico

frisou Knoester, neste novo parque localiza-
do no porto de Rijnhaven, em Roterdão.

Segundo explicou à agência Efe, a urgên-
cia para fazer "alguma coisa” que ajude a 
conter a poluição plástica foi o que o levou 
a colocar a sua ideia no papel, e a tentar 
encontrar financiamento e pedir as auto-
rizações necessárias ao município: "Assim 
surgiu este Parque Reciclado”, lembrou o 
arquitecto, apontando para o imenso tecto 
circular e transparente.

O projecto destina-se a melhorar de for-
ma sustentável a vida dos moradores locais, 

mas também o habitat dos peixes e de ou-
tras criaturas aquáticas.

A construção, de 140 metros quadrados, 
fica muito próxima do porto. Inclui áreas 
verdes flutuantes e ganha destaque graças 
a um prédio feito de plástico recolhido do 
mar e tem forma de montanha com três 
grandes bolas.cOs resíduos recolhidos tam-
bém são classificados, reciclados e recebem 
uma nova função, como a construção de ca-
sas verdes ou parques flutuantes.

"Após a classificação, a reciclagem con-
siste em fazer placas de plástico desses 

resíduos, que então são usados como uma 
espécie de blocos de construção. Esta é a 
base do parque flutuante, suficientemente 
leve para flutuar e forte para suportar pe-
sos”, detalhou o profissional.

Os pesos a que Knoester se refere são os 
visitantes do parque, que poderão tomar 
um café ou vinho nos bancos instalados ao 
lado das áreas verdes, assistir a um show 
ou até mesmo ser fotografados com os pré-
dios arquitectónicos que caracterizam a 
parte inferior desta cidade portuária.

Uma vez inaugurado o seu primeiro 
projecto, a ideia deste arquitecto é re-
petir o parque noutras cidades, como na 
capital holandesa, Amsterdão, onde a sua 
empresa está perto de fechar um acordo 
com o município para a instalação de um 
parque reciclado.

O seu objectivo, porém, não de limita 
apenas às fronteiras da Holanda, uma vez 
que tem planos confirmados para Charle-
roi (Bruxelas) e Jacarta (Indonésia), uma 
das cidades mais afectadas pela invasão 
dos resíduos plásticos nas águas.

"Quando são informados de que em 
Roterdão, cerca de 400 mil quilos de 
plásticos são recolhidos por ano, (na In-
donésia) eles riem pois isso é o que eles 
vêem numa semana”, comentou o arqui-
tecto sobre a sua iniciativa.

JTM COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
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P ara chamar a atenção sobre o estado desta 
via, considerada pela NTSP como um dos 11 
lugares históricos mais ameaçados do país, 
integrantes desta organização iniciaram uma 

viagem de um mês na qual vão compartilhar as histórias 
de uma estrada que guarda um lugar especial no imagi-
nário e na cultura do país.

Caso consiga o seu objectivo, o governo e outras enti-
dades dariam mais apoio para restaurar lugares e comu-
nidades ao longo desta via terrestre desde o seu início 
entre os arranha-céus do centro de Chicago (Illinois) até 
chegar a Santa Monica (Califórnia), após passar por Mis-
souri, Texas, Novo México e Arizona.

Amy Webb, directora de campo do Fundo Nacional 
para Preservações Históricas, a organização que procu-
ra preservar esta estrada, explicou à Efe que a Rota 66 
tem muitos lugares que já foram restaurados, mas que 
faltam muitos outros que beneficiariam com a designa-
ção de "histórica via terrestre”.

"A Rota 66 teve belos lugares que foram restaurados 
nos últimos anos, e isto inclui lugares que tiveram êxito, 
mas ainda faltam mais, como bombas de gasolina, res-
taurantes, os chamados ‘diners’, e hotéis antigos, da dé-
cada de 1950”, explicou.

Esta estrada que ligou milhões de automobilistas do 
Meio-Oeste com a Costa do Pacífico desde 1926 é tam-
bém extremamente popular entre turistas estrangeiros, 
que procuram nesta estrada a verdadeira essência dos 
Estados Unidos.

