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Regresso ao passado a pensar no futuro
ENCONTRO dE JOVENS MACAENSES PRETENdE LANÇAR IdEIAS

Págs 2 a 4

África e Ásia terão maior subida 
da população urbana até 2050
África e Ásia são os continentes que vão registar o maior crescimento 
da população urbana nos próximos 40 anos, destaca um relatório das 
Nações unidas, que coloca Índia e china na dianteira. a população das 
cidades na África quase triplicará, passando dos 414 milhões actuais 
para 1,2 mil milhões em 2050, enquanto a Ásia crescerá de 1,9 para 3,3 
mil milhões, estima o departamento de assuntos económicos e Sociais 
da oNu. Dessa forma, as populações de África e Ásia representarão 
86% do crescimento urbano do planeta, afirma o relatório “World 
urbanization Prospects”. esse rápido crescimento deve abrir novas 
oportunidades de educação para africanos e asiáticos, mas também 
representa desafios nas áreas de habitação, emprego, energia e meio 
ambiente. o maior aumento da população urbana ocorrerá na Índia, 
com 497 milhões, e na china, com 341 milhões. 

Estudo sobre políticas demográficas
concentrado em três vertentes
o estudo sobre políticas demográficas em Macau, cujo 
lançamento foi anunciado pelo Governo, estará concentrado em 
três áreas fundamentais: recursos humanos, envelhecimento 
populacional e a dimensão da população. a revelação foi feita 
por lau Pun lap, director do Gabinete de estudo das Políticas, 
poucos dias depois do chefe do executivo ter indicado que, após 
a conclusão do referido estudo, será realizada uma consulta 
pública sobre a matéria. lau Pun lap não se comprometeu com 
datas, admitindo apenas que a consulta poderá ser lançada este 
ano. o mesmo responsável disse ainda que o Gabinete pretende 
propor medidas faseadas com vista à melhoria da estrutura 
populacional e elevação da qualidade de vida da população, por 
forma a garantir o desenvolvimento sustentável de Macau.
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ENCONTRO dECORRE ATÉ SÁBAdO PARA FORTALECER LAÇOS QUE PRESERVAM TRAdIÇÕES 

Jovens da Diáspora (re)encontram raízes
Jovens macaenses de vários 
cantos do mundo estão reunidos 
em Macau para explorar as suas 
raízes. Apesar de muitos pisarem 
o território pela primeira vez, a 
cultura não lhes é estranha, já 
que preservam as tradições nas 
cidades onde vivem. Ainda assim 
reconhecem que há risco que este 
legado singular se extinga no 
tempo, por isso, querem assegurar 
o futuro. Além de uma viagem às 
origens, o 2º Encontro Juvenil de 
Macaenses poderá funcionar com 
uma plataforma para unir pessoas 
e lançar ideias

Os avós contaram-lhes histórias 
sobre Macau, centradas numa 
terra pequena que soma culturas. 

Afinal tudo mudou. Os edifícios parecem 
pular para o céu e as ruas quanto mais 
cresceram mais estreitas ficaram com a 
multidão. Muitos jovens macaenses da 
diáspora mostram-se surpreendidos. 
Tanto para os que apenas ouviram falar 
de Macau por terceiros, como os que vi-
veram cá em pequenos ou visitaram o 
território o impacto é “forte”, mas insufi-
ciente para que não se reconheçam numa 
terra de tradições. Certos do seu papel 
para a comunidade no futuro, cerca de 
40 jovens querem fortalecer as suas raí-
zes durante o 2º Encontro Juvenil de Ma-
caenses, que arrancou na segunda-feira, 
encurtando as distâncias.

Evelyn Mo não regressava há oito 
anos. As memórias da infância parecem 
diluir-se com o embate das mudanças, mas 
houve traços que não se perderam. “Vivi 
em Macau durante a primária, o tempo 
suficiente para me recordar, mas não o su-
ficiente para me lembrar de tudo”, expli-
ca. “Lembro-me das ruas, das escolas, das 
lojas, mas agora está diferente”, disse ao 
notar as semelhanças com Las Vegas, que 
desgosta. “Mas, adoro Macau, a parte das 
pessoas autênticas, da comida, as peque-
nas áreas...”, frisa.

Já Iana Assumpção construiu Macau 
no seu imaginário através das recordações 
da família e das actividades realizadas no 
Rio de Janeiro. “É a primeira vez que ve-
nho a Macau, e apesar de ser muito dife-
rente do Brasil, já conhecia a cultura local 
por causa da Casa de Macau, porque man-
temos muito as tradições lá”, explicou a co-
ordenadora dos jovens na Casa de Macau 
no Rio de Janeiro. Apesar da distância, a 
jovem sente a cultura macaense presente 
no quotidiano, tentando combater a possi-
bilidade de tradições tão singulares se es-
baterem no tempo. 

Para Bernardo Carion, o território 
tornou-se real em 2010, quando participou 
noutro encontro de Macaenses para todos 
os da diáspora. Desde então as mudanças 
não foram tão significativas, mas positivas. 
“Percebi diferenças não tão grandes [como 
da primeira vez], mas boas diferenças na 

questão da organização da cidade, constru-
ção, avanço da tecnologia”, considerou. 

As transformações são diárias, mas 
mesmo no ritmo do Rio de Janeiro permane-
ce a essência de uma cultura, que começou 
nos avôs. Por isso, encontrar Macau não foi 
assim uma surpresa tão grande. “Estamos 
sempre a reunir-nos na Casa de Macau. Já 
conhecia o básico sobre a cultura, o compor-
tamento (...)”, explicou o vice-presidente da 
Casa de Macau no Rio de Janeiro. 

A verdadeira imagem de Macau tam-

bém difere muito das que Jeffrey Ashley ti-
nha coleccionado na sua imaginação. “Não 
estava à espera que fosse assim”, disse sur-
preendido. O jovem do Canadá está, no en-
tanto, familiarizado com a comida. À seme-
lhança de muitos participantes no encontro, 
de chinês pouco sabe e português também 
não fala, mas este encontro veio-lhe permi-
tir “experienciar” a terra dos avós e alagar o 
conhecimento sobre características que são 
intrínsecas. “Faz-nos sentir mais ligados”, 
observa, notando que esta viagem lhe vale-

rá saber mais sobre quem é. 
Ainda que a viver num país distante 

da terra onde brotaram as origens, parece 
certo que está nas suas mãos perpetuar 
este legado. “É aos mais novos que cabe le-
var as tradições que foram passadas pelos 
mais velhos”, disse.

A Noel Cardoso o território tem sido 
próximo. Depois de ter partido para Por-
tugal aos oito anos, regressou para fazer o 
seu estágio de Advocacia em Macau, es-
tando sempre entre Lisboa e Macau, mes-
mo depois de concluir o período de treino 
profissional em 2008. Sente-se em casa, diz, 
olhando também para este encontro como 
uma oportunidade para pensar no futu-
ro da comunidade. “Este evento é muito 
importante para que os jovens se possam 
conhecer. Se nada for feito, Macau corre sé-
rios riscos de se tornar numa realidade his-
tórica como a que se verificou com maior 
ou menor extensão em Malaca e Índia por-
tuguesa”, comparou.
PARA QUE NÃO SE PERCA. O risco de 
perda de uma cultura que soma as essên-
cias de dois mundos está já na consciência 
de muitos dos cerca de 40 jovens que se 
reúnem em Macau até sábado. Neste sen-
tido, sabem que poderão fazer a diferença 
na continuidade deste legado, embora reco-
nheçam dificuldades. “Sinto que há o risco 
de se perder, porque organizamos festas e 
poucos jovens vão”, nota Iana Assumpção, 
apoiada por Bernardo Carion.

“Começámos um projecto pequeno lá 
na Casa de Macau do Rio de Janeiro, com 
aulas regulares de culinária característica 
de Macau e pretendemos vir a ter cursos 
de patuá. Já estamos a disponibilizar cur-
sos de mandarim, porque o cantonense é 
mais difícil”, especificou, notando que há 
uma preocupação dos mais velhos ao nível 
da transmissão deste legado.

Juntando no mesmo palco jovens ma-
caense de todo o mundo esta reunião po-
derá funcionar como uma alavanca para 
por marcha planos futuros e fortalecer a 
cooperação. “Estes encontros vão servir 
para vencer a inércia e para colocar uma 
bola em movimento que se espera que 
não pare”, disse Noel Cardoso elencando 
as vantagens. “A grande virtude é juntar 
pessoas para que se conheçam e comecem 
a falar para que fiquemos mais entrecru-
zados”, referiu, exemplificando: “Poderão 
surgir sinergias ou parcerias empresariais, 
culturais e artísticas”.

Apesar da tradição continuar a ser 
vivida além fronteiras através da família, a 
união de várias vozes poderá ter mais for-
ça na hora de não deixar que se esqueçam 
das características únicas do território. Gil 
Manhão, que não visitava o território há 13 
anos, também concorda que não se pode 
deixar quebrar o cordão das tradições. “É 
sempre bom mantermos estes traços vivos, 
porque se não o fizermos as pessoas esque-
cem-se e não queremos que se esqueçam do 
que sempre foi Macau [antes da transferên-
cia]”, destacou. Sentimento semelhante tem 
Evelyn Mo. “Somos o que resta de Macau e 
se não passarmos essas características para 
a próxima geração em breve poderá extin-
guir-se a verdadeira Macau. É por isso que 
acho que este evento é importante”, frisou. 

local
M
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entos

(...) “É a primeira vez que venho a Macau, e apesar de 
ser muito diferente do Brasil, já conhecia a cultura local 
por causa da Casa do Brasil, porque mantemos muito as 
tradições lá” (...) – Iana Assumpção (Rio de Janeiro)

(...) “Este evento é muito importante para que os jovens se possam 
conhecer. se nada for feito, Macau corre sérios riscos de se tornar 
numa realidade histórica como a que se verificou com maior ou menor 
extensão em Malaca e Índia portuguesa” (...) – Noel Cardoso (Portugal)

(...) “somos o que resta de Macau e se não passarmos essas 
características para a próxima geração em breve poderá extinguir-se a 
verdadeira Macau. É por isso que acho que este evento é importante” 
(...) - Evelyn Mo (Califórnia)

(...) “É sempre bom mantermos estes traços vivos, porque se 
não o fizermos as pessoas esquecem-se e não queremos que se 
esqueçam do que sempre foi Macau [antes da transferência]” 
(...) -  gil Manhão (Califórnia)

Jeffrey Ashley (Canadá)Noel Cardoso (Portugal)

Evelyn Mo e Gil Manhão (Califórnia)

Bernardo Carion e Iana Assumpção (Rio de Janeiro)
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COMIssÃO DE sAÚDE NOs CAsINOs. o Governo deveria criar 
uma comissão de saúde centrada nos trabalhadores do 
jogo, para supervisionar a segurança e saúde no trabalho, 
defenderam o subdirector da federação das associações 
dos operários, leong Sun iok, e o director da associação 
dos voluntários de Pessoal Médico, Pai Ki Man. 

MELHORIAs EM ÁREAs DE LAZER. Ng Kuok cheong exortou o Governo a 
construir mais casas de banho públicas nas áreas de lazer do Jardim 
da areia Preta e da Praça de Jorge Álvares, bem como a realizar 
testes de qualidade do ar das instalações desportivas situadas perto 
de bombas de combustíveis. o deputado apelou ainda à melhoria da 
qualidade da água no lago Sai van e na costa norte da taipa.

PASSEIO PELO PATRIMÓNIO PERMITIU APROFUNdAR CONHECIMENTO SOBRE O LEGAdO CULTURAL

Revisitar lugares familiares
Durante um passeio pelo 
Património classificado de Macau, 
alguns jovens macaenses da 
diáspora reviveram algumas das 
memórias de infância. Embora os 
locais onde costumavam brincar 
tenham mudado com o tempo, o 
território continua a ser um lugar 
familiar até para quem nunca viveu 
por cá

Quando Evelyn era pequena 
brincava na Fortaleza da Guia 
com os primos, vislumbrando 

uma vista totalmente diferente da que 
hoje encontra. Se antes apenas o Lisboa 
ofuscava os pequenos edifícios, agora 
são inúmeras as torres luminosas que 

fátima almeida

também Ana Lourenço e António Rego 
sublinham a familiaridade com os traços 
portugueses que se encontram em Macau. 
“Estamos a não sei quantos quilómetros 
[de Portugal] e temos pequenas coisas que 
são tão similares ao nosso país, é engraça-
do”, exprimiu Ana Lourenço, que mesmo 
distante continua a manter as tradições.

“Sinto a cultura macaense presente 
em casa, porque a minha mãe é de Macau e 
a minha avó é chinesa, de Pequim”, expli-
cou, notando que a última vez que esteve 
em Macau foi em 2001, antes de todas as 
fortes mudanças.

António Rego está pela quarta vez no 
território. Embora, tal como Ana, nunca te-
nha vivido no território, a gastronomia e as 
actividades na Casa de Macau em Portu-
gal, não lhe deixaram fugir dos horizontes 
as suas raízes. “O meu pai sempre foi um 
aficionado pela comida macaense e chi-
nesa. Depois também mantenho a cultura 

se distribuem pela cidade. Durante um 
passeio guiado pelo Património Mun-
dial de Macau, alguns jovens macaen-
ses da diáspora reviveram memórias 
de criança, enquanto outros se concen-
traram em conhecer melhor um legado 
que permanece imóvel. 

“Acho interessante que tenham pre-
servado a cultura portuguesa”, disse Alex 
Medina, que está pela segunda vez no terri-
tório. “Sinto-me muito privilegiado por par-
ticipar nestas iniciativas. É muito importante 
aprender sobre o nosso Património e o pas-
sado para que depois possamos partilhá-lo 
com os outros mais novos”, expressou, de-
pois de Evelyn Mo ter partilhado parte das 
suas recordações. “Antes apenas víamos o 
Lisboa, agora só conseguimos ver o topo 
do Grand Lisboa”, disse a jovem macaense 
para evidenciar os múltiplos edifícios que 
brotaram na sua ausência.

Apesar das grandes transformações, 

viva através do convívio com as pessoas e 
ao lembrar as coisas do passado que ouvi 
do meu pai”, contou no final do passeio 
que terminou no Largo do Senado, com 
um reavivar de sensações, que ainda con-
tinuam presentes.

“Vê-se a cultura especialmente nas 
ruas, onde estão os nomes em português... 
nas lojas”, especificou, notando a rele-
vância de manter estas particularidades. 
“Acho que é também muito importante 
para a economia local e para o turismo que 
estas características se mantenham”.

A caminhada de ontem foi um dos 
primeiros momentos de aproximação en-
tre os jovens macaenses da diáspora que 
querem, através do contacto com os homó-
logos de Macau, fortalecer a cooperação ao 
nível local e global. “É de esperar que con-
tinuem estas tradições e a ligação a Macau 
entre nós e com as outras Casas de Macau”, 
acrescentou Ana Lourenço.

local

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

(opposite to New Yaohan and Grand Emperor Hotel)

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

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

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

Website:     www.icqoral.com           
E-mail:       info@icqoral.com
Facebook:  www.facebook.com/icqoral
Consultation by Appointment Office hour:  

Mon to Sun 10:30 - 19:30
Close on Tue and Public Holiday

Tel: (853)28373266      Fax:  (853)28356483

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
Serviços de Saúde

AVISO 

Concurso Público Nº 14/P/2012

Faz-se público que, por despacho do Exmo Senhor Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Março de 2012, se encontra 
aberto o Concurso Público para «Fornecimento e Instalação de Um 
Sistema de Monitorização Fisiológica aos Serviços de Saúde», cujo 
Programa do Concurso e o Caderno de Encargos se encontram à 
disposição dos interessados desde o dia 5 de Abril de 2012, todos os dias 
úteis, das 9:00 às 13:00 horas e das 14:30 às 17:30 horas, na Divisão de 
Aprovisionamento e Economato, sita na Cave 1 do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $32,00 (trinta 
e duas patacas), a título de custo das respectivas fotocópias ou ainda 
mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes deverão comparecer na Cave 1 da Divisão de 
Aprovisionamento e Economato situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário no dia 12 de Abril de 2012 às 16:00 horas para visita
 às instalações a remodelar a que se destina o objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral destes 
Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de São Januário e o 
respectivo prazo de entrega termina às 17:45 horas do dia 7 de Maio de 
2012.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 8 de Maio de 2012,  
pelas 10:00 horas, na sala do «Museu» situada no r/c do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde junto ao C.H.C.S.J.

A admissão a concurso depende da prestação de uma caução provisória 
no valor de $40 00,00 (quarenta mil patacas)  a favor dos 
Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou em cheque, 
na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através da Garantia Bancária/
Seguro-Caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 29 de Março de 2011.

O Director dos Serviços, Substº, 
Chan Wai Sin

1ª Vez

Acção Ordinária nº CV3-11-0070-CAO               3° Juízo Cível

Autor: IEONg FOk WANg (楊福宏), residente em Macau, RAE, na 
residente em Macau, na Rua Três do Bairro da Areia Preta, nº 61, Edf. “San Mei 
On”, Bloco 1, 3º andar “DD”.
Réus: 
1. WONg kAm SON, ausente em parte incerta, com última residência 
conhecida na Rua Três do Bairro da Areia Preta, nº 61, Edf. “San Mei On”, 
Bloco 1, 3º andar “DD”.
2. IEONg HON (楊漢), residente em Hong Kong “沙田火炭駿景園8座36樓
E室”.

