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Proposta inclusão do futebol
na plataforma sino-lusófona
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O Papa Francisco recebeu no 
Vaticano uma delegação taoista de 
Taiwan, que o convidou a visitar 
a Formosa, noticiou a agência 
Ecclesia. “Obrigado pela vossa 
visita e obrigado pelo convite 
para visitar Taiwan. Aprecio 
muito isto”, disse o Pontífice, 
no final da breve audiência 
com a delegação do templo 
Bao’an de Taipé, que manteve 
encontros com responsáveis 
do Conselho Pontifício para o 
Diálogo Inter-religioso (Santa 
Sé). A reunião privada ocorreu 
poucos dias depois da China ter 
confirmado que está a trabalhar 
com o Vaticano para melhorar 
as relações bilaterais. “A nossa 
posição é clara: estamos contentes 
por trabalhar com o Vaticano para 
melhorar as relações”, afirmou o 
porta-voz do Ministério chinês dos 
Negócios Estrangeiros, Lu Kang. 
As relações diplomáticas entre a 
China e a Santa Sé terminaram em 
1951, após a expulsão de todos os 
missionários estrangeiros, muitos 
dos quais procuraram refúgio 
em Hong Kong, Macau e Taiwan. 
Em 1952, o Papa Pio XII recusou 
a criação de uma Igreja chinesa, 
separada da Santa Sé e reconheceu 
formalmente a independência de 
Taiwan.
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IAS REFUTA CRÍTICAS 
SOBRE SUBSÍDIOS 
A ASSOCIAÇÃO QUE
APOIA CRIANÇAS 
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INSTITUTO CULTURAL
ADMITE ESTALAGENS 
NA ZONA DOS 
ANTIGOS ESTALEIROS
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“SOUND & IMAGE” 
LIMITA CANDIDATURAS 
DEVIDO AO ELEVADO
NÚMERO DE FILMES

PAPA CONVIDADO 
A VISITAR TAIWAN

Aproveitar as capacidades desportivas de alguns países de língua portuguesa, sobretudo do Brasil e Portugal ao nível do futebol, 
modalidade que tem motivado grande investimento no Continente chinês nos últimos anos, poderá ser uma via a explorar como 
forma de reforçar a promoção do papel de Macau como plataforma entre a China e o universo lusófono. A sugestão, feita em 
Pequim por Si Ka Lon, Lao Ngai Leong e Sio Chi Wai, na qualidade de deputados da Assembleia Nacional Popular, preconiza o 
desenvolvimento de mais projectos desportivos e culturais em Macau, sobretudo direccionados para os jovens.
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VERA FERNANDES, “MANAGER”
DA POUSADA DE COLOANE, EM ENTREVISTA AO JTM

Turismo cultural 
em Macau 

“não pode ser 
esquecido”