Corredor vital até 1985, a Rota 66 sofreu com os efei-
tos do projecto de super-estradas que o governo do pre-
sidente Dwight Eisenhower iniciou na década de 1950, 
que levou muitos condutores a utilizarem as novas vias 
paralelas à famosa rota.

Mas esta tem outra personalidade, é mais rural e pró-
xima da vida de milhões de americanos e do acto de 

PATRIMÓNIO

Rota 66 reivindica contribuição cultural 
A icónica Rota 66, a "estrada mãe” 
dos Estados Unidos que cobre os 3.939 
quilómetros que separam Chicago do litoral 
californiano, está em perigo, segundo o 
Fundo para as Preservações Históricas 
(NTSP, a sigla em inglês), que lançou uma 
campanha para conseguir a sua designação 
como Caminho Histórico Nacional

Unidos”, acrescentou.
Por isso, durante um mês será promovida a autênti-

ca experiência de deixar-se levar por esta estrada e, as-
sim, ajudar a "preservar este querido ícone” e "reviver 
as economias locais de 300 comunidades rurais”, que 
sofrem desde que o seu trânsito caiu drasticamente e 
foi oficialmente eliminada do sistema de Estradas dos 
Estados Unidos em 1985.

Uma das zonas que atravessa é a cidade de Pontiac, de 
11.931 habitantes, onde a Associação Rota 66 de Illinois 
opera um museu sobre a sua lendária atracção. "Esta-
mos muito emocionados porque a designação, quando 
acontecer, trará muitas melhorias a esta famosa estra-
da”, disse Ellie Alexander sobre uma proposta de lei já 
aprovada pela Câmara dos Representantes, mas que 
precisa ainda do sinal verde do Senado e da assinatura 
do Presidente Donald Trump.

A directora de Turismo de Pontiac disse que espera que 
a designação como Caminho Histórico Nacional traga me-
lhorias, mas, sobretudo, acredita que isto atrairá ainda 
mais turistas. JTM COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

"viajar mais devagar”, de encontrar lugares diferentes e 
"desfrutar das suas paisagens”, acrescentou Webb.

A Rota 66, desde logo, é famosa em todo o Mundo por 
ter sido palco de "Easy Rider” (1969), o célebre filme 
em que Peter Fonda, Dennis Hopper e Jack Nicholson 
debatem os problemas dos jovens americanos nos anos 
60 e que marcou a geração hippie, a cultura pop e até o 
interesse pelos "motards”. O álbum musical do filme é 
ainda hoje um conjunto de êxitos inesquecíveis, onde se 
nota "o dedo” da inspiração de Bob Dylan, David Cros-
by e outros nomes grandes da nova música americana 
como The Band, The Byrds, entre outros. 

 Rota 66, é também um tema constante na música "Get 
Your Kicks on Route 66”, interpretada por Chuck Berry e 
The Rolling Stones, entre outros, e na série de televisão 
"Route 66”, em que Martin Milner e George Maharis se 
envolviam em muitas aventuras enquanto viajavam de 
carro ao longo da rota.

A série foi exibida entre 1960 e 1964 e ajudou a consa-
grar esta estrada como reflexo fiel da realidade do país 
na mente dos condutores americanos, assim como o li-
vro "On The Road”, de Jack Kerouac. "Conduzir pela Rota 
66 era o supra-sumo da viagem americana por estrada”, 
disse Webb. "É a mais icónica, culturalmente celebrada 
e internacionalmente reconhecida estrada nos Estados • VEJA VÍDEOS NO SITE DO JTM • 
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SOLICITANTES DE APOIO 
SOBRE APOSTAS DE FUTEBOL 
SÃO CADA VEZ MAIS JOVENS
Este ano, o Instituto de Acção Social (IAS) 
recebeu 11 pedidos de ajuda relacionados 
com problemas de apostas no futebol. 
O número aumentou ligeiramente face 
ao mesmo período do ano passado e os 
solicitantes tendem a ser mais jovens, 
principalmente alunos a tempo parcial 
e trabalhadores com idades entre os 30 
e 39 anos, afirmou a chefe da Divisão 
de Prevenção e Tratamento do Jogo 
Problemático. Segundo o jornal "Exmoo 
News”, Wu I Mui referiu que os 11 casos 
representam 10% da totalidade de 
pedidos de ajuda ao IAS sobre jogo. Na 
maioria dos casos, as dívidas variaram 
entre 10 mil e 50 mil patacas. Para a 
responsável, este tendência merece 
atenção. Por outro lado, desde a criação 
do Sistema de Registo Central dos 
Indivíduos Afectados pelo Distúrbio 
do Vício do Jogo, em 2011, o Governo 
recebeu 1.075 casos de distúrbio do vício 
do jogo, sendo que a ocupação dos casos 
graves na totalidade diminuiu de 60% a 
30%.