FAz-SE SAbER que, por este Juízo e Tribunal, correm éditos de TRINTA 
(30) DIAS, contados da segunda e última publicação dos respectivos anúncios, 
CITANDO o 1º Réu acima identificado, para no prazo de TRINTA (30) 
DIAS, contestarem, querendo, a Acção Ordinária, acima identificada, 
conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujos duplicados se encon-
tram neste 3º Juízo Cível à sua disposição e que poderão ser levantados nesta 
secretaria, sob pena de não o fazendo no dito prazo, seguir o processo os 
ulteriores termos até final à sua revelia. Se não contestarem, não se consideram 
reconhecidos os factos articulados pelo Autor.

Consigna-se que é obrigatória a constituição de advogado, no caso de 
quererem contestar.

Em sintese, a Autora, pede que a acção seja julgada procedente por provada 
e em consequência:

Declarar-se que seja o Autor reconhecido como legítimo proprietário da 
fracção autónoma “DD3” correspondente ao 3º andar “DD”, da Rua Três 
do Bairro da Areia Preta, nº 51 a 63, em Macau, para todos os efeitos legais, 
nomeadamente, para a poder registar a seu favor, na Conservatória do Registo 
Predial de Macau.

Macau, 16 de Março de 2012.

O Juiz,
Rui Carlos Pereira Ribeiro

O Escrivão Judicial Especialista,
Agostinho Paiva

“JTM” - 10 de Abril de 2012

TRIbUNAL JUDICIAL DE bASE 
JUízO CíVEL 

ANÚNCIO 

FO
TO

 A
RQ

UI
VO

fátima almeida

EX-CANdIdATO À AL AdMITE VOLTAR A LIdERAR A VOZ PLURAL

casimiro Pinto disponível para legislativas
O ex-candidato às eleições legislativas Casimiro Pinto 
admite voltar a liderar a Voz Plural, se assim for a vontade 
dos membros. A associação assume que teve dificuldades 
em ser mais activa após a corrida eleitoral, mas diz-se atenta 
“às questões” da sociedade. Casimiro Pinto quer que a Voz 
Plural se faça ouvir entre a comunidade chinesa

Casimiro Pinto mostrou-se 
disponível para se candi-
datar em 2013 à Assem-

bleia Legislativa. “Obviamente 
estarei disponível se os membros 
da Voz Plural estiverem de acor-
do. Assumirei a minha responsa-
bilidade”, anunciou, notando que 
as pessoas da associação já mos-
traram vontade em por em mar-
cha uma nova candidatura. 

O ex-candidato ao Hemi-
ciclo frisa que, apesar de a Voz 
Plural ter estado nos bastidores, 
continua atenta “às questões liga-
das à sociedade” e espera poder 
começar a trabalhar em breve. 
“Com toda a franqueza, depois 
das eleições temos reunido, con-
versado mas tem sido difícil [ac-
tuar] não devido à falta de von-
tade das pessoas, mas em termos 
de tempo”, justificou, quando 
questionado pelos jornalistas.

 “Todos têm o seu trabalho 
e para edificar um mecanismo 
que venha a funcionar do zero é 

muito difícil, mas estamos a criar 
essa máquina para que possa vir 
a trabalhar a sério”, acrescentou 
consciente de que o tempo urge. 
“Falta menos de um ano e gosta-
ríamos já de começar com alguma 
coisa para mostrar às pessoas que 
temos acompanhado as questões 
ligadas à sociedade e já houve um 
acumular de experiência da nos-
sa parte nos últimos três anos”, 
referiu.

Embora admita que várias 
candidaturas por parte de ma-
caenses à AL poderão “dividir” 
eleitores, Casimiro Pinto acre-
dita que é um sinal positivo em 
termos democráticos. “É sempre 
bom ter macaenses a participar 
nas próximas eleições, mas te-
mos de reconhecer que é difícil 
porque o número de macaenses é 
reduzido”, notou, depois de Luiz 
Pedruco também já ter anunciado 
a sua candidatura.

Por outro lado, salienta que 
a Voz Plural quererá ir mais lon-
ge. “A nossa voz deve ser ouvi-
da pela comunidade macaense e 
portuguesa, mas o mais impor-

tante é que chegue à comunida-
de chinesa”, frisou. “Parece que 
estamos sempre a falar de muita 
coisa, mas só estamos a ser ouvi-
dos por meia dúzia de pessoas. 
É importante que a comunidade 
chinesa saiba o que pensamos so-
bre Macau e o futuro”, reiterou. 
SUFRÁGIO UNIVERSAL 
ADIADO. Com a reforma po-
lítica em curso, Casimiro Pinto 
não vê com maus olhos a pro-
posta elaborada pelo Governo 
que apresenta a eleição de mais 
dois deputados eleitos por via 
directa e mais dois por indirecta, 
mas acredita que se poderia ter 
chegado a uma solução mais de-
mocrática. 

“Falou-se muito em núme-
ros, como a fórmula 2+2 com a 
qual concordo, mas penso que 
temos de dar um passo maior em 
termos de democratização, com 
quatro eleitos por sufrágio uni-
versal”, disse.

Para o ex-candidato à AL, o 
sufrágio universal pleno seria o 
método ideal, mas ainda não se 
encaixa na realidade de Macau. 
“Temos de ver a própria socieda-
de, o nível cívico da população 
e nesse sentido penso que ainda 
não é o tempo oportuno para co-
meçar com o sufrágio universal. 
Vai ser muito complicado para 
Macau, as coisas têm de ser feitas 
por passos”, disse.

Casimiro Pinto sublinhou 
ainda que, apesar de conside-
rar que o número de deputados 
eleitos por sufrágio directo deve 
crescer, não se deve entender que 
a eleição indirecta vai “contra a 

democracia”. “Devemos é alterar 
algumas questões relacionadas 
com este sistema e não levar as 
pessoas a pensar que este é um 
sistema que vai contra a demo-
cracia”, referiu.

LIONEL LEONG dEFENdE NOVO MANdATO dO CHEFE dO EXECUTIVO

chui Sai on até 2019
Chui Sai On tem condições para liderar 
o Governo até 2019, defendeu Lionel 
Leong, em entrevista à Rádio Macau

Sem dúvida que [Chui Sai On] pode fazer 
o segundo mandato. Atendendo à situa-
ção económica, ao que tem vindo a fazer 

nos últimos anos, durante o seu mandato, tem 
vindo a ter uma pontuação muito boa. E con-
tribuiu com uma grande parte do seu tempo 
para este desenvolvimento político”, afirmou 
Lionel Leong, ao sustentar que o Chefe do 
Executivo tem feito “um bom trabalho”.

No programa Rádio Macau Entrevista, 
questionado sobre uma eventual integração na 
equipa de Secretários se houver mexidas no Go-
verno, Lionel Leong considerou que se trata de 
“uma questão nova”, assegurou nunca ter pen-
sado no assunto, mas não descartou a possibi-
lidade.

“Nasci em Macau, cresci em Macau e de-
pois da transferência de administração con-
tribui com quase 95 por cento do meu tempo 
para a comunidade, nalgumas áreas do Go-
verno”, recordou, garantindo estar disponível 
para qualquer tarefa desde que saiba que a 
pode executar bem. “Sou um bom aprendiz, 
acredito que aprendo depressa numa nova po-
sição. Desde que seja pelo bem da população 
de Macau, faço-o”, acrescentou, reiterando no 
entanto que a candidatura a Chefe do Executi-
vo nunca fez parte da sua agenda. 

Apontado por alguns sectores como tendo 
o perfil ideal para ocupar o principal cargo polí-

ANTÓNIO TRINdAdE VOLTA A CRITICAR O GOVERNO

Impasse na ETaR
“é um enorme erro”
António Trindade reiterou críticas ao Governo devido à 
suspensão dos planos de modernização da ETAR da Areia Preta

As disputas judiciais em 
torno da Estação de Trata-
mento de Águas Residuais 

da Península de Macau (ETAR) 
levaram o Governo a colocar um 
travão no projecto de moderniza-
ção da infra-estrutura, postura que 
volta a merecer fortes críticas do 
CEO da CESL Ásia, empresa à qual 
foi adjudicada a gestão da ETAR. 

Em entrevista ao jornal “Busi-
ness Daily”, António Trindade con-
siderou que a decisão de suspender 
o projecto de reforma da ETAR, 
enquanto se prolongar o diferendo 
na Justiça, representa “um enorme 
erro de julgamento”, até porque, na 
sua perspectiva, a modernização da 
infra-estrutura constitui uma “ne-
cessidade urgente”.

De acordo com o mesmo res-
ponsável, a concessionária já in-
vestiu cerca de 10 milhões de pa-
tacas na ETAR, desde a publicação 
do resultado do concurso público, 
em Outubro. “Felizmente, estamos 
longe de uma situação de ruptu-
ra financeira. Estamos certos que 

o Executivo irá pagar os nossos 
serviços mas esperamos que esta 
situação não dure eternamente”, 
frisou.

Lembrando que os planos de 
modernização da ETAR visam so-
bretudo a reutilização de água, o 
CEO da CESL Asia questionou ain-
da os resultados práticos deriva-
dos dos concursos públicos sobre 
reciclagem que foram promovidos 
nos últimos cinco ou seis anos. 
“Alguém já viu água reciclada em 
Macau?”, perguntou.

Em recentes declarações ao 
JTM, António Trindade já tinha 
sustentado que, no caso da ETAR 
da Areia Preta, “o interesse público 
que está a ser mais prejudicado”. 
Este é “um problema muito impor-
tante mas que não tem social ou pu-
blicamente a importância que tem 
existir uma ETAR que não perturbe 
as pessoas com o mau cheiro e que 
recicle a água, uma vez que são 180 
mil metros cúbicos de água que Ma-
cau poderia aproveitar e é mandada 
fora”, advertiu na altura.

tico da RAEM, Lionel Leong reconheceu ser hoje 
mais “sofisticado” do que quando começou a 
carreira política, até por estar há já alguns anos 
“a participar em questões públicas e serviços co-
munitários”.

 Lionel Leong avançou ainda que vai re-
candidatar-se à Assembleia Nacional Popular 
(ANP). “Farei o meu melhor para tentar ter o 
maior número de nomeações possível”, adian-
tou o vencedor das últimas eleições para depu-
tado à ANP.

Na mesma entrevista, Lionel Leong voltou 
também a considerar que a introdução do salá-
rio mínimo não é adequada a Macau, defendeu 
a abertura permanente das fronteiras e rejeitou 
a necessidade de definir um calendário para a 
reforma política.

Lionel Leong está satisfeito com trabalho de Chui Sai On

(...) “É muito importante aprender sobre o nosso Património 
e o passado para que depois possamos partilhá-lo com os 
outros mais novos” (...) – Evelyn Mo

(...) Mantenho a cultura viva através do convívio com as 
pessoas e ao lembrar as coisas do passado que ouvi do meu 
pai” (...) – António Rego
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EM BUSCA DO EQUILÍBRIO LABORAL. o novo director 
da DSal prometeu “reforçar e unir esforços para 
encontrar um equilíbrio entre empregadores, 
trabalhadores e Governo”. a garantia de Wong 
chi Hong foi dada durante a sua tomada de 
posse, na sexta-feira.

FALSIFICADOR ACUSADO PELO MP. um residente do continente 
chinês foi acusado pelo Ministério Público (MP) num caso de 
falsificação de contratos de venda e serviços com informações 
dos clientes obtidas durante o trabalho. o indivíduo terá 
comprado a preços favoráveis mais de 40 telemóveis, 
vendendo-os posteriormente no continente por 60 mil patacas.

Breves
Air Macau investe 
em...carros de luxo
a air Macau pagou pelo menos 1,3 milhões de 
patacas para adquirir um automóvel de luxo, poucos 
dias depois de ter sido anunciado, a 13 de outubro, 
o plano do Governo para injectar 700 milhões na 
transportadora, revelou o jornal “business Daily”. a 
viatura em causa é um Mercedes benz S350l blue 
efficiency. o jornal refere ainda que a air Macau 
também comprou outra viatura da mesma altura 
por volta da mesma altura. a injecção de capital foi 
aprovada a 3 de Novembro.

Burla em sala VIP
vai a julgamento
três homens da china continental estão a aguardar 
julgamento depois de lhes ter sido deduzida 
acusação por burla. o caso remonta a Novembro de 
2011 quando os indivíduos conseguiram obter um 
empréstimo de 1,2 milhões de dólares de Hong Kong 
de um responsável de uma sala viP num casino, 
usando para pagamento do depósito um cartão de 
union Pay que não lhes pertencia. 

Acusado de roubos
em “resort” do COTAI
o Ministério Público (MP) acusou um indivíduo sul-
coreano de 50 anos pelo crime de roubo. o caso 
ocorreu entre Junho e agosto de 2011, tendo o 
arguido, que estava ilegalmente no território, fingido 
ser cliente de um “resort” no cotai e entrado no 
balneário da piscina, arrombando fechaduras para 
roubar vários pertences valiosos como relógios e 
telemóveis, bem com cartões dos quartos onde terá 
furtado mais bens e dinheiro. 

ASSOCIAÇÕES TRAdICIONAIS CONTRA CONCORRÊNCIA dO EXTERIOR

Mais setas aos não residentes
As forças tradicionais apontam o dedo mais 
uma vez aos não residentes, sejam eles 
estudantes, trabalhadores ou empresários. 
Moradores, Operários e representantes dos 
trabalhadores do Jogo clamam por mais 
medidas que protejam os cidadãos de Macau

O deputado dos Kai Fong, Ho Ion Sang, defende que 
devem ser impostas limitações mais estreitas à com-
pra de habitações pelos não residentes, consideran-

do que são os grandes responsáveis pela especulação imo-
biliária. Essa medida asseguraria os direitos dos cidadãos 
locais, bem como contribuiria para uma maior regulação do 
mercado imobiliário, já que na opinião do tribuno as medi-
das tomadas até ao momento não têm sido suficientes.

Por seu lado, o subdirector do Centro de Formação de 
Croupiers, Leong Sun Lok, aponta baterias aos estudantes 
vindos de fora. Estes, segundo critica, trabalham ilegal-
mente a tempo parcial. O também responsável da Associa-
ção dos Trabalhadores da Indústria de Jogo de Fortuna e 
Azar considera que por este motivo os salários oferecidos 
aos licenciados residentes têm sido mais baixos. 

A fiscalização de semelhante situação é difícil, afir-
ma, e a situação é cada vez mais frequente, influenciando 
“gravemente” o emprego dos residentes. Leong Sun Lok 
critica assim a “concorrência” trazida pelos licenciados 
não residentes. 

O mesmo responsável lembra ainda que o mercado 
de Macau está muito concentrado no Jogo, por isso, o Go-
verno quer abrir o mercado para conseguir a diversificação 
das indústrias, mas assegurar os direitos de emprego dos 
residentes deve ser a prioridade. Nesse sentido, o subdi-

rector entende que os lugares de chefia na administração 
das empresas devem estar reservados para os residentes. 

Lembrando que há muitas pessoas de Hong Kong com 
um rendimento inferior a 10 mil patacas, abrir o emprego 
de croupier a residentes de Hong Kong pode trazer um im-
pacto muito grande ao mercado local. Por outro lado, Le-
ong Sun Lok defende que a importação de trabalhadores só 
deve acontecer para vagas que os residentes não querem, ou 
seja, para os empregos “mais perigosos e cansativos”.

Na mesma senda, a vice-presidente dos Operários, 
Lei Cheng I, exige mais transparência na contratação dos 
trabalhadores não residentes, comentando a questão face 
à tomada de posse da nova chefe do Gabinete para os 
Recursos Humanos, Lou Soi Peng. A dirigente dos Ope-
rários sugere ainda que a proporção entre os empregados 
residentes e não residentes seja divulgada publicamente, 
criando-se deste modo uma maior fiscalização por parte 
da população. 

Ho Ion Sang defende limitações
mais estreitas à compra de imóveis pelos não residentes

viviana chan

viviana chan

Mais de metade dos professores têm uma experiência de ensino inferior a nove anos

CHAN CHI FONG dEFENdE QUE GOVERNO dEVE PREVER PROBLEMAS NO ENSINO

académico exige melhor formação de docentes
Um académico do Instituto 
Politécnico defende que a formação 
dos professores deve ser melhorada, 
salientando a falta de experiência 
da maioria do corpo docente local. 
Chan Chi Fong aponta ainda a 
diferença qualitativa entre escolas 
do território e critica a reforma 
curricular que está a ocorrer 
na Faculdade de Educação da 
Universidade de Macau

Planos a longo prazo para a formação 
dos professores de Macau e o traçar 
de previsões quanto às futuras mu-

danças do ensino são sugestões lançadas 
por um académico do Instituto Politécnico 
de Macau (IPM). Chan Chi Fong, em decla-
rações ao jornal de língua chinesa OuMun, 
lembrou que mais de 55 por cento dos do-
centes a exercerem no território têm uma 
experiência profissional inferior a nove 
anos, o que influencia a diferença qualita-
tiva entre as escolas de Macau. 

O docente do IPM entende que o Go-
verno da RAEM deve gizar o caminho do 
ensino local. Nesse sentido, a Faculdade 
de Educação da Universidade de Macau 
terá de considerar a necessidade futura de 
professores no território. A qualidade do 
ensino terá de ser assegurada, enquanto a 
reforma curricular naquela instituição está 
em curso, sublinha. Por outro lado, falta 
uma melhor comunicação com as escolas, 

aspecto que Chan Chi Fong considera es-
sencial, de modo a equilibrar a oferta e pro-
cura dos professores em Macau.

A qualidade dos docentes do território 
tem vindo a ser colocada em causa em di-
ferentes fóruns na Internet, além de alguns 
responsáveis das escolas não reconhecerem 
a capacidade dos jovens licenciados. O aca-
démico especialista em educação lembra 
que mais de metade dos professores têm 
uma experiência de ensino inferior a nove 

anos. Segundo lembra, a aprovação do 
“Quadro pessoal docentes das escolas par-
ticulares” significará a contratação de cerca 
de 700 docentes. Chan Chi Fong prevê que 
estes novos docentes serão na sua maioria 
jovens, o que indica que a percentagem 
dos docentes com pouca experiência pode 
atingir os 65 por cento. Neste contexto, “a 
instabilidade da qualidade do ensino é ine-
vitável”, acredita o académico. 

Hoje em dia, as turmas do território 

são pequenas e, por isso, tem sido neces-
sário contratar um número cada vez maior 
de docentes. Considerando esta propor-
ção, caso a taxa de natalidade aumente po-
derá ocorrer uma crise na oferta das vagas 
nas escolas, avisa o académico. Para evitar 
que semelhante situação ocorra, as escolas 
devem recrutar mais professores, entende 
Chan Chi Fong. Actualmente, a Faculdade 
de Educação da Universidade de Macau 
forma anualmente apenas cerca de uma 
dezena de novos docentes para o ensino 
primário e a educação preparatória. 

Chan Chi Fong aponta, ao mesmo 
tempo, algumas contradições da Faculda-
de de Educação da Universidade de Macau 
entre o espírito académico e as necessida-
des locais, já que esta é a única instituição 
que forma professores. Ou seja, o especia-
lista entende que a faculdade deve estar 
mais concentrada na prática do que na te-
oria. Indicando a aposta no recrutamento 
de especialistas internacionais na área da 
educação, Chan Chi Fong defende que a 
formação de docentes deve estar adaptada 
às necessidades locais. 

Na reforma curricular que a Uni-
versidade de Macau está a levar a cabo, 
o académico critica que as cadeiras mais 
práticas estejam a perder terreno face a um 
aumento de disciplinas de âmbito mais 
geral e teórico. Por outro lado, considera 
que as escolas do território deviam ter sido 
consultadas antes de semelhante processo 
avançar, já que está em causa a formação 
de professores que serão contratados por 
elas. Chan Chi Fong entende mesmo que 
devia ter sido realizado um estudo sobre o 
impacto da reforma curricular. 

RaEM desce 
em “ranking” 
sobre investimento
Os riscos de investimento em Macau 
aumentaram comparativamente ao 
ano passado, indica um estudo da 
consultora “Euromoney” citado pelo 
jornal “Business Daily”. De acordo 
com a última edição da pesquisa, no 
intervalo de um ano, Macau desceu 10 
lugares passando a ocupar a 32ª posi-
ção de uma lista que abarca 186 países 
e territórios. Numa classificação de 
zero a 100, Macau recebeu 65,4 pon-
tos, menos 10 do que no estudo ante-
rior, e protagonizou a segunda maior 
quebra em termos mundiais, depois 
das Bermudas (menos 10,14 pontos). 
Apesar de tudo, Macau continua aci-
ma da média mundial, estimada em 
42,49 pontos. As maiores subidas per-
tenceram a Trinidad e Tobago (mais 
16,62 pontos), Estónia (mais 7,84) e 
Maldivas (mais 7,39) num “ranking” 
que é liderado por Singapura e onde 
Portugal manteve o 61º lugar. Embo-
ra tenha visto a sua pontuação descer 
este ano, Macau faz parte de um gru-
po de seis países e regiões (juntamen-
te com a Indonésia, Singapura, Hong 
Kong, Malásia e Taiwan) que registou 
as maiores subidas desde que este es-
tudo foi iniciado, em 1993. A pesquisa 
contou com a participação de mais de 
400 economistas e especialistas das ju-
risdições envolvidas.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA dE INTERCÂMBIO

Melhores alunos vão à Europa
O Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior volta a abrir vagas 
para estudantes que estejam 
interessados em participar num 
programa de intercâmbio europeu. 
Existem 20 vagas e as inscrições 
fecham na próxima quinta-feira

Estão abertas as inscrições para a 
participação num intercâmbio de 
estudantes das instituições do ensi-

no superior de Macau à Europa. Para este 
ano existem 20 vagas, revela o Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior (GAES). Os se-
leccionados vão a Bruxelas e Lisboa.

A primeira iniciativa do género acon-
teceu no ano e culminou, segundo o GAES, 
num resultado satisfatório. Nessa altura, 
foram seleccionados oito dos melhores es-
tudantes do ensino superior de Macau. As 
vagas duplicam este ano e os alunos do ter-
ritório interessados em participar podem 
inscrever-se na página electrónica “Blog 
para Estudante de Ensino Superior”.

Esta visita à União Europeia destina-
se apenas aos estudantes de Macau, que 
frequentam os segundo ou terceiro anos 
dos cursos de licenciatura, numa das ins-
tituições do ensino superior locais ou do 
exterior, sendo por isso excluídos os fina-
listas do corrente ano lectivo. Os alunos 

que estejam interessados podem consultar 
o regulamento no ‘website’ e apresentar 
a candidatura na página electrónica até 
quinta-feira.

O GAES efectuará a selecção dos can-
didatos através da análise curricular e uma 
entrevista. Os candidatos seleccionados 
devem participar no curso preparatório, a 
realizar em Macau, em finais do próximo 
mês de Junho. Após concluírem o curso, 
patrocinado pelo GAES, os vinte alunos 
deslocar-se-ão, no âmbito do intercâmbio, 
a Bruxelas (Bélgica) e Lisboa (Portugal), 
durante nove dias, de 30 de Junho a 8 de 
Julho.

Durante a visita, os estudantes terão 

a oportunidade de visitar a sede da União 
Europeia, o Parlamento Europeu e respec-
tivas instituições, estando prevista uma 
palestra com trabalhadores das diversas 
organizações da União Europeia.

De acordo com uma nota de impren-
sa, o GAES pretende com esta actividade 
não só alargar os conhecimentos interna-
cionais dos estudantes das instituições do 
ensino superior de Macau. E, paralelamen-
te, dar-lhes a oportunidade de saberem 
mais sobre os assuntos europeus, conhece-
rem, nomeadamente, o funcionamento da 
União Europeia, as relações entre a RAEM 
e Portugal, assim como enriquecerem as 
suas próprias experiências de vida.

Lisboa vai integrar itinerário dos alunos seleccionados

local
EXCURSÕES A “PREÇO ZERO” VOLTAM A PREOCUPAR. o conselho 
da indústria de viagens de Hong Kong registou novos casos 
de “excursões a preço zero” com destino às rae’s. algumas 
agências do continente estarão a promover excursões de 
quatro dias a Macau e Hong Kong por apenas 200 dólares 
de Hong Kong.

ESCRITÓRIOS BATEM RECORDE DE PREÇOS. em fevereiro, foram 
transaccionados 23 escritórios em Macau, número que 
representa uma descida de um terço face ao mês anterior, 
mas o valor total cresceu para 141 milhões de patacas. 
Segundo a Macau business, a média de 6,1 milhões por 
escritório é a mais alta desde 1999.
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PATRIMÓNIO EM EXPOSIÇÃO NO AEROPORTO. os 
locais do Património Mundial da raeM e Kaiping 
estão a ser divulgados no aeroporto internacional 
de Macau, através de uma exposição fotográfica 
que se prolonga até 31 de Maio. a exposição 
inclui 60 fotografias.

RECORDAR PIRATAS E TUFÕES. “tufões, piratas e outras situações 
de fazer ‘perder a cabeça’ no Sul da china em relatos 
de viagem do séc. xix” é o tema da próxima sessão do 
Seminário Permanente de estudos sobre Macau, a realizar 
no dia 23 na universidade Nova de lisboa. anabela leandro 
Santos (universidade católica) será a oradora.

Rua da Barra é uma das zonas incluídas no projecto de renovação de fachadas

DSSoPT vai renovar fachadas e melhorar vias:
•  Pátio da Eterna União e a Rua do Paraíso
•  Calçada da Barra
•  Rua da Barra
•  Rua do Lilau
•  Rua da Penha
•  Rua do Padre António
•  Rua de Inácio Baptista

OBRA NO PÁTIO dA ETERNA UNIÃO AVANÇA A PARTIR dE AMANHÃ

Embelezar e recuperar ruas do território
O Pátio da Eterna União e a 
Rua do Paraíso vão sofrer uma 
reordenação viária. Artérias 
mais largas e pavimentadas, 
bem como mais lugares para 
estacionamentos são algumas 
das mudanças planeadas. A 
DSSOPT pretende ainda lançar 
este ano um conjunto de obras 
de embelezamento e renovação 
de fachadas no Centro Histórico, 
sobretudo na zona da Barra

As obras de reordenamento do Pá-
tio da Eterna União e Rua do Pa-
raíso serão as primeiras a avançar. 

Seguem-se outras artérias do território. O 
percurso do Centro Histórico também es-
tará incluído no conjunto de renovações a 
serem realizadas este ano.

Em cooperação com urbanistas do 
sector privado, a Direcção dos Serviços 
de Obras Públicas e Transportes (DS-
SOPT) vai lançar amanhã a obra de re-
ordenamento viário do Pátio da Eterna 
União e Rua do Paraíso. De acordo com 
um comunicado oficial, o principal objec-
tivo passa pela melhoria da distribuição 
dos equipamentos existentes, alargamen-
to de passeios e reajustamento de lugares 
de estacionamento, “de modo a optimizar 

assim o ambiente dos antigos bairros.”
Para beneficiar o espaço urbano e in-

centivar os moradores a participarem de 
modo mais dinâmico nas intervenções ur-
banísticas, a DSSOPT encomendou ainda 
um estudo à Associação de Apoio Mútuo 

aos Moradores do Bairro de San Kio, em 
cooperação com urbanistas privados. De 
modo a realizar um planeamento comu-
nitário, aconteceram vários debates no 
Pátio da Eterna União / Rua do Paraíso, 
Rua de Martinho Monte Negro (troço oes-
te), Rua da Esperança (troço sul), Rua de 
Gomes da Silva, Travessa de Hóng Cong 
Loi e Beco de Tomé Pires / Pátio de Tomé 
Pires. Paralelamente, a DSSOPT diz ainda 
ter procedido ao levantamento de infor-
mações ‘in loco’, inquéritos, ‘workshop’ e 
exposições públicas. 

Ouvidas as propostas da popula-
ção no que toca à organização do espaço 
público, embelezamento viário, zonas 
verdes e ambiente pedonal, a DSSOPT 

começa amanhã com a pavimentação do 
passeio do Pátio da Eterna União e da 
Rua do Paraíso, instalação de separador 
dos lugares de estacionamento, aumento 
da área da zona verde da Rua do Paraí-
so e relocalização de Sul para Norte dos 
lugares de estacionamento localizados. 
Ao mesmo tempo, decorrerá o alarga-
mento dos passeios localizados a Norte 
do Pátio da Eterna União, uma obra que 
deverá decorrer durante um mês, Isto a 
par de obras de embelezamento e reor-
denamento viário das Travessa de Hóng 
Cong Loi, Rua de Martinho Monte Ne-
gro, Rua da Esperança, Rua de Gomes da 
Silva, e Beco de Tomé Pires / Pátio de 
Tomé Pires.
CENTRO HISTÓRICO. A DSSOPT vai 
ainda continuar com um projecto de reno-
vação de fachadas iniciado há três anos. 
De entre os espaços do circuito histórico 
destaca-se a Barra, incluindo a Calçada 
da Barra, Rua da Barra, Rua do Lilau, Rua 
da Penha, Rua do Padre António e Rua de 
Inácio Baptista.

O concurso público destas obras será 
realizado ainda no primeiro semestre do 
corrente ano. E no segundo semestre se-
melhantes iniciativas devem chegar à 
Barra. Numa primeira fase, estas obras 
serão realizadas em algumas das antigas 
construções localizadas na Rua dos Ne-
gociantes e na Rua do Caetano, indica a 
nota de imprensa.

Desde 2008, a DSSOPT realizou 
obras de renovação da fachada de alguns 
edifícios localizados nos bairros antigos, 
distribuídos ao longo do roteiro do Cen-
tro Histórico de Macau. Até ao momento, 
foram concluídas cerca de 50 obras de re-
novação da fachada de vários edifícios lo-
calizados na Barra, Avenida de Almeida 
Ribeiro, Freguesia de São Lázaro, Ruínas 
de São Paulo, Rua das Estalagens e Rua 
de Nossa Senhora do Amparo.

Canadian
Health Clinic

Services                
general Practice, Chiropractic, 

Physical & Rehabilitation Therapy,  
Custom Orthotics, Aromatherapy  

For Appointment

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

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

Tel:  28335035    Fax: 28335036

CHIROPAk School bag- Anatomically Designed

[ O ]  SHAPE

[ X ]  SHAPE

JOSÉ mARIA DOS SANTOS

A família enlutada de José maria dos 
Santos tem o penoso dever de informar 
que este seu ente querido, nascido em 

1928, faleceu no passado dia 6 de Abril. 
Deixa esposa, filhos, noras, genro e ne-

tos.
O velório terá lugar amanhã, dia 11 

Abril, pelas 18h00 na Casa mortuária 
junto ao Canídromo. 

No dia seguinte, 12 de Abril, realizam-se 
a missa de corpo presente e o enterro, às 
11h00, no Cemitério de Nossa Senhora 

de Piedade.
A todos quantos se queiram associar a 
estes piedosos actos, a família enlutada 

agradece antecipadamente.

Bem vindo à inscrição para as  
Sessões de Consulta Pública sobre  

o Desenvolvimento do Sistema Político 
 1.ª Sessão

Data: 16 de Março (6.ª feira)
Horas: Das 20H00 às 22H00 
Local: Grande Auditório do Centro Cultural de Macau 
Prazo de inscrição: De 10 a 14 de Março, das 09H00 às 19H00

 2.ª Sessão
Data: 26 de Março (2.ª feira)
Horas: Das 20H00 às 22H00 
Local: Grande Auditório do Centro Cultural de Macau 
Prazo de inscrição: De 20 a 24 de Março, das 09H00 às 19H00

 3.ª Sessão
Data: 15 de Abril (Domingo)
Horas: Das 15H00 às 17H00 
Local: Grande Auditório do Centro Cultural de Macau 
Prazo de inscrição: De 9 a 13 de Abril, das 09H00 às 19H00

Observações na inscrição: 
1. É 800 o número máximo de participantes para cada sessão. 
2. A inscrição em cada sessão deve ser efectuada dentro do prazo estabelecido. Na 

inscrição devem ser indicados o nome, o número de telefone e a pretensão ou não 
de intervir. 

3. É permitida a inscrição em todas as sessões. Qualquer participante só pode 
intervir numa sessão. 

4. O tempo para cada intervenção será de 5 minutos. Caso não seja possível intervir, 
queira apresentar as suas sugestões por escrito. 

5. Meios de inscrição: 
 Sítio: www.cdm.gov.mo
 Fax: 8987 0789 / 8987 1017
 Telefone: 8987 1138 / 8987 1139
 Deslocação pessoal: Rua do Campo, n.° 162, Edf. Administração Pública R/C

         (das 09H00 às 19H00 nos dias úteis) 

 Aquando da sessão, é proibido comer e beber, fazer barulho, devendo manter-se 
os aparelhos de comunicação em modo silencioso. 

 Durante a realização das referidas sessões, o Silo do Centro Cultural de Macau 
estará gratuitamente aberto aos participantes. Os lugares de estacionamento são 
limitados e estarão disponíveis por ordem de chegada. 

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública  

Ref.2012-03-09 

local
PRIMEIRA FASE dO “SANdS COTAI CENTRAL” ABRE PORTAS AMANHÃ

casino “Himalaya” terá 400 mesas
O Sands Cotai Central, o novo empreendimento 
da subsidiária da norte-americana Las Vegas 
Sands, abre amanhã em Macau tornando-se no 
primeiro no espaço de entretenimento e jogo 
a abrir em 2012, a oito anos do fim das actuais 
concessões

Com quase 400 mesas de jogo, 200 das quais transfe-
ridas de outros espaços da operadora, e quase 800 
“slot machines”, o novo espaço da Sands China é 

palco de hotéis de renome internacional como o Conrad 
- com 600 suites - Holiday Inn - como 1.200 quartos - e She-
raton, que vai abrir 4.000 novos quartos até ao final do pri-
meiro trimestre de 2013. De acordo com a revista Macau 
Business, o casino foi baptizado como “Himalaya” e terá 
150 mesas VIP.

O novo complexo disponibiliza também diversos es-
paços comerciais com cadeias internacionais e zonas de 
restauração e convenções, uma das apostas do Governo de 
Macau para diversificar a economia local, ainda fortemente 
dependente do jogo.

Com este novo projecto e até agora a Sands China já 
investiu em Macau mais de 64.000 milhões de patacas.

Dez anos depois da liberalização do sector do jogo em 
Macau, a cidade vê o número de quartos de hotel ultrapas-
sar as 24.000 unidades desde que o Governo decidiu abrir 
o leque de operadores.

A oito anos do fim das actuais concessões de licenças 
de jogo, e com o número de casinos em Macau a não parar 
de crescer, os concessionários começam a ter cada vez me-
nos tempo para gerar os lucros necessários para pagar os 
financiamentos.

Quando o Governo liberalizou o sector em 2002, Ma-

cau tinha 11 casinos. Hoje são 34 e a cidade conhece, além 
do projecto da Sands China, outras propostas que vão fazer 
crescer o sector.

Preparados para arrancar ainda este ano, contam-se 
mais seis projectos, assim o Governo dê luz verde à conces-
são de terrenos e aos projectos apresentados como o Ma-
cau Studio City, o lote 3 da Sands China, a segunda fase do 
Galaxy Resorts, e outros planos da Wynn Resorts, MGM 
Macau ou Sociedade de Jogos de Macau.