ÁGUA DA PRAIA
DE HAC SÁ 
VOLTA À NORMALIDADE
A bandeira vermelha e o aviso da 
presença da bactéria de cólera na praia 
de Hac Sá foram retirados, depois 
do Laboratório do IACM ter obtido 
resultados negativos nos testes recentes à 
água quanto à presença do organismo. A 
informação foi avançada pela Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 
(DSAMA) este fim de semana, que indicou 
ter sido também detectada normalidade 
na avaliação de outros parâmetros 
de qualidade de água, embora sem 
especificar quais. Apesar da DSAMA ter 
retirado os avisos, afirma que "os serviços 
relevantes continuam a monitorizar a 
situação”. No dia 14 de Agosto, foi içada 
uma bandeira vermelha com indicação de 
proibição de entrar na água, bem como 
um aviso na praia para consciencialização 
ao público. Mas até quinta-feira da 
semana passada os Serviços de Saúde não 
receberam nenhum caso relacionado com 
a infecção, declarando não haver razões 
para preocupações.

PLANO SOBRE ARMAZÉM 
NA ZONA E1 DIVULGADO 
EM SETEMBRO
A Direcção dos Serviços dos Solos, Obras 
Públicas e Transportes (DSSOPT) deve 
divulgar no próximo mês a proposta sobre 
a construção da armazém de substâncias 
perigosas na Zona E1 dos novos aterros. 
Pang Chi Meng, técnico superior da 
DSSOPT, explicou que como a Zona E1 tem 
a vantagem de se situar próxima do mar, 
será mais seguro transportar substâncias 
perigosas e produtos inflamáveis. No 
entanto, como o local vai acolher outros 
tipos de embarcações, o Governo precisa 
de fazer mais estudos para saber se 
existem condições para a construção de 
um cais para carregar e descarregar as 
substâncias. No programa do "Ou Mun 
Tin Toi”, face à oposição demonstrada por 
moradores de Coloane, Leong Iok Sam, 
comandante do Corpo de Bombeiros, 
realçou as dificuldades de encontrar no 
território um local longe das habitações. 
Além disso, defendeu que o plano actual 
garante a segurança na zona.

HOTEL ESTORIL 
GANHA NOVA VIDA 
PELA MÃO DE 
CHU CHAN KAM
O projecto de arquitectura do Centro 
de Actividades Juvenis pensado para 
o antigo Hotel Estoril foi entregue à 
Companhia de Arquitectura e Design 
Chan Kam. A empresa propõe-se 
concluir a intervenção em 233 
dias e pelo preço de 50 milhões de 
patacas. A notícia foi avançada pela 
Rádio Macau, recordando que o 
resultado surge três anos depois da 
polémica em torno da obra. Em 2015, 
o arquitecto português Álvaro Siza 
Vieira foi escolhido pelo Executivo 
para dar uma nova vida ao Hotel 
Estoril, porém a intenção de demolir 
o edifício e a fachada levou ao 
surgimento de vozes contrárias. Além 
disso, o facto da obra ser entregue 
por ajuste directo não foi bem visto 
pelos arquitectos locais e o concurso 
público acabou por ser anunciado no 
início de 2016. As propostas foram 
submetidas no início de Março. Há 
mais de uma semana, o Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura 
anunciou que estava concluída a 
avaliação das propostas e que a 
concepção escolhida mantinha 
o mosaico "e alguns elementos 
arquitectónicos da fachada”. 