Todos prevêem hotéis, espaços comerciais, de restau-
ração e, claro está, um casino, ou uma sala de jogo associa-
da a um casino já existente, mas os investimentos podem 
começar a escassear devido à crise económica e aos receios 
dos bancos em emprestar dinheiro a poucos anos do fim 

das concessões.
Com três licenças emitidas à 

Sociedade de Jogos de Macau, Ga-
laxy Resorts e Wynn Macau, e três 
subconcessões à MGM Macau, San-
ds China e Melco Crown, restam 
apenas entre oito a dez anos para o 
fim das licenças.

A Sociedade de Jogos de Ma-
cau e a MGM Macau como sub-
concessionária possuem licença até 
2020 enquanto que as dos restantes 
operadores se prolongam até 2022.

De acordo com a legislação de 
Macau, o Governo poderá renovar 
as licenças por mais cinco anos, 
devendo após esse período abrir 
novo concurso internacional para 
distribuir novas licenças, um dado 
extremamente importante para a 
obtenção de crédito junto da banca 

para a edificação dos novos empreendimentos.
Com uma previsão de amortização entre os sete e os 

dez anos, os operadores de casino poderão ter, agora, mais 
dificuldades de financiamento e entre os que estão no mer-
cado, apenas a Sociedade de Jogos de Macau tem concreti-
zado projectos com capitais próprios.

Os operadores enfrentam ainda a dificuldade da limi-
tação imposta ao crescimento do número de mesas de jogo 
de três por cento a partir de 2013 e durante 10 anos. 

No final de 2011, os casinos de Macau disponibiliza-
vam 16.056 “slot machines” e 5.302 mesas de jogo, um nú-
mero muito próximo do limite das seis mil imposto pelo 
Executivo.

JTM/Lusa

VENETIAN ESTREOU SALA DE ESPECTÁCULOS. o venetian 
Macau inaugurou no domingo o “Sands theatre”, 
um espaço multiusos que substitui o palco de Zaia, 
espectáculo cancelado em fevereiro. a violonista Jue 
Yao e elisa chan, estrela da música de Hong Kong, 
protagonizaram o “show” inaugural perante 1.800 pessoas.

JOGO OCUPA MENOS DE 12% DO MGM COTAI. os espaços 
para jogo deverão ocupar menos de 12% da área total do 
hotel-casino que a MGM china pretende erguer no cotai, 
revelou Grant bowie, à Macau business. Segundo o ceo 
da empresa, o projecto apresentado ao Governo inclui 
1.800 quartos e 500 mesas de jogo.
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REFORÇO DA PROTECÇÃO DO AMBIENTE. Macau e Zhuhai vão 
reforçar a protecção do ambiente ecológico das terras 
húmidas das Zonas ecológicas no cotai e do lado oeste 
do estuário do rio das Pérolas. a iniciativa visa valorizar 
os recursos de turismo ecológicos e foi divulgada durante 
uma visita de uma delegação a Zhuhai.

“KAI FONG” PRESSIONAM SOBRE LEI DE TERRAS. Ho chong fu, vice-
presidente da união Geral das associações dos Moradores, exortou 
o Governo a acelerar a revisão da nova lei de terras para melhorar 
a utilização de terras e combater a especulação. o responsável dos 
Kaifong apelou ainda à publicação dos detalhes de concursos de 
terras para que possam ser fiscalizados pelo público.

fátima almeida

CELEBRAÇÕES dA SEMANA SANTA CONTARAM COM ELEVAdA PARTICIPAÇÃO APESAR dA CHUVA

Festa Pascal uniu fiéis em tempo de renovação
Apesar de este ano a chuva 
ter impedido que se realizasse 
a Procissão do Senhor Morto, 
na Sexta-Feira Santa, os fiéis 
permaneceram na igreja para 
reviver momentos de agonia que 
terminam com a Ressurreição 
de Cristo, festejada no Domingo 
de Páscoa. Crentes de Macau e 
outros pontos do globo ou simples 
curiosos viveram a festa pascal 
certos de que este é um momento 
especial e para pensar nos outros

A igreja estava cheia e no exterior 
mais pessoas esperavam com o 
guarda-chuva aberto para seguir 

a marcha solene revivendo a morte de 
Cristo. Enquanto decorria a missa, a Fi-
larmónica, à porta de Sé Catedral, ainda 
emitiu alguns sons de dor, mas a chu-
va impediu que a procissão do Senhor 
Morto saísse pelas ruas de Macau, como 
acontece todos os anos na Sexta-feira da 
Paixão.

A marcha até ao sepulcro, uma das 
cerimónias mais importantes da Semana 
Santa por ser a encenação do funeral de Je-
sus que ressuscitaria ao terceiro dia, não se 
realizou de acordo com o ritual tradicional, 
mas as manifestações de fé e o significado 
do acto de Cristo eram evidentes nos ros-
tos de diferentes feições.

Quando o caixão com o corpo flage-
lado do filho de Deus percorreu os corre-
dores da Sé abateu-se um silêncio de pa-
lavras. Quase só se ouvia o movimento 
dos pés dos fiéis que se preparavam para 
formar uma fila para beijar Jesus Cristo, 
cumprindo os dias de agonia até à Ressur-
reição, sinal de renovação para a comuni-
dade católica.

Na marcha humana havia crianças 
que ainda precisavam da ajuda dos pais 
para tocar no rosto ou beijar o pé de Jesus. 
Idosos que necessitavam de uma bengala 
para amparar o corpo. Mas todos cami-
nhavam com o mesmo sentido. As feições 
misturavam-se entre traços cada vez mais 
orientais, sem barreiras, numa demonstra-
ção de tolerância de credos que podemos 
assistir nas RAE’s.

Apesar de não se ter realizado a Pro-
cissão da Paixão de Cristo, uma cerimó-
nia cujas origens remontam a 1586 e que 
constituiu uma das tradições mais anti-
gas de Macau, centenas de fiéis perma-
neceram na igreja cumprindo “momen-
tos de reflexão”, que se prolongaram até 
sábado à noite, altura em que decorreu 
a Vigília Pascal, outro dos momentos al-
tos das celebrações da Semana Santa, que 
conduz ao mistério da festa Pascal, com a 
ressurreição do Senhor.

Ao reviverem os passos de Cristo, 
párocos e féis acreditam que esta quadra é 
propícia a “prestarmos atenção aos outros 
para realizarmos boas obras”. “Não faze-
mos a procissão, mas o Senhor dá-nos um 
momento de reflexão”, expressava o padre 
Domingos.
PALAVRAS DE FÉ. Verónica e Vanessa 
Cardoso são duas jovens macaenses edu-
cadas na religião católica que fizeram parte 
das cerimónias. Todos os anos participam 
nas celebrações da Semana Santa por uma 

simples razão. “Vimos porque queremos 
e acreditamos que Jesus Cristo nos ajuda. 
Morreu por nós”, exprimiram ao JTM.

“Este é um período muito especial”, 
acrescenta Jessica, como que encontrando 
um balanço para a vida. “Acreditamos, 
mesmo quando não nos sentimos tão bem. 
Acreditamos que as coisas podem melho-
rar”, disse a jovem que esperava pelas cele-
brações numa cadeira de rodas.

“Todos os anos vimos a estas celebra-
ções porque faz parte da nossa tradição e 
há um sentimento especial neste dia”, ex-
primiu ainda Jessica, filipina que vive há 27 
anos em Macau.

O número de crentes tem aumentado, 
mas esta quadra é “para todas as pessoas”, 
sublinha a irmã Celsa, mostrando que há 
sentimentos universais. “Foi por amor que 

Jesus morreu por nós”, recorda.
Evocando também um momento que 

propicia a reflexão, a missionária, que vive 
em Macau há oito anos, encontra na Pás-
coa o verdadeiro significado da gratidão. 
“É tempo para agradecer a Deus por tudo 
o que nos dá nesta vida”.

Não importa de onde se vem ou por-
que motivos se entra na igreja, as sensações 
são transversais até para quem visita o ter-
ritório. “É primeira vez que venho a Ma-
cau e estamos a celebrar a Sexta-feira Santa. 
Nas Filipinas seguimos esta tradição, mas 
aqui é muito diferente, na língua e na for-
ma de celebrar”, partilharam duas turistas 
das Filipinas, mostrando alguma emoção.

Houve ainda outros turistas que foram 
atraídos pela multidão que passava na Sé e 
não perderam a oportunidade de espreitar 

e até registar as cerimónias na máquina, es-
pantando-se com o ritual. A Sexta-feira da 
Paixão, em Macau foi passada assim, mas 
embora “seja o dia de escuridão”, não foi a 
“última palavra”.

“A última palavra é a Páscoa, a vi-
tória do bem sobre o mal”, exaltava o 
pároco para os fiéis. Como a “vida não 
acaba no sepulcro, apenas explode no se-
pulcro”, as cerimónias continuaram até o 
silêncio de dor se transformar num sor-
riso de Aleluia, no Domingo de Páscoa, 
festa que se começa a celebrar no sábado 
à noite, depois da Grande Vigília, consi-
derada a celebração mais importante do 
calendário litúrgico. Isto porque é o pri-
meiro momento em que se comemora a 
Ressurreição de Jesus Cristo, que saiu do 
túmulo pelo seu próprio pé.

Breves

Um restaurante
chamado Fado
o chef Marco Gomes 
do restaurante foz 
velha, no Porto, vai 
abrir um espaço em 
Macau, em Julho. 
De acordo com a 
última edição do 
“Notícias Magazine”, 
revista semanal 
que é juntamente 
distribuída 
pelo “Diário de 
Notícias” e “Jornal 
de Notícias”, o 
espaço irá privilegiar a gastronomia portuguesa 
e chama-se fado. “abriram-me as portas, 
apoiaram e motivaram-me para abrir um espaço 
bem português, já que a tradição da cultura 
gastronómica portuguesa ainda está bem 
enraizada em Macau”, disse o chef ao “Notícias 
Magazine”.

Dois accionistas processam 
11 directores da Wynn 
Mais dois accionistas interpuseram, num tribunal 
do Nevada, acções judiciais contra 11 directores 
da Wynn resorts. o processo coloca ênfase na 
entrega de 135 milhões de uSD à universidade 
de Macau e no facto de Kazuo okada ter sido o 
único director que se opôs à doação. Segundo 
o jornal “las vegas Sun”, os processos foram 
interpostos pelo “boilermakers lodge No. 154 
retirement fund”, sediado na Pensilvânia, e por 
Danny Hinson, residente da carolina do Sul. No 
final de Março, o “louisiana Municipal Police 
employees retirement System”, igualmente 
accionista da Wynn resorts, também processou 
12 directores da empresa, incluindo okada, 
procurando travar a entrega do donativo à 
universidade de Macau.

Concurso para novos táxis
com prazo prolongado
o Governo prorrogou até 19 de abril prazo 
limite para apresentação das propostas ao 
concurso para a concessão de licenças de táxis, 
justificando a decisão com as “expectativas 
de vários sectores da sociedade”. o acto de 
abertura das propostas está agora agendado 
para 22 de abril, no Pavilhão do instituto 
Politécnico. Segundo a Direcção dos Serviços 
para os assuntos de tráfego (DSat), os 
interessados poderão assim ter mais tempo para 
ponderar as propostas, tendo em consideração 
que as normas de emissões dos veículos 
ora exigidas são diferentes das dos táxis em 
circulação. apesar das queixas dos taxistas, a 
DSat reiterou que os novos 200 táxis terão de 
respeitar as normas “euro iv” sobre as emissões 
poluentes. a DSat adiantou ainda que já 
recebeu cerca de 50 propostas.

sporting e Porto com 
encontro marcado na Taça
o Sporting clube de Macau e a casa do fc 
Porto de Macau venceram as suas partidas a 
contar para a taça, marcando encontro entre 
eles na próxima ronda. os “dragões” do território 
golearam no sábado o Kei lun por 4-0, enquanto 
que os “leões” inauguraram oficialmente a 
temporada ao vencerem, no domingo, o Hong 
lok, equipa da segunda divisão, por 1-0. o 
benfica de Macau irá defrontar na quinta-feira 
o cycle club, enquanto que a casa de Portugal 
terá pela frente a equipa da roma, do terceiro 
escalão.

ESTUdO SOBRE SALÁRIOS COLOCA TERRITÓRIO EM 52º LUGAR

Poder de compra na RaEM
longe da média mundial
O valor do salário médio em Macau representa 
pouco mais de metade da média mundial, 
de acordo com um estudo da Organização 
Internacional do Trabalho, que coloca o 
território no 52º lugar entre 72 países e regiões

Macau tem um salário médio de 758 dólares e ocu-
pa a 52.ª posição entre 72 países ou territórios, 
num ranking da Organização Internacional do 

Trabalho calculado com base na paridade do poder de 
compra. Ou seja, o valor de cada dólar estimado pelo es-
tudo equivale aquilo que é possível comprar de facto com 
um dólar nos Estados Unidos.

Segundo os dados citados pela BBC na sua página de 
internet, o salário médio a nível mundial é de 1.480 dólares.

De acordo com a tabela, Hong Kong está na 30ª posi-
ção, com um salário médio de 1.545 dólares.

Abaixo de Macau está a China Continental, na 57.ª 
posição, com um rendimento médio mensal de 656 dóla-
res. Segundo dados estatísticos recentemente divulgados 
pelas autoridades chinesas, os salários médios mensais dos 
residentes das cidades da China atingiram 1.998 yuans em 
2011, mas no caso de Xangai ascenderam a 4.388 yuans.

O Luxemburgo surge na primeira posição do ranking 
da Organização Internacional do Trabalho, com um salá-

rio médio de 4.089 dólares, seguido da Noruega e Áustria, 
com 3.678 dólares e 3.437 dólares mensais, respectivamen-
te, enquanto os Estados Unidos ocupam o quarto lugar 
com 3.263 dólares.

O Brasil ocupa uma posição acima de Macau, com 
um salário médio de 778 dólares.

Espanha surge no 20º lugar com 2.352 dólares entre os 
72 países ou territórios citados.

A tabela não faz referência aos indicadores salariais 
de Portugal. JTM/Lusa

Salário médio em Macau representa metade do de Hong Kong, 
segundo a Organização Internacional do Trabalho 

DST alarga equipa de inspectores
Dezoito inspectores estagiários 
iniciaram um estágio de seis 
meses na Direcção dos Serviços 
de Turismo (DST). Cinco 
deles irão assumir funções de 
inspector principal

O estágio agora iniciado insere-
se no âmbito da entrada em 
funcionamento, no ano pas-

sado, da nova estrutura orgânica da 
DST, cujo quadro de pessoal passou 
a englobar mais de 360 trabalhado-
res. Segundo a DST, os cinco estagi-
ários que obtiverem melhor classifi-
cação serão escolhidos para integrar 
o quadro do organismo na categoria 
de inspector principal.

Em comunicado, a DST destaca 
ainda que, paralelamente, também 
está em andamento o processo de re-
crutamento de mais 40 inspectores, 
que deverão entrar em funções em 

Setembro, como inspectores de 2ª clas-
se, com contrato além-quadro. Dessa 
forma, só este ano, a equipa de inspec-
tores da DST será reforçada com a en-
trada de 45 elementos.

“O reforço dos recursos huma-
nos feito pela DST, é uma resposta à 
expansão das funções desta Direcção 
de Serviços ao desenvolvimento da 
indústria e aumento da complexidade 
do trabalho em mãos, a par com a en-

trada em vigor da lei de ‘Proibição de 
prestação ilegal de alojamento’, para 
garantir o controlo da qualidade da 
gestão da indústria turística e melho-
ria da imagem da cidade, em conso-
nância com o objectivo de estabelecer 
Macau como Centro Mundial de Tu-
rismo e Lazer, enunciado no Décimo 
Segundo Plano Quinquenal Nacio-
nal”, sublinha o organismo liderado 
por João Manuel Costa Antunes.

Director da DST foi dar as boas vindas aos 18 inspectores estagiários

O aumento das receitas foi conseguido em resultado 
do aumento nas vendas de equipamentos e nos 
serviços de telecomunicações para clientes empre-

sariais”, refere o relatório da operadora portuguesa, que 
detém uma participação de 28% na CTM.

Segundo o documento, as receitas de serviço do seg-
mento móvel da CTM aumentaram 9,5% face a 2010, em 
consequência do crescimento das receitas de dados, que 
representaram 21% das receitas de serviço.

No ano passado, a empresa participada de Macau re-
gistou também um aumento de 10% em relação a 2010 no 
resultado antes de juros, impostos, amortizações e deprecia-

ções (EBITDA) para 1.313 milhões de patacas. O documento 
indica ainda que a margem EBITDA situou-se em 33%.

Em Outubro, e de acordo com dados facultados à agên-
cia Lusa pela CTM, a empresa contava com mais de 900 mil 
clientes, dos quais 610 mil eram assinantes do serviço de te-
lefone móvel (pré-pago e pós-pago), 170 mil subscritores do 
serviço de rede fixa e cerca de 135 mil de internet.

O lucro da Portugal Telecom (PT) ascendeu a 339 mi-
lhões de euros no ano passado, valor abaixo da média das 
estimativas dos analistas contactados pela Lusa e que não é 
comparável com o resultado líquido do ano anterior.

JTM/Lusa

REVELA RELATÓRIO dE 2011

Receitas da cTM crescem 44%
As receitas da Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) aumentaram 44,2 por cento em 
2011 face a 2010, para 3.979 milhões de patacas, indica o relatório anual da Portugal Telecom

ESPEcIal PáScoa
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São duas da manhã e a população de Marulas sai para 
a rua. Olhos ensonados de bebés de colo, crianças, 
mulheres e homens, velhos e novos, denunciam uma 

noite em que o descanso nem a meio chegou. Afluem to-
dos à igreja, à espera do momento alto da festa pascal, e o 
burburinho de vozes marcadas pela excitação vai aumen-
tando. Na vila venera-se Nossa Senhora de Fátima. Todo o 
cenário poderia ser transposto para uma qualquer provín-
cia de Portugal em dia de festa popular. Há o homem dos 
balões e o das pipocas, há a mulher das flores, há procissão 
e foguetes e há fiéis, milhares, com terços ao pescoço e ve-
las na mão. Mas a vila de Marulas não é portuguesa e nem 
sequer se fala português: fica nas Filipinas, na cidade de 
Valenzuela, que pertence à área metropolitana de Manila 
(ou Metro Manila), mas é onde se situa o santuário nacio-
nal do país dedicado a Fátima.

A tradição de Páscoa mais antiga das Filipinas, um 
país cuja população é maioritariamente católica, chama-se 
“salubong”, palavra em tagalo, o dialecto local (ou filipino) 
para “encontro”. Em todo o arquipélago, na madrugada de 
domingo, normalmente pelas 04h00, e até muito depois do 
sol nascer, celebra-se “o momento em que Maria vê o filho 
renascer dos mortos”. A explicação é do monsenhor Bart, 
responsável pelo Santuário de Fátima filipino. Esta celebra-
ção, que acabou por ser autorizada pelo Vaticano em 1971, 
“é uma longa tradição que terá começado já no século XVII 
quando aqui estávamos no início do catolicismo”.

Sobre Fátima, o prelado não consegue precisar de que 
forma se enraizou ali o culto, mas aponta para “os missio-
nários espanhóis ou portugueses ainda antes da Segunda 
Guerra Mundial”. Certo é que em 12 de Junho de 1976, os 
bispos filipinos acordaram na constituição da igreja como 
santuário nacional. E Nossa Senhora terá mesmo sido usa-
da, segundo vários testemunhos, como protectora daque-
les que se levantaram contra o ditador Ferdinand Marcos, 
que acabou por abandonar o poder em 1986, após mais de 
20 anos a dirigir o país. Na igreja há ainda uma imagem 
abençoada pelo Papa Paulo VI que veio originalmente de 
Fátima, e que, depois de ter feito uma passagem pelos Es-
tados Unidos, foi reclamada pela população de Marulas.

Na vila, praticamente todos sabem onde fica Fátima e 
a sua origem portuguesa e não são poucos os que já foram 
em romagem a Portugal, “principalmente os mais ricos”, 
refere monsenhor Bart, que também já esteve na cidade de 
do concelho de Ourém por duas vezes. 

MISSA ATÉ DE MANHÃ
Frederico, ou Rico como os amigos lhe chamam, é um 

reformado da empresa de cruzeiros Royal Caribean que 
chegou antes do tempo à igreja para acompanhar a pro-
cissão. Sabe muito bem onde fica Fátima, apesar de nunca 
ter ido à terra dos pastorinhos, história que conhece de trás 

o “salubong” entre Maria
e Jesus ressuscitado
As Filipinas têm o povo mais católico da Ásia. Numa das alturas mais importantes para os crentes, a 
Páscoa, os habitantes da área metropolitana de Manila cumprem os rituais que celebram a ressurreição 
de Cristo: descalços, percorrem entre quinta e sexta-feira santa uma Via Crucis de vários quilómetros, 
por entre as ruas sujas da capital. Mas é na madrugada de domingo que tem lugar o momento alto das 
celebrações: o “salubong”, ou o encontro de Maria com Jesus ressuscitado

para a frente. Era em Lisboa que aportava e foi a capital 
que acabou por conhecer melhor. Mas em sua casa não fal-
ta uma imagem de Nossa Senhora trazida de Portugal.

Rico vai participar na procissão que é o momento alto 
do “salubong”. Homens e mulheres dividem-se. Maria 
é carregada por elas, numa carreta com um gerador que 
ilumina o andor, rodeado de flores. Eles fazem o mesmo 
com a imagem de Cristo. Partem de dois sítios diferentes 
da vila e encontram-se em frente do Santuário, na estrada 
baptizada como Avenida de Fátima, onde foi improvisa-
do um palco. Quando Maria encontra Jesus ressuscitado 
mais de uma dezena de crianças vestidas de anjo cantam 
e dançam. Do alto da escadaria, monsenhor Bart, debita 
ao microfone: “Aleluia, Aleluia, Aleluia!”. E após as duas 
imagens serem benzidas, a agitação toma conta dos fiéis: 
todos querem agarrar um punhado de flores que rodeiam 
o andor. Há até um homem que chega a saltar para cima 
da carreta só para conseguir também ele agarrar nem que 
seja uma flor.

O “salubong” continua depois dentro da igreja, na 
qual se apinha mais de um milhar de pessoas, com uma 
missa que acaba já perto das 07:00. Quem não consegue 
entrar, reza e dá as graças na escadaria ou até na estrada, 
tomada entretanto de assalto por vendedoras de flores e 
outros vendedores ambulantes, bem como condutores de 
triciclos motorizados que esperam com paciência os fiéis.

A VIA CRUCIS DE MANILA
A igreja de Malate fica na ponta sul da cidade de Mani-

la, encravada entre a rua Marcelo H. del Pilar e a Rua A. Ma-
bini, de fronte para o parque Rajah Suleyman, que às duas 
da manhã acolhe quase uma centena de sem-abrigo que ali 
passam a noite, como de resto outros parques da cidade e 
vários passeios. Construída em 1588, começou por ser a casa 
dos frades agostinianos e é um testemunho da história filipi-
na e da capital. Em 1645 teve de ser reconstruída depois de 
um terramoto e em 1667 voltou a ir abaixo devido ao receio 
de um ataque de um senhor da guerra chinês. Em 1762, os 
soldados britânicos usaram-na como protecção na retaguar-
da para a conquista da cidade aos espanhóis. Um terramoto 
voltou a destruí-la em 1863 e a reconstrução demoraria 35 
anos. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e, entre 1944 e 
1945, quando decorreu a batalha de Manila, a igreja acabou 
novamente por ficar muito destruída, tanto por causa do in-
vasor japonês, como do ataque aliado.

Agora, ainda em recuperação, o templo em estilo bar-
roco faz parte do percurso tradicional que os peregrinos 
que se deslocam a Metro Manila cumprem. Há 14 igrejas 
que fazem parte deste itinerário e que representa a Via 
Crucis, o caminho feito por Jesus carregando a cruz, do 
Pretório ao Calvário. Este caminho é percorrido em Ma-
nila por milhares de fiéis, entre quinta e sexta-feira santa. 
Muitos seguem descalços nas ruas cobertas de sujidade: 
vidros, águas paradas de cor cinzenta e fétidas, restos de 
comida. Quando chegam a Malate, colocam a mão na por-
ta de madeira da igreja, benzem-se e rezam.

Foi o que fez Leonardo Medina, que vem acompanha-
do pela mulher, Rosemary, pelo filho e filha e namorados 
de ambos. Saíram de casa, na cidade de Makati, “o centro 
financeiro de Metro Manila”, às 23:00 de quinta-feira. E 
às 03h00 de sexta-feira ainda lhes falta cumprir mais de 
metade do percurso. Casa elemento da família possui um 
pequeno livro de orações, lido por capítulos a cada nova 
igreja do percurso. De Malate, seguem pela escura Rua 
Marcelo H. del Pilar, que àquela hora da madrugada é ha-
bitada por um número sem fim de sem-abrigo. Crianças, 
mulheres, homens, famílias inteiras dormem abraçadas no 
passeio sujo, juntamente com cães e gatos, alheios às rata-
zanas que atravessam a estrada e às prostitutas que, solíci-
tas, vendem o corpo. Na igreja da Ermita, já perto do Par-
que José Rizal, o herói nacional, executado pelos espanhóis 
em 1896, a família volta a parar. Cada um tira novamente 
o livrinho de orações e lê em voz baixo um novo capítulo. 
“Esta é uma tradição já muito antiga de Manila e que é 
cumprida por milhares de pessoas”, conta Leonardo.

QUATRO HOMENS FLAGELAM-SE
Já durava toda a tarde, continua noite dentro e pros-

segue pela manhã e tarde de sexta-feira. Francisco Franco 
Jr. tem 45 anos, é de Manila e trabalha num banco: o PS 
Bank, “um dos maiores bancos comerciais das Filipinas”. 
É ele que nas próximas cinco horas traça o roteiro, desde a 
Ermita até à igreja de São Pio. Está acompanhado do filho, 
de sete anos, e das duas filhas gémeas de 16 anos. Cumpre 
esta tradição todos os anos, para que “os pecados sejam 
perdoados”.

Mas com Francisco e família segue mais meia centena 

de peregrinos da mesma localidade onde vive. Envergam 
t’shirts amarelas, com a imagem de Cristo estampada. Da 
Igreja da Ermita seguem debaixo de um sol abrasador até 
Santo Agostinho e Catedral, na histórica Intramuros (uma 
zona construída pelos conquistadores espanhóis dentro 
da cidade de Manila e que foi severamente danificada por 
bombardeamentos navais e de artilharia durante a Segun-
da Guerra Mundial, tanto pelos ocupadores japoneses que 
faziam de Intramuros quartel-general, como pelos ameri-
canos que os atacavam).

E é à entrada de Intramuros, que se encontra o primei-
ro grupo de homens que se flagelam nas costas, algo que 
segundo conta não é muito habitual na capital (ver coluna 
ao lado). São quatro homens e levam a cara tapada com um 
pano preto. Para além do som dos carros que passam, só se 
ouvem as vergastadas ritmadas impostas pelos penitentes 
com o chicote com pontas de bambu. O sangue que vai es-
correndo pelas costas desaparece por segundos, sempre que 
alguém lhes atira um pouco de água, mas após mais uma 
vergastada rompe novamente pelas feridas em carne viva.

Antes de se chegar a Quiapo, um dos momentos altos 
desta peregrinação, uma vez que é nesta igreja que termina 
a procissão do Nazareno Negro, o grupo de Francisco pas-
sa pela Catedral, igreja de São Lourenço, em Chinatown, 
no Binondo, e Santa Cruz. Em todas elas, sempre um de-
nominador comum: milhares de crentes assistem às missas 
e pagam promessas.

MULTIDÃO HIPNOTIZADA 
Para a igreja de Quiapo, Francisco escolhe seguir por 

um caminho lateral, através de um extenso mercado, e por 

helder almeida*
nas filipinas

ESPEcIal PáScoa

a miséria numa economia em crescimento

Metro Manila é uma área de quase 640 quilómetros quadrados constituída por 14 cidades, das quais Manila, 
a capital, é a segunda mais populosa, depois de Quezon. Nesta área geográfica moram quase 12 milhões de 
pessoas, segundo os censos de 2010. um estudo de 2008, da Pricewaterhousecoopers, colocou Metro Manila 
como a 40º aglomeração urbana mais rica do mundo e a segunda da Ásia. Há ainda vários indicadores económicos 
(elaborados pela cia, pela Goldman Sachs ou pelo HSbc) que colocam as filipinas como uma das próximas 
grandes economias mundiais. Mas circular pelas ruas de Metro Manila dá uma visão completamente diferente. 
Muitas estão cobertas de lixo, águas fétidas e cinzentas e a poluição forte sente-se de várias maneiras. Para além 
dos veículos antigos, dotados de motores altamente poluidores (exemplo das centenas de milhares de triciclos 
motorizados e dos “jeepneys”, dois dos meios de transporte mais populares em Metro Manila), os cursos de água 
exalam um cheiro a podre e mostram uma quantidade infindável de lixo a boiar. acresce a isto a miséria de milhares 
de pessoas que dormem na rua, nas condições mais precárias. Numa volta pela cidade de Manila, depois de 
escurecer, não é difícil encontrar famílias inteiras a dormir nos passeios ou nos jardins. Segundo alguns, trata-se de 
migrantes das províncias, que partiram para Metro Manila à procura de trabalho mas apenas encontraram miséria.

onde é difícil furar. Cheira a peixe podre mas nada disso 
parece incomodar os milhares de pessoas que aqui circu-
lam e que compram de tudo: de comida feita na hora, a 
fruta, peixe, roupa e material electrónico.

Quando finalmente se consegue chegar perto da gran-
de praça em frente da igreja, a estátua do Nazareno Negro 
está a chegar, depois de uma procissão pelas ruas da cidade. 
Aqui, o corpo deixa de ser uma unidade individual. Passa-
se a fazer parte da multidão e ela é só uma. O movimento 
é como uma onda, na mesma direcção e é impossível voltar 
para trás ou dar um passo para um dos lados. Suor, água, 
e sangue misturam-se em corpos húmidos colados uns aos 
outros. Os pés descalços são negros e quase não se distin-
guem do chão, enlameado em tons de cinzento.

À medida que a imagem de Cristo vai passando, as 
pessoas levantam as mãos para o ar e rezam. Parecem hip-
notizadas por este Cristo negro que carrega a cruz. Mas 
mais junto da figura, há mesmo quem atropele outros para 
a conseguir tocar, nem que seja por um segundo, ou até 
quem salte de muros para cima do andor. Feito em madei-
ra, e em tamanho real, o Cristo negro chegou a Manila em 
1606, trazida por missionários espanhóis vindos do Méxi-
co e sobreviveu a dois sismos, dois incêndios e ao bombar-
deamento de Manila durante a Guerra. São-lhe atribuídos 
vários milagres. Mas Francisco e os filhos contentam-se só 
em vê-la e vão furando pela multidão até voltarem a en-
trar no mercado, mais desafogado. Até às 17:00, o grupo 
passa em mais três igrejas. A última, S. Pio, é perto de casa 
de Francisco, e na altura em que chega está a ser ultimada 
mais uma procissão. Nessa, o bancário já não entra e só 
voltará a sair de casa para o “salubong”. *Texto e fotos

igreja desaprova crucificações

todos os anos, as imagens de filipinos a ser 
crucificados correm mundo e são, talvez, 
dos episódios da Páscoa mais conhecidos 
do arquipélago. Mas as crucificações, assim 
como as flagelações, não são uma tradição 
das filipinas e apenas ocorrem em duas 
províncias: Pampanga e bulacan. “Poucos 
locais promovem a crucificação e até acho que 
esse ritual não é muito correcto e os padres 
das filipinas não o querem promover”, explica 
ao JtM o coordenador da paróquia de Malate, 
George Gueco. No mesmo sentido, monsenhor 
bart, responsável pelo Santuário Nacional 
de Nossa Senhora de fátima, associa esses 
rituais a um certo fanatismo, mas salvaguarda 
que não são frequentes. as crucificações, por 
vezes, não ocorrem por falta de pessoas que 
se disponibilizem a ser pregadas na cruz, refere 
ainda. Segundo a imprensa filipina, o arcebispo 
de Pampanga, Paciano aniceto, desaprovou 
o ritual, lembrando que a igreja não quer que 
as pessoas se magoem fisicamente. este 
ano, foram 27 os crucificados em Pampanga 
e bulacan. ruben enaje, de 51 anos, é o 
recordista das crucificações: cumpre o ritual há 
26 anos consecutivos. Mas enaje já anunciou 
que o próximo ano vai ser o último em que será 
pregado à cruz.

REI DE ESPANHA DÁ O NOME AO ARQUIPÉLAGO. foi filipe ii de 
espanha que deu o nome às filipinas, descobertas no século 
xvi pelo navegador português, fernão de Magalhães, ao 
serviço da coroa espanhola. Manila foi estabelecida como 
capital a partir de 1571.

O MEIO DE TRANSPORTE MAIS POPULAR. os “jeepneys” são o meio de 
transporte mais popular de Metro Manila. existem milhares e são 
muito baratos: em média uma viagem custa entre 3 a 4 patacas. 
Não existem paragens, os passageiros acenam ao motorista para 
entrar e avisam-no quando querem sair.

Procissão à entrada de Intramuros, a zona muralhada da Manila Fiéis em êxtase com a chegada do Nazareno Negro a Quiapo

Homens flagelam-se com chicotes feitos com pontas de bambu

Milhares de crentes na igreja de Fátima, em Marulas Os três pastorinhos representados em Muralas
Crianças dormem na rua, em Divisoria, zona em Manila
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27 crucificados este ano
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fátima almeida
em huang tang, china

FAMÍLIA CHINESA REGRESSOU ÀS ORIGENS PARA HOMENAGEAR ANTEPASSAdOS

a colina da gratidão
Longe das fileiras de mármore, 
prestam homenagem aos 
antepassados, como se apenas 
estivessem separados por uma 
ténue nuvem de terra. O JTM 
acompanhou uma família que 
voltou às suas origens para louvar 
os que partiram. Em Huang Tang, 
uma pequena aldeia chinesa, 
as cerimónias fazem-se com as 
oferendas às costas numa colina 
onde todos os anos se agradece a 
vida aos que morreram

Ao contrário das cidades, não há ce-
mitérios com campas de cimento 
ou caixas para defuntos - os corpos, 

e apenas os corpos, são enterrados na coli-
na por desbravar, numa área marcada com 
uma torre de areia, que ao longo do ano 
se vai cobrindo de plantas, férteis. Entre o 
arvoredo há espaço para escolher o melhor 
lugar para uma vida depois da morte, evi-
tando filas de mármore. A terra junto ao rio, 
acreditam, é um dos melhores postos. 