ISRAEL FECHA 
A PASSAGEM 
COM A FAIXA 
DE GAZA
Israel fechou ontem a passagem 
de Erez, no norte da Faixa de Gaza, 
devido aos contínuos protestos 
palestinianos ao longo da fronteira, 
declarou uma fonte oficial. A 
passagem de Erez, a única travessia 
para pessoas entre o enclave 
palestiniano e Israel, permanecerá 
aberto para "casos humanitários e 
para os doentes", disse uma porta-
voz do órgão responsável pela 
coordenação das atividades israelitas 
nos Territórios Palestinianos 
(COGAT). O Gabinete de Assuntos 
Civis da Autoridade Palestiniana 
na Faixa de Gaza confirmou o 
encerramento, exceto para doentes e 
os moradores de Gaza que retornam 
ao enclave palestiniano.

ENCERRAMENTO 
DE FRONTEIRA 
IMPEDE CIDADÃOS DO 
QATAR DE IREM A MECA
O Governo do Qatar anunciou ontem 
que "não há qualquer chance” 
dos seus cidadãos participarem 
na peregrinação anual a Meca, 
na Arábia Saudita, devido ao 
encerramento da fronteira com este 
país. "Em 2017, a Arábia Saudita 
e cinco dos seus aliados cortaram 
as relações diplomáticas com o 
Qatar e impuseram o encerramento 
das fronteiras terrestres, aéreas e 
marinhas, justificando a decisão 
com as ligações e apoio a grupos 
terroristas. Cerca de dois milhões 
de peregrinos muçulmanos de 
todo o mundo iniciaram ontem a 
"hajj”, a peregrinação anual a Meca. 
Os primeiros fiéis já começaram a 
chegar a Meca, num dia marcado 
pelas temperaturas elevadas.

Embaixador 
Vitor Sereno

despede-se de Macau
Num jantar oferecido pelas associações de matriz portuguesa 

e que reuniu 250 pessoas apesar do período de férias, 
o embaixador Vitor Sereno que nos últimos cinco anos 

desempenhou o cargo de Consul-Geral para Hong Kong e Macau 
desafiou a comunidade portuguesa a envolver-se na estratégia 

luso-chinesa definida para o território

T odos nós temos o dever de 
participar decisivamente 
nesta estratégia de futuro 
que o Governo central e (…) 

da Região Administrativa Especial de 
Macau (RAEM) pretendem implemen-
tar”, defendeu Vítor Sereno, que está de 
partida para o Senegal, onde irá assegu-
rar o lugar de embaixador.

Num longo discurso, em que abordou 
alguns aspectos da sua acção na RAEM, 
o diplomata enalteceu a comunidade lu-
sófona em Macau e considerou que ela 
deve "estar na primeira linha de apoio 
à criação da plataforma de ligação com 
os países de língua portuguesa” e deve 
"ajudar a RAEM a diversificar-se e a 
conferir-lhe as valências para se afirmar 
como um ‘hub’ não só de turismo e de 
lazer, mas também no ensino da lín-
gua portuguesa, na área da saúde e das 
energias renováveis”.

O embaixador destacou ainda a im-
portância de os portugueses participa-
rem activamente no desafio da "forma-
ção e promoção de jovens talentos”, de 
forma a assegurar "mais professores de 
todos os graus de ensino, mais médicos, 
mais enfermeiros, engenheiros, mais 
técnicos especialistas”.

Afinal, "essa é também uma forma de, 

em simultâneo, podermos retribuir o 
apoio que a República Popular da Chi-
na e a Região Administrativa têm dado 
a Portugal desde a primeira hora”, con-
cluiu.

Antes, tinham falado o presidente 
da APIM, Miguel Senna Fernandes e da 
Casa de Portugal, Amélia António que 
enalteceram a acção do embaixador 
Vitor Sereno na sua capacidade profis-
sional e pessoal, que conseguiu unir a 
comunidade portuguesa em volta do 
Consulado.

Vítor Sereno, de 47 anos, em Macau 
desde 2013, vai exercer o cargo de em-
baixador em Dacar em Setembro, asse-
gurando a representação diplomática 
do Governo português no Senegal, Bur-
quina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, 
Libéria, Mali, Mauritânia, República da 
Guiné e Serra Leoa.

Na RAEM será substituído pelo ac-
tual embaixador para a Austrália, Paulo 
Cunha Alves, desconhecendo-se ainda 
a data a que este chegará ao Consulado 
Geral para Macau e Hong Kong.
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