Em Huang Tang, aldeia que fica a três 
horas de Zhuhai e à qual dificilmente che-
garíamos de autocarro, o Festival Ching 
Ming começa cedo – o primeiro sinal é o 
estrondo dos panchões que se desfazem 
em cor tanto à porta das casas, como em 
redor das sepulturas - por isso as famílias 
que acompanhamos chegaram no dia an-
terior. O último carro já perto do final do 
dia, após o trabalho.

À noite as ruas – longe de correntes 
eléctricas – só não são totalmente negras, 
porque cada casa é um foco de luz, sem 
barreiras. Mesmo quando não se sabe qual 
é o grau de parentesco entre as pessoas, há 
a certeza que o sangue as une naquela terra 
de origens, com pouco mais de duas deze-
nas de habitações, algumas já erguidas de 
novo, após a construção da ponte que abriu 
a aldeia a uma vida melhor. 

Mal chegamos encontramos crianças 
na sala da casa ao lado da sua. É a primeira 
prova de partilha que se estende também 
aos estranhos e continua a ser sentida até 
por quem já não regressa há dez anos, como 
Huang, professor investigador e filho mais 
novo de uma das famílias que anualmente 
presta homenagem aos seus antepassados 
na terra de nascença.

A dedicação aos estudos, em vários 
países, não lhe permitiu vir na última déca-
da, e a ausência evidencia as mudanças da 
aldeia, como um quadro bucólico ao qual 
adicionaram fracos traços urbanos. Vêem-
se mais viaturas e foi construída uma estra-
da de cimento entre as casas, mas há coisas 
que não mudam. Não mudou o sentimento 
de ligação entre as pessoas e o qual nos faz 
perceber, durante as cerimónias da Pura 
Claridade, que mais do que religião o ritual 
é um encontro de gratidão.
O QUE NUNCA MORRE. É no romper da 
manhã que partem para a encosta de carro 
e em motas. Pouco passa das 9h quando 
mulheres e homens começam a sair com 
os cestos de vime, feitos à mão, equilibran-
do-os às costas com uma enxada apoiada 
no pescoço e ombros. Carregados com as 
oferendas, sobem pesados os atalhos de 
terra, onde as viaturas já não chegam, sem 

reclamar do peso. O pato cozido não repou-
sa eterno sobre as campas, após o ritual é 
sempre recolhido e transportado para uma 
nova cerimónia.

São normalmente os mais velhos e os 
que ainda vivem na aldeia que carregam 
essas oferendas, habituados à dureza do 
campo. Homens e mulheres, tanto faz. Os 
restantes membros da família levam sacos 
cheios de papéis e pauzinhos de incenso. 
Todos, durante uma procissão em que é 
preciso desbravar o mato, enchem o cora-
ção de reconhecimento pelos antepassados 
que partiram – responsáveis por parte do 
destino em terra.

A sepultura do tio, irmão mais velho 
do pai de Huang, já tem um rectângulo de 
pedra e repousa ali recentemente. É a única. 
As memórias são mais vivas e as saudades 
apertadas. “Foi um dos pioneiros da famí-
lia, ao ir para Zhuhai e arranjar emprego. 
Depois ajudou parte da família a fazer o 
mesmo e trouxe algumas novidades para 
a aldeia. Com isso conseguimos melhorar 
bastante a nossa vida”, explica-nos, eviden-
ciando o significado desta data que se as-
sume como uma das mais relevantes entre 
a comunidade chinesa. “Acreditamos que 
tenham outra vida e queremos que estejam 
bem e que saibam que nos lembramos de-
les. É também um sinal de respeito pelos 
nossos antepassados”, acrescenta.

O ritual é sempre o mesmo. Limpa-se 
o espaço de ervas incómodas, queimam-se 
papéis de todos os formatos – há casas, car-
ros, notas de milhões a fingir -, colocam-se 
no chão três pratos com pato cozinho, ovos 
e por cada prato três taças de arroz, três co-
pos pequenos de porcelana com vinho que 
é derramado sobre o chão. Tudo como se os 
espíritos viessem ter connosco e tomassem 
uma refeição em silêncio.
ACREDITAR NO CÉU. Entre as 9h e as 
15h visitámos mais de 10 entes queridos, 
um a um, a cerimónia repete-se. Ao prin-
cípio chega a ser difícil encontrar um nome 
para as suas crenças. Mas Huang conclui 
que “rezam” para o “céu”, em louvor dos 
seus antepassados, sem seguir uma doutri-
na de deuses. O festival da Pura Claridade 
realiza-se sempre por volta dos dias 4 e 5 de 
Abril e o céu, em que acreditam, parece não 
falhar ao compadecer-se com os humanos, 
como se pingasse tristeza. 

No início do dia as nuvens cinzentas 
começam a baixar, mas ainda sem gota de 
dor. “Neste dia chove quase sempre, como 
se o céu partilhasse a mesma tristeza con-
nosco pelos que partiram. E ainda não cho-
veu, é raro”, espantou-se o jovem. Mas não 
tardou muito para que a chuva caísse, em 
forma de lágrimas, com mais intensidade já 
perto do final das cerimónias.

Na última sepultura, na encosta para 
o rio, queimam-se quase todos os papéis, 
muitos pauzinhos de incenso de todos 
os tamanhos, não porque o louvor esteja 
perto do fim, seis horas depois. “Foi muito 
pobre em vida, mas boa pessoa, por isso, 
queremos dar-lhe mais”, diz-nos. “É o ir-
mão mais novo do meu avô. O pai deles 
faleceu cedo e a mãe casou-se e deixou-os, 
um com catorze e outro com três anos”, 
conta-nos como se a cerimónia além de 
permitir perpetuar as linhas da família fa-
lasse por si.

“Há uma ligação muito forte entre 
nós. Tal como aconteceu com o meu avô e o 
irmão, se os nossos pais morressem ou nos 
deixassem saberíamos que algum dos nos-
sos familiares iria cuidar de nós”, refere ao 
sublinhar a importância da família. 

Este ritual começou muito antes de 
Cristo, quando ainda na dinastia Shang 
1650-1027 a.C.), se ofereciam sacrifícios aos 
antepassados da realeza, chegando ao extre-
mo de sacrificar vidas humanas, nomeada-
mente os escravos, para louvar os reis que 
morriam, recorda-nos o filho, recorrendo à 
História. O louvor aos antepassados viria a 
tornar-se numa cerimónia aberta a outras 
camadas da população depois da dinas-
tia Zhou (1027 e 256 a.C.), que derrubou a 
Shang, segundo o livro de Artur Cottereel 
“História Cultural da China” (2000). “Com o 
desaparecimento das cortes feudais em con-
sequência da unificação imperial de 221 a.C, 
o culto dos antepassados deixou de ser pri-
vilégio exclusivo duma aristocracia reinante 
para se alastrar a todas as classes da socieda-
de”, lê-se num dos excerto de Cottereel.

O culto dos ancestrais foi passando 
de geração em geração, mudando algumas 
formas, mas mantendo a essência. Tem 
mais de 2500 anos e ainda se vêem pessoas 
de todas as idades. Em Huang Tang as fa-
mílias vão passando umas pelas outras. Às 
vezes dirigem-se à mesma campa, porque 

as raízes são as mesmas, quase sempre as 
mesmas. Os mais pequenos nem precisam 
de instruções sequer para queimar o cha-
mado dinheiro dos mortos, crentes que se 
transforma no outro mundo em benefícios 
para os falecidos.
 ALDEIA DE GERAÇÕES. Depois das ce-
rimónias a família regressa para um almoço 
em conjunto. Na casa de mais de 30 anos as 
crianças entram e saem, como se estivessem 
no próprio lar. Vêem atentas os desenhos 
animados enquanto seguram uma taça de 
arroz. Antes de termos tempo de circular 
pela aldeia, somos levados a perguntar até 
se esta é a única televisão dos arredores, 
mas é óbvio que não, mesmo numa área 
rural. “Sentem-se como se estivessem, em 
casa, por isso é que digo que estamos todos 
ligados”, sente Huang.

Um olhar mais atento mostra já al-
gumas casas novas, onde se descobrem lá 
dentro  salas de estar com sofás grandes, e 
espaço suficiente no quintal para criar deze-
nas de galinhas, porcos e gansos, que sem-
pre funcionam como um despertador para 
um recém-chegado, ou um simples, relógio 
silencioso, a marcar segundo a segundo o 
quotidiano de quem ali vive. 

A cidade evoluiu o bastante para, ape-
sar de não haver electricidade pública, ter 
uma ligação à internet. “Antes da constru-
ção da ponte as pessoas tinham que atra-
vessar o rio para vender os seus produtos 
o que limitava a carga e tinham de pagar 
taxas. Esta infra-estrutura veio criar mais 
facilidades nos negócios”.

A estrada sobre o rio leva-nos à cida-
de de Gang Mei, no distrito de Yang Jiang, 
província de Guangdong. Só aí é possível 
encontrar supermercados e mercados de 
rua. Na aldeia não há estas infra-estruturas, 
mas não falta alimento do que criam e culti-
vam. Vacas, porcos e filas enormes de gan-
sos vão marchando entre os humanos.

Huang Tang vive do presente e também 
pensa no futuro – várias crianças correm ou-
tras refugiam-se em casa com os irmãos ou 
estudam para não perder o estatuto de me-
lhor aluno da escola, não na da aldeia, que 
foi doada por um membro do partido Kuo-
mintang que partiu para Taiwan. Essa está 
fechada. Todos os dias seguem para cidade 
onde se juntam para crescer, com o sonho de 
transformar o povoado. 

 (...) “Mesmo quando não se sabe qual é o grau de parentesco entre 
as pessoas, há a certeza que o sangue as une naquela terra de 
origens, com pouco mais de duas dezenas de habitações, algumas 
já erguidas de novo, após a construção da ponte que abriu a aldeia 
[Huang Tang] a uma vida melhor” (...)

(...) “Vêem-se mais viaturas e foi construída uma estrada de 
cimento entre as casas, mas há coisas que não mudam. Não 
mudou o sentimento de ligação entre as pessoas e o qual nos 
faz perceber, durante as cerimónias da Pura Claridade, que 
mais do que religião o ritual é um encontro de gratidão” (...)

Bento XVI vai ao País do cedro
bento xvi irá visitar o líbano de 14 a 16 de Setembro, anunciou domingo a Santa 
Sé. Durante a sua visita ao País do cedro onde coabitam muçulmanos e cristãos, 
bento xvi fará um apelo à paz e à tolerância religiosa, no país e na região. a 
visita do chefe máximo da igreja católica poderá ajudar a sarar algumas feridas 
de um país que viveu a guerra civil, foi vítima de invasão, bombardeamentos e 
ocupação israelitas e ainda da ocupação síria. o líbano é encarado por muitos 
como o “país mártir” do Médio oriente. 

ALERTOU BENTO XVI NA VIGÍLIA PASCAL

“Escuridão sobre Deus” ameaça o mundo

Se Deus e os seus valores, a diferença 
entre o bem e o mal, permanecem na 
escuridão, então todas as outras ilumi-

nações, que nos dão um poder tão incrível, 
não serão só progresso, mas também ame-
aças que nos colocam em perigo, nós e o 
mundo”, afirmou o pontífice, diante das 10 
mil pessoas que assistiram à Vigília Pascal, 
na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O Papa acrescentou que “a escuridão 
é uma verdadeira ameaça para o homem”, 
porque “o impede de ver de onde veio e 
para onde vai o mundo, para onde vai a 
própria vida e o que é bom e o que é mau”.

Durante a homília, Bento XVI, de 84 
anos, salientou a ideia da criação e afirmou 
que os sete dias (da criação do mundo) são 
uma imagem que se desenvolve no tempo 
e que tem como objectivo o sétimo dia, “o 
dia da libertação de todas as criaturas para 
Deus e um para o outro”.

Papa concedeu a bênção “Urbi et Orbi” perante 150 mil pessoas

Bento XVI denunciou, durante a homília da Vigília Pascal, a verdadeira “ameaça” para o homem contemporâneo que constitui a “escuridão sobre 
Deus e os seus valores”. O Papa aproveitou ainda a Páscoa para apelar ao fim da violência na Síria

O Sumo Pontífice assegurou que a 
criação está orientada para a unidade entre 

Deus e o Homem, assinalando que o livro 
do Génesis, no relato da criação, começa 
com a criação da luz, enquanto que o sol e a 
lua são criados apenas ao quarto dia.

O Papa destacou igualmente que, com 
a ressurreição de Cristo, a vida torna-se 
mais forte do que a morte, o bem mais for-
te do que o mal, o amor mais forte do que 
ódio, a verdade mais forte do que a menti-
ra, assim como a escuridão se dissipa.

A cerimónia da Vigília Pascal foi trans-
mitida em directo por diversos canais de 
televisão de todo o mundo. Bento XVI deu 

os sacramentos do baptizado, do crisma e 
a primeira comunhão a oito fiéis adultos, 
originários da Alemanha, Itália, Albânia, 
EUA, Eslováquia, Camarões e Turqueme-
nistão.
APELO AO DIÁLOGO NA SÍRIA. No 
domingo, o Papa concedeu a bênção “Urbi 
et Orbi” perante 150 mil pessoas, na basílica 
de São Pedro, e apelou ao “fim do derrama-
mento de sangue” na Síria e que se retome 
“sem demora a via do respeito, do diálogo 
e da reconciliação”. Bento XVI exortou a co-
munidade internacional a “acolher e pres-
tar a assistência necessária” aos numerosos 
refugiados provenientes da Síria, “para que 
aliviem os seus penosos sofrimentos”. 

Na sua mensagem pascal, o Papa in-
centivou também o povo iraquiano a não 
poupar esforços para avançar no caminho 
da estabilidade e do desenvolvimento. 
Apelou ainda para que, na Terra Santa, is-
raelitas e palestinianos retomem o processo 
de paz.

O Papa referiu-se também à situação 
no Mali, “que atravessa um momento po-
lítico delicado” e pediu paz e estabilidade 
para esse país africano. Bento XVI teve ain-
da palavras de alento para as comunidades 
cristãs que sofrem perseguições e discrimi-
nações por causa da fé, como na Nigéria, 
“palco nos últimos tempos de sangrentos 
ataques terroristas”.

Para os devidos efeitos, vimos por este meio notificar os representantes dos 
agregados familiares seleccionados da lista de espera de habitação económica 
abaixos mencionados:

De acordo com os termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 26/95/M, de 26 
de Junho, o Instituto de Habitação (IH) informa os representantes dos agregados  
familiares acima referidos, através de ofícios, para se dirigirem pessoalmente ao 
IH, sita na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau (perto da Escola 
Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte), no dia 18 de Abril de 2012, às horas 
fixadas nos respectivos ofícios, para escolha das fracções de habitação económica 
disponíveis de T2 na zona de Taipa.

ANÚNCIO  

[ N.º 93/2012 ]

Nessa altura, os agregados familiares da lista de espera acima referidos devem apresentar os documentos comprovativos 
(originais e cópias) abaixo mencionados, para efectuar a nova verificação dos requisitos da candidatura da aquisição de 
habitação económica. Caso as respectivas informações afectem os actuais requisitos da aquisição de fracção ou existirem mudança 
da composição dos agregados familiares acima referidos, este Instituto irá suspender, imediatamente, o procedimento da escolha 
de habitação económica: 

1. Documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar e os seus cônjuges (caso houver) registados no 
boletim de candidatura de habitação económica.

2. Prova de casamento (aplicável aos indivíduos casados. Caso tenha entregue ao IH, nos últimos três meses, não é 
necessário a entregar de novo). 

3. Boletim de candidatura dos dados dos agregados familiares de habitação económica devidamente preenchidos e assinados. 

De acordo com os termos do n.º 2 do artigo 13.º do decreto-lei acima referido, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 25/2002, caso os agregados familiares da lista de espera acima referidos não tenham comparecido no IH, no 
dia e horas fixados, e apresentado os documentos acima referidos, para escolha de habitação ou não pretendam adquirir nenhuma 
das fracções de habitação económica disponíveis no momento podem optar entre, por motivo não justificado, implica a perda do 
direito de escolha e passagem automática para o último lugar da lista geral; ou após a apreciação dos dados apresentados, verifique 
que não reunirem com os requisitos da candidatura, os agregados familiares seleccionados serão excluídos na lista geral. 

* Em caso da 2.ª convocação, os agregados familiares seleccionados que não tenham comparecido no IH, no dia e horas 
fixados, e apresentado os documentos acima referidos, para escolha de habitação ou não pretendam adquirir nenhuma das fracções 
de habitação económica disponíveis no momento podem optar entre, serão excluídos na lista geral, de acordo com os termos das 
alínea a) do artigo 14.º do decreto-lei acima referido, com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2002 
e alínea 2 do n.º 5 do artigo 60.º da Lei n.º 10/2011.

No intuito de proporcionar os agregados familiares seleccionados para terem mais conhecimentos sobre as informações das 
fracções de habitação económica disponíveis, o IH juntamente os ofícios enviará em anexo o catálogo com descrições das fracções 
para venda, tabela dos preços, rácio bonificado, pontos de observação, informações sobre a fracção de modelo. Caso os agregados 
familiares seleccionados não tenham recebidos os ofícios remetidos pelo IH, até sete dias antes da data fixada, poderão dirigir-se 
ao IH sito na Travessa Norte do Patane n.º 102, Ilha Verde, Macau) ou consultar através do telefone n.º 2859 4875, durante o 
horário de expediente.

O Presidente,
Tam Kuong Man
3 de Abril de 2012 

Nome
N.º do 

boletim de 
candidatura 

Nome
N.º do 

boletim de 
candidatura

117430
118390
74369
66336
89307
94446
70387
110912
108357
87770
72915
61377
77832
92266
92376
84632
*117036
105989
101235
52666
104248

SAM LEI VONG 
FONG KAM IAU
LAM LAI SEONG
HO KENG HANG
SOU WAI KEI
CHAN TAI CHEONG
LOU KA FAI
HO CHAN VAI JOSE
CHAN POU KUAN
LEI KIT MAN
PUN LEONG PO
SI KAM HONG
IEONG WENG KIN
LAU WAI YIN
HO KUOK WAI
FOK SIO IAM
*AO KUOK WAI
SOU KIM WA
TAM SAO LAN
CHEUNG LAI VAN EMILIA
U FAN FONG

52400
117139
105611
77790
80576
94603
81835
82648
102607
100926
116697
87846
89082
87928
121643
108212
96070
86586
77812
121856

IAO CHON KUONG
FONG LAI I
CHAN KA HOU
NG UT IONG
LEI SAO MAN
HO KUAN HOU
PUN TAK IAO
LAM MAN I
LEONG CHAK LAM
CHOI MA LEI
LEI KAM IENG
HA IOK HONG
CHE SIO LAI
AO PENG KEONG
WONG MENG SENG
WONG SAO MAN
CHAN SON KEONG
LAM HAO MEI
CHIO HOI IENG
LAU CHAU

ESPEcIal PáScoa acTual
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VOLTA AO
MUNd
CHINA
a inflação na china no primeiro tri-
mestre de 2012 abrandou para 3,8 
por cento, menos 1,6 pontos percen-
tuais do que a média de 2011, segun-
do anunciou o Gabinete Nacional de 
estatísticas da china. em Março, o 
Índice de Preços no consumidor da 
china (iPc), um dos principais indi-
cadores da inflação, voltou a subir em 
relação ao mês anterior (de 3,2% para 
3,6%), mas manteve-se aquém dos 
4,5% registados em Janeiro.

JAPÃO
a Sony vai suprimir 10 mil postos de 
trabalho em todo o mundo, no âmbito 
de uma série de reformas com vista a 
fazer regressar o gigante da electróni-
ca aos lucros, revelou ontem o diário 
nipónico Nikkei, que adianta que apro-
ximadamente metade destes cortes 
resulta de parte da reestruturação da 
unidade química de Sony, bem como 
das operações ligadas aos pequenos 
e médios ecrãs de cristais líquido.

TAILÂNDIA
um turista francês, de 27 anos, morreu 
num incêndio que deflagrou durante a 
noite num hotel de baixo custo e sem 
licença de exploração, num dos distri-
tos turísticos da capital da tailândia.M 
a polícia indicou que o fogo teve início 
num bar situado na cave do edifício 
de três andares no bairro de Khao 
San road, uma área bastante popular 
para “mochileiros” e turistas que re-
correm a viagens de baixo custo.

COREIA DO NORTE
vários jornalistas e especialistas no 
campo da ciência e tecnologia estran-
geiros efectuaram uma visita às insta-
lações a partir das quais a coreia do 
Norte planeia lançar um satélite entre 
os dias 12 e 16, informou ontem a 
agência estatal KcNa. os convidados 
observaram na plataforma de Sohae, 
localizada na província de Pyongan 
do Norte, o foguete unha-3 que, nas 
últimas semanas, tem despertado crí-
ticas por parte dos estados unidos 
e os seus aliados, como a coreia do 
Sul e o Japão, que consideram que o 
lançamento encobre um teste de um 
míssil balístico de longo alcance.

TAIWAN
um sismo moderado de magnitude 
5,4 graus, na escala de richter, atin-
giu o leste de taiwan, sem ter causa-
do danos, disseram sismólogos norte-
americanos. o abalo ocorreu às 05:43 
de ontem (21:43 tMG de domingo) a 
73 quilómetros a sudeste de Suao, a 
uma profundidade de 25 quilómetros, 
ou seja, a 135 quilómetros a sudeste 
de taipei, segundo o Serviço Geoló-
gico dos estados unidos, que acres-
centou não ter sido emitido qualquer 
alerta de tsunami.

IsRAEL
o Ministério da Habitação israelita 
publicou na sua página da internet, o 
anunciou de candidaturas à constru-
ção de 1121 unidades residenciais 
nos territórios ocupados. Segundo o 
anúncio, 872 casas irão ser construí-
das em Har Homa, um colonato no sul 
de Jerusalém oriental, outras 180 se-
rão construídas no colonato de Givat 
Zeev, perto de ramallah, e 69 irão ser 
construídas no colonato de Katzrin, 
nos montes Golã, sírios.

acTual
INSTALADO SISTEMA ANTIMÍSSEIS EM TÓQUIO. o Japão 
implantou um sistema antimísseis no centro de tóquio 
como prevenção contra o foguete que a coreia do 
Norte tem previsto lançar nos próximos dias e que 
pode representar um eventual risco para a capital 
japonesa.

EUA

Republicanos querem 
evitar ‘efeito Sarah Palin’
O vencedor das primárias republicanas terá de indicar candidato a vice-presidente. Opção de Mccain em 
2008 revelou-se desastrosa

Em Julho de 2008, um mês 
antes de ter sido indicada 
por John Mccain como 

candidata republicana à vice- 
presidência dos EUA, Sarah 
Palin desvalorizou a importân-
cia do cargo, dizendo que este 
lhe parecia pouco “produtivo” 
e que não sabia exactamente 
quais as funções desempenha-
das por um vice-presidente. 
Estas declarações não foram su-
ficientes para assustar Mccain, 
que pagou caro pela sua escolha 
quando Palin, que entretanto se 
transformou numa estrela do 
movimento ultraconservador 
Tea Party, começou a acumular 
gaffes nas entrevistas que con-
cedia. A então governadora do 
Alasca disse que a Coreia do 
Norte era uma aliada do seu 
país, mostrou pouco conheci-
mento sobre os conflitos inter-
nacionais em que os Estados 
Unidos estão envolvidos e che-
gou mesmo a dizer que o Afega-
nistão é “vizinho” dos EUA.

A decisão de Mccain re-
velou-se um desastre, mas o 
ex-candidato não se coíbe de 
fazer piadas sobre o assunto. Na 
quarta-feira, entre gargalhadas, 

Mccain disse na CBS que Mitt 
Romney, favorito à nomeação 
republicana, devia escolher 
Sarah Palin para a vice-presi-
dência, tal como ele próprio 
fez. Contudo, no dia seguinte, 
Mccain falou mais a sério e em 
entrevista à CNN acabou por 
dizer que Romney não deve 
precipitar-se na sua escolha.

Apesar de ser um cargo 
essencialmente cerimonial, a in-
dicação de um vice-presidente 
pode ajudar a conseguir o apoio 
de um leque mais alargado de 
eleitores. Para Romney, que 
perde largamente para Obama 
quando se trata do voto femini-
no, seria uma escolha previsível 
indicar uma mulher para a can-

didatura à vice-presidência. De 
preferência conservadora e de 
origens humildes, uma vez que 
Romney é um moderado extre-
mamente rico.

Para fugir a um efeito ne-
gativo semelhante ao que Palin 
provocou na campanha de Mc-
cain, Romney, que deverá sair 
vitorioso das primárias, terá 
de reflectir com cuidado sobre 
qual o candidato mais apro-
priado para o acompanhar na 
corrida. Dezenas de nomes têm 
sido apontados e analisados 
pelos jornais americanos como 
eventuais candidatos a número 
dois da Administração, mas a 
decisão final será tomada pelo 
republicano escolhido para de-
frontar Barack Obama.

O senador pela Florida 
Marc Rubio é um nome forte, 
mas a lista de governadores 
com hipóteses de serem convi-
dados é extensa: Bob Mcdon-
nell, da Virginia; Chris Christie, 
de Nova Jérsia; Susana Marti-
nez, do Novo México, ou Bobby 
Jindal, da Luisiana. Há ainda 
o ex-governador do Minesotta 
Tim Pawlenty, que desistiu da 
corrida à presidência em Agos-
to, ou o senador pelo Ohio, Rob 
Portman.

JTM/DN

ESPANHA

Eurovegas perto de Madrid 
A cidade de Las Vegas em 
Espanha, ou “Eurovegas”. É 
isto que o magnata dos casinos 
Sheldon Adelson, dono da 
empresa Las Vegas Sands (LVS,) 
está decidido a criar em Espanha: 
uma cidade semelhante à norte-
americana, com uma grande 
avenida cheia de altos hotéis e 
casinos 

Madrid e Barcelona lutam por 
atrair um investimento de 17 mil 
milhões de euros em 10 anos e a 

capital espanhola está à frente de uma cor-
rida que não foge às polémicas.

Para pôr a funcionar o mega projec-
to será preciso aceitar as regras de jogo 
do seu criador, entre elas, uma descida 
dos impostos sobre o jogo e permitir fu-
mar dentro dos casinos. As vozes contra 
falam de incumprimentos a nível de re-
gras ambientais, bem como graves con-
sequências sociais e económicas, moti-
vos pelos quais exigem um estudo mais 
detalhado do projecto.

Mas em tempos de crise, e com núme-
ros históricos no desemprego, a “Eurove-

gas” poderia criar 260 mil postos de traba-
lho e atrair mais 11 milhões de turistas por 
ano. Nem Barcelona nem Madrid querem 
deixar fugir esta oportunidade, que já está 
a criar muita expectativa entre os habitan-
tes de ambas cidades, até porque a empre-
sa responsável pelo projecto prometeu dar 
prioridade ao emprego local.

Além disso, segundo os estudos rea-
lizados, cada pessoa que visite o complexo 
“Eurovegas” gastará 150% mais do que a 
média turística actual em qualquer uma 
destas duas cidades.

No passado fim de semana, respon-
sáveis de Madrid e Barcelona viajaram até 
Las Vegas para tentar convencer o magna-
ta. Em breve se espera conhecer a decisão 
da companhia LVS, pois o objectivo é co-
meçar as obras antes do verão.

Madrid é a favorita porque o aero-
porto de Barcelona pode tornar inviável a 
construção da cidade do jogo na Catalu-
nha. A altura esperada dos hotéis e casinos 
ultrapassa a regulamentada pelo aeroporto 
internacional El Prat.

A promessa da “Eurovegas” é elevar 
a reputação de Espanha como destino tu-
rístico de primeiro nível. “Las Minivegas”, 
como também é chamado o complexo, 
oferecerá serviços como spas, ginásios, pis-
cinas e golfe. Não se pode esquecer que o 

jogo em Las Vegas representa 18% do to-
tal da actividade económica cidade norte-
americana. O leque de serviços de uma 
estrutura deste género exige um aumento 
da oferta de alojamento que será mesmo 
maior que a prevista em Eurovegas (36 mil 
quartos divididos em 12 hotéis de luxo). 
Cada resort desenhado vai responder às 
necessidades do mercado ficando integra-
dos urbanisticamente na cidade escolhida.
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acTual
PEQUIM ABRE MAIS TRÊS MATERNIDADES POR CAUSA DO 
DRAgÃO. a capital chinesa está a planear abrir mais três 
maternidades em 2012 para responder ao previsível 
aumento da natalidade no auspicioso ano do Dragão, 
disse ontem um funcionário do departamento de saúde 
do município.

ANUNCIADO ACORDO SOBRE CAHORA BASSA. o primeiro-
ministro português, Pedro Passos coelho, anunciou 
ontem que os governos de lisboa e de Maputo já 
chegaram a acordo sobre a transferência de capital na 
Hidroeléctrica de cahora bassa (Hcb), por um valor 
ainda não divulgado.

PORTUGAL

Mais infeliz que parceiros europeus

patrícia jesus

Retalho já vale três vezes mais 
do que o sector da banca na bolsa

Portugal é 73.º país mais feliz do mundo num ranking 
de 155 nações, encabeçado por três países nórdicos: 
Dinamarca, Finlândia e Noruega. Mais feliz, neste 

caso, pode ser um exagero já que fica a quase meio da ta-
bela, atrás de países como o Turquemenistão, El Salvador, 
Kosovo e Cuba – e de 22 dos membros da União Euro-
peia. O trabalho, o primeiro “Relatório sobre a Felicidade 
Mundial”, foi elaborado pela Universidade de Columbia 
a pedido das Nações Unidas (ONU) e apresentado numa 
conferência da organização.

“Revela bem a importância que se está a dar neste 
momento ao fenómeno, porque se percebeu que os indi-
cadores económicos não chegam para caracterizar o de-
senvolvimento de um país. Não chegam para nos dizer se 
estamos a criar uma sociedade da qual nos podemos or-
gulhar”, explica a psicóloga Helena Marujo, do Instituto 
da Felicidade.

Por isso se dá tanta atenção ao Reino do Butão, que 
desenvolveu o seu Produto Interno de Felicidade, diz. E 
no Reino Unido o instituto de estatística está a desenvol-
ver um programa para medir os níveis de bem-estar da 
população.

No entanto, o ranking divulgado, com base no 
“Gallup World Poll”, mostra que a economia é fundamen-
tal para a felicidade: à frente estão países ricos e no fim da 
tabela nações pobres, africanas – a última é o Togo, com 
uma média da avaliação de vida de 3, numa escala de 0 a 
10. “É importante lembrar que sem ter as condições míni-
mas de vida resolvidas, como o acesso a habitação digna, 

emprego, educação, saúde, é muito mais difícil ser feliz”, 
reconhece Helena Marujo. A partir daí, no entanto, o di-
tado “o dinheiro não compra felicidade” começa a fazer 
sentido.

Mas explicar a posição de Portugal não é fácil. A ava-
liação da vida é de 5,4 – o meio, o “assim assi m”, o “mais 
ou menos” típico do País, reconhece a professora do Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP). Aliás, 
os resultados são parecidos com um estudo que o Instituto 
da Felicidade divulgou em Novembro, em que 56% dos 
portugueses inquiridos responderam não ser particular-
mente felizes ou infelizes. No ranking da felicidade, Portu-
gal fica mesmo atrás da posição que ocupa, por exemplo, 
na lista do Relatório para o Desenvolvimento Humano da 
ONU, em que está no 41 º lugar.

Outro ranking do mesmo relatório, feito com base na 
“felicidade média” (relativamente no dia anterior), põe 
Portugal numa posição ligeiramente melhor: 67 ª posição. 
“Estamos a tentar desenvolver estudos mais qualitativos 
que nos expliquem esta tendência”, diz Helena Marujo. 
Razões históricas, como o trauma do terramoto de 1755, e 
culturais, como a aversão pelos extremos, podem explicar 
algum fatalismo e a atracção pelo meio, indica.

Mas medir a felicidade não é fácil: há décadas de tenta-
tivas de construção de instrumentos para avaliar a felicida-
de dos povos e a satisfação com a vida, indica a psicóloga. 
O relatório elaborado por Jeffrey Sachs, da Universidade 
de Columbia, John Helliwell, da Universidade de British 
Columbia e Richard Layard, da London School of Econo-
mics, aproveita essas experiências e aponta alguns cami-
nhos. Além dos factores pessoais – a saúde mental e física, 
família, educação, género e idade –, há factores externos 

que também são determinantes: o rendimento, trabalho, 
comunidade e governo, valores e religião. Os autores do 
estudo salientam, por exemplo, que o desemprego causa 
tanta infelicidade como a perda de um ente querido ou a 
separação.
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A Jerónimo Martins é a maior 
empresa do PSI- 20, com uma 
capitalização bolsista de 9,6 mil 
milhões de euros. No entanto, o 
sector energético continua a ser o 
mais valioso da praça lisboeta, ao 
valer quase 19 mil milhões

tiago figueiredo silva

A crise do crédito hipotecário e 
a aCtual crise de dívida sobe-
rana têm provocado uma forte 

desvalorização da bolsa e das cotadas 
portuguesas desde 2008. Por estar no 
olho destes dois furacões, a banca tem 
sido o sector mais castigado e perdido 
muito do seu peso e representatividade 
acumulados ao longo dos últimos anos. 
No entanto, em sentido inverso, há um 
sector que tem emergido e ganho cada 
vez mais terreno: o do retalho.

Contas feitas, o sector retalhista vale 
hoje três vezes mais do que a banca no PSI-
20. As contas são simples e fáceis de fazer. 
Juntas, as rivais Jerónimo Martins e Sonae 
SGPS valem 10,5 mil milhões de euros, en-
quanto BES, BCP, Espírito Santo Financial 
Group e BPI não vão além de uma capi-
talização bolsista conjunta de 3,58 mil mi-
lhões. Triplicado, este montante ascende a 
10,7 mil milhões, ou seja, quase tanto como 
o valor de mercado da Jerónimo Martins e 
da Sonae juntas. É certo que a maior parte 
da responsabilidade – se não a total – desta 

comparação pertence à Jerónimo Martins, 
já que, sozinha, vale 9,6 mil milhões de eu-
ros, ou seja, novamente quase três vezes 
mais do que a banca.

Esta capitalização bolsista confere, 
paralelamente, à retalhista liderada por 
Alexandre Soares dos Santos o galardão de 
empresa mais valiosa da bolsa lisboeta, à 
frente da Galp Energia por 586 milhões e 
da EDP por 3,5 mil milhões de euros. Na 
base desta posição está o crescimento da 
empresa em Portugal mas, sobretudo, fora 

do território nacional. A Polónia, onde de-
tém a Biedronka, continua a ser o seu mo-
tor de crescimento e um dos catalisadores 
para os bons resultados anuais que, no ano 
passado, cresceram 21% para os 340 mi-
lhões de euros. Aliada à sua actividade in-
ternacional está a remuneração accionista e 
a sua prestação no mercado de capitais.

A retalhista será uma das empresas do 
PSI- 20 que vai remunerar os seus accionis-
tas este ano, com um dividendo bruto de 
0,275 euros, que será pago no próximo dia 

País ocupa 73.ª posição em relatório sobre a felicidade. O documento foi apresentado numa conferência das Nações Unidas, em que se discutiu 
necessidade de construir novos indicadores

A Jerónimo Martins, de Alexandre Soares dos Santos, é a cotada mais valiosa da bolsa portuguesa

30. Além desta recompensa, os investido-
res têm motivos para sorrir, uma vez que 
os títulos da retalhista arrecadam a melhor 
prestação do PSI- 20 desde o arranque do 
ano, ao ganharem 20%. E, a julgar pelos 
analistas, a tendência positiva é para con-
tinuar. O Goldman Sachs atribuiu recen-
temente o preço-alvo mais alto de sempre 
para a Jerónimo, de 21,80 euros, sinalizan-
do que as acções podem valorizar perto de 
50% nos próximos 12 meses, tal como ING 
subiu o seu target para 16,7 euros e conti-
nua a considerá-la como uma das suas pre-
feridas entre o retalho europeu.

Apesar de, em conjunto com os 874 
milhões da Sonae SGPS, a Jerónimo Mar-
tins colocar o retalho a valer três vezes mais 
do que a banca, este não é o sector mais va-
lioso da bolsa de Lisboa. Esse prémio vai 
antes para o sector energético que, aos pre-
ços de mercado actuais da Galp, EDP, EDP 
Renováveis e Ren, está avaliado em 18,9 
mil milhões de euros. Na prática, mais 8,4 
mil milhões do que as duas retalhistas.

A construção/ indústria ocupa a últi-
ma posição do pódio como o terceiro mais 
valioso do PSI- 20. Neste sector foram in-
cluídas as capitalizações da Brisa, Cimpor, 
Mota-Engil e Sonae Indústria, com um 
valor conjunto de 5,58 mil milhões. As três 
telecom (PT, Sonaecom e Zon) surgem logo 
a seguir, com 4,66 mil milhões, juntamente 
com a banca e, por fim, o sector do papel, 
com a Portucel, a Semapa e a Altri a acu-
mularem uma capitalização bolsista con-
junta de 2,5 mil milhões de euros.
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catarina reis da fonseca
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NELO VINGADA E JAIME PACHECO EMPATAM A ZERO. O Dalian Shide, 
treinado por Nelo vingada, e o beijing Guoan, de Jaime 
Pacheco, empataram a zero na “casa” do primeiro, em jogo da 
quinta jornada da superliga chinesa. com o resultado o Dalian 
Shide subiu para o 13º lugar, com cinco pontos, e o beijing 
Guoan desceu para a sétima posição, somando sete pontos.

SERENA WILLIAMS CONQUISTA O TÍTULO 
COM 30 ANOs. a norte-americana Serena 
Williams venceu em charleston o torneio 
da série international do circuito Wta, 
tornando-se na primeira tenista a vencer 
com 30 anos de idade depois de 1990. DESPoRTo DESPoRTo

JORGE COSTA DESPEDIDO DO CLUJ. o treinador português 
Jorge costa foi despedido do cluj, líder do campeonato 
romeno, na sequência da goleada de 5-0 sofrida em 
casa perante o rapid de bucareste. a nove jornadas 
do final, o cluj comanda o campeonato com 51 pontos, 
mais cinco do que o Dínamo de bucareste.

PSG AGRAVA CRISE DO MARSELHA. o Paris 
Saint-Germain recebeu e bateu por 2-1 o 
Marselha, em jogo da 31ª jornada da liga 
francesa de futebol, agravando a crise da 
formação do sul do país, que perdeu dez dos 
últimos 11 jogos que disputou.

10 mudanças até ao 1º lugar

HULK PARA TODA A OBRA

O problema da falta de um ponta de 
lança capaz de colmatar a saída de Fal-
cão cedo se fez sentir no Dragão. Kléber 
e Walter estavam longe de ser alterna-
tivas, pelo que Vítor Pereira foi forçado 
logo em Novembro a encontrar uma so-
lução alternativa e Hulk passou a jogar 
no centro do ataque.

O PONTA DE LANÇA

Com Hulk a jogar fora da sua posição, 
a SAD portista viu-se forçada a arrepiar 
caminho no mercado de Inverno para 
encontrar uma referência na frente de 
ataque: Janko foi contratado ao Twente 
por três milhões de euros, Walter dis-
pensado, Kléber instalou-se a suplente 
e Hulk voltou à sua posição original.

MEIO CAMPO
REFORMULADO

No mercado de Inverno, Souza, Bellushi 
e Guarin, sem espaço no meio campo 
portista, foram emprestados, tal como 

o lateral Fucile. Em contrapartida, alem 
de Janko, chegaram o médio argentino 
Lucho González e o lateral direito bra-
sileiro Danilo.

A LIDERANÇA
DO COMANDANTE

Mais do que um titular indiscutível, e 
uma mais valia desportiva, o regresso 
de Lucho representou um suplemento 
de alma para o FC Porto: é um símbo-
lo do clube e tem a autoridade de um 
treinador dentro das quatro linhas. E a 
tudo isso acresce uma extraordinária li-
gação afectiva com os adeptos.

MUDANÇA DE CAPITÃO

A derrota frente ao Gil Vicente (3-1) em 
Barcelos, em finais de Janeiro, fez com 
que os sinos tocassem a rebate no plan-
tel portista. Pinto da Costa conversou 
com os jogadores e a estrutura decidiu 
mudar o capitão de equipa: Hulk subs-
tituiu Helton, que alegou os condicio-
nalismos da braçadeira num guarda-
redes perante os árbitros.

O ADJUNTO
PAULINHO SANTOS

Alem da mudança de capitão, a estru-
tura portista entendeu por bem reforçar 
a equipa técnica em meados de Feverei-
ro. O académico Rui Quinta deixou de 
estar sentado ao lado de Vítor Pereira 
no banco, onde passou a sentar-se o ex-
jogador Paulinho Santos para reforçar a 
mística junto da equipa.

JAMES
FINALMENTE TITULAR

Apesar de ser o melhor marcador portis-
ta na Liga, o jovem prodígio colombiano 
James Rodriguez tardou a impor-se como 
titular e só em finais de Fevereiro, Vítor Pe-
reira respondeu aos apelos dos adeptos.

QUESTÕES LATERAIS

Só agora o FC Porto parece ter resol-
vido a questão dos laterais. Do lado 
direito Fucile foi descartado e Maicon 
foi uma adaptação contestada. A posi-
ção parecia destinada a Danilo, mas as 
lesão deste levou a que se resgatasse 

Sapunaru. Do lado esquerdo, Alex San-
dro é cada vez mais alternativa a Álva-
ro Pereira (que se rebelou publicamente 
contra o treinador no jogo de Braga).

ROLANDO
E O EIXO DA DEFESA

Tal como nos laterais, Vítor Pereira de-
morou até acertar com a dupla de cen-
trais. Rolando, que parecia intocável no 
início da época acabou por ser preteri-
do (também ele contestou o treinador 
ao ser substituído). Agora Vítor Perei-
ra parece ter encontrado em Maicon e 
Otamendi a dupla do momento.

CONTROLAR
A INDISCIPLINA

Se os protestos públicos de Álvaro Pereira 
e Rolando são resolvidos pela SAD portista 
sem alarido, Cristian Rodríguez tem guia 
de marcha. O uruguaio, em final de contra-
to, chegou a vias de facto com os adeptos 
no final do FC Porto-Gil Vicente e com um 
colega no treino. JTM/DN

Do ponta-de-lança ao treinador adjunto, o FC Porto de Vítor Pereira foi evoluindo numa lenta metamorfose que lhe permitiu sobreviver às 
alturas mais críticas e chegar à fase decisiva na frente

Pela época além, Vítor Pereira e a direcção 
de Pinto da Costa foram sendo obrigados a 
emendar erros e corrigir alguns dos problemas 
da equipa. Será que é suficiente para o FC Porto 
ser campeão?

A quatro jornadas do final, o FC Porto afirma-
se principal candidato ao título. O triunfo em 
Braga arrumou praticamente um dos adversá-

rios e os dragões esperam que o Benfica escorregue 
em casa do rival Sporting para terem caminho aberto 
para o seu 26º título de campeão nacional.

Um caminho feito de constantes atalhos desde 
início da época para este FC Porto de Vítor Pereira, 
obrigado a reinventar-se a cada adversidade. Para 
já, é pelo menos um campeão do instinto de sobrevi-
vência nesta Liga. O regresso de Lucho González, a 
mudança de capitão de equipa, a introdução de um 
novo técnico-adjunto (Paulinho Santos), quando mui-
tos adeptos clamavam pela cabeça do principal, dão à 
direcção portista a autoridade de quem parece estar 
agora a colher os frutos de não ter atirado a toalha ao 
chão. Uma e outra vez, Pinto da Costa e seus pares fo-

ram emendando a mão, corrigindo a rota e ajudando 
o treinador Vítor Pereira a levar o barco a bom porto, 
argumenta o adepto portista e comentador político 
Pedro Marques Lopes: “Não me lembro de uma direc-
ção ter sido tão interventiva para facilitar o trabalho 
ao treinador. Vítor Pereira tem sido quase levado ao 
colo.”

Já o escritor Álvaro Magalhães tem dúvidas so-
bre a eficiência de algumas das decisões. “Houve 
emendas que pioraram o soneto. Erros crassos, como 
despachar o Guarín e o Belluschi e ficar com o Defour, 
um jogador vulgaríssimo. A contratação do Janko 
para ponta-de-lança também não foi uma grande so-
lução e a influência do Paulinho Santos no banco está 
por provar. De todas as decisões tomadas no decorrer 
da época acho que a mais acertada foi o regresso do 
Lucho: isso teve peso…”, diz.

O deputado social-democrata Carlos Abreu 
Amorim concorda que o regresso de Lucho e a en-
trada de Paulinho Santos para adjunto “meteram or-
dem no balneário”, apesar de se confessar surpreso 
com a contestação aberta do uruguaio Alvaro Pereira 
aquando da sua substituição no jogo de Braga. “Não 
me lembro de ver uma cena de indisciplina como este 
episódio do Alvaro Pereira a dar murros no banco de 
suplentes…”, diz, defendendo que, ao contrário da 
direcção portista, não acredita que o treinador Vítor 
Pereira aprenda com os próprios erros: “Ainda no sá-
bado o FC Porto voltou a entrar em campo com dez, 
porque o treinador voltou a insistir no ‘flop’ Kléber. 
Apesar de tudo, o plantel do FC Porto tem tanta qua-
lidade que resiste a tudo, até a um treinador medíocre 
como Vítor Pereira…”
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LIGA PORTUGUESA

Fc Porto: um líder que foi sendo
reinventado ao longo da época

sérgio pires

LIGA ESPANHOLA

“Barça” a quatro pontos do Real

A luta pelo título em Espanha está 
cada vez mais relançada – numa 
altura em que faltam sete jorna-

das para o final do campeonato –, com 
o Real Madrid a voltar a ceder terreno 
para o campeão em título Barcelona: os 
dez pontos que a equipa de José Mouri-
nho chegou a ter de vantagem há pou-
cas jornadas resumem-se agora a escas-
sos quatro, quando ainda há uma visita 
obrigatória a Camp Nou no calendário.

No Domingo, no Estádio Santiago 
Bernabéu, perante o seu público, a equipa 

merengue, com os internacionais portu-
gueses Pepe e Cristiano Ronaldo no onze 
inicial, não foi além de um empate sem go-
los frente ao Valência, um dos semifinalis-
tas da Liga Europa.

Num fantástico e electrizante jogo 
de futebol, Guaita, guarda-redes do Va-
lência, foi a figura maior de uma partida 
em que os visitantes se revelaram sem-
pre bastante organizados colectivamen-
te e também muito perigosos nas acções 
de contra-ataque.

Superior ao nível das oportunidades 
de golo criadas, em especial nos segundos 
45 minutos, o líder Real enviou uma bola 
ao poste, por Cristiano Ronaldo, mas o 

internacional português não conseguiu 
responder aos golos do rival Messi, que na 
véspera o tinha ultrapassado na liderança 
dos marcadores.

O Valência, primeiro pelo interna-

cional português Ricardo Costa e, depois, 
pelo médio argentino Tino Costa, também 
acertou nos ferros: uma vez ao poste e ou-
tra à barra da baliza de Casillas.
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Ronaldo foi dos mais inconformados com o empate caseiro

Guaita, guarda-redes do Valência, foi o pesadelo dos “merengues”. Ronaldo enviou bola ao poste e Pepe voltou a descontrolar-se

Citizens perdem com o Arsenal (1- 0) e até 
poderão ver os “red devils” de Nani sagrarem-
se campeões no seu estádio

Xeque-mate ao Manchester City. O investimento de 
500 milhões de euros do xeque Mansourbin Zayed 
Al-Nahyan desde que o árabe chegou ao clube in-

glês não trará qualquer retorno em títulos conquistados 
este ano. Mancini, pelo menos, já entregou as faixas ao 
United, depois de os “citizens” terem respondido com 
uma derrota ao triunfo da equipa de Nani, embora conti-
nue a garantir que é “o homem certo” para levar títulos ao 
Estádio Ettihad.

Com oito pontos de vantagem sobre o City a seis jorna-
das do final da Premier League, o Manchester United será 
campeão se vencer os próximos três jogos e empatar... em 
casa do rival, onde os red devils poderão fazer a festa do tí-
tulo. Festa essa que começou a desenhar-se em Old Trafford, 
com a vitória por 2-0 (Rooney e Scholes) frente ao QPR.

O Manchester City estava, por isso, “obrigado” a ven-
cer o Arsenal, mas Balotelli voltou a ser figura pelos piores 

motivos. A notícia é que desta vez isso aconteceu dentro do 
relvado: o avançado agrediu um adversário aos 20 minu-
tos, mas não foi sequer sancionado. A expulsão veio mais 
tarde, aos 90’, já depois de Arteta ter feito o único golo do 
jogo (87’), após quatro (!) bolas no ferro.

Mancini, técnico que já admitira que sem o título difi-

cilmente teria condições para permanecer em Manchester, 
voltou a criticar o avançado que ele próprio insiste em colo-
car a titular e disse que este poderá ter sido o último jogo de 
Mario pelo City. “Espero que ele seja castigado e por muitos 
jogos”, apontou. “Se ele continuar assim, a carreira dele aca-
ba em três anos. Ele tem de perceber que está a ir pelo cami-
nho errado. Agora sim, percebo Mourinho”, admitiu, após 
questionado se a “fera” será mesmo indomável.
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PREMIER LEAGUE

arsenal “oferece” as faixas ao united

Arteta fez o único golo da partida

No circuito de Losail, o campeão do 
Mundo Stoner liderou durante a 
maior parte da prova, com vanta-

gem a rondar os dois segundos, mas Loren-
zo fez jus à fama de fazer excelentes segun-
das partes de corrida e chegou-se à frente, 
subindo duas posições no espaço de uma 
volta, a três do fim.

O campeão do Mundo de 2010 largou 
da “pole-position” e manteve o primeiro 
posto até ao momento em que, à terceira 
volta, a maior velocidade de ponta da Hon-
da de Stoner colocou o australiano na fren-

te, quando já era evidente que a lutar se ia 
resumir aos três.

Stoner chegou a ter dois segundos de 
vantagem, mas, tal como os pilotos tinham 
alertado ao longo do fim de semana, a 
degradação dos pneus teve efeitos no de-
senrolar da corrida e, na segunda metade 
da corrida, Lorenzo, mais conservador de 
início, passou ao ataque, para arrebatar o 
triunfo na prova inaugural da época.

“A meio da corrida pensei que era im-
possível vencer, mas nunca desisti. Sempre 
a forçar, a tentar e vi que o Casey estava a 

perder um pouco de ritmo, continuei a for-
çar. Foi difícil, mas dei tudo o que tinha e foi 
fantástico vencer”, contou Jorge Lorenzo.

O compatriota Dani Pedrosa lamentou 
a “qualificação horrível devido aos proble-
mas da mota”, mas congratulou-se com a 
normalização da situação no “warm-up” du-
rante a manhã e considerou “inacreditável” 
o segundo posto, quando passou boa parte 
da prova em terceiro, atrás de Lorenzo.

Stoner, que liderou até faltarem três 
voltas e acabou por perder duas posições, 
lamentou os “problemas no braço direito” 

que lhe limitaram a “força para travar”, 
uma situação “decepcionante” que, no en-
tanto, não o impede de estar “muito con-
fiante para esta época”.

Lorenzo completou as 22 voltas ao 
traçado de 5.380 metros em 42.44,214 mi-
nutos, deixando Pedrosa a 852 milésimos e 
Stoner a 2,908 segundos. A diferença de 17 
segundos para o britânico Cal Crutchlow 
(Yamaha), quarto classificado, demonstra 
a diferença de rendimento entre os três da 
frente e os restantes.

JTM/Lusa

MOTOGP QATAR

Jorge lorenzo começa a vencer

Pepe descontrolado
o central português voltou a ter um momento de descontrolo: após sofrer falta 
de um adversário, Pepe agrediu, involuntariamente, o colega arbeloa, pensando 
tratar-se de um jogador do valência.

ver vídeo na edição online do jtm www.jtm.com.mo

tiago silva pires

joão ruela

O piloto espanhol Jorge Lorenzo (Yamaha) venceu o Grande Prémio do Qatar no arranque do Mundial de MotoGP, batendo em final emocionante o 
compatriota Dani Pedrosa e o australiano Casey Stoner, ambos em Honda

“Spurs” com europa em risco
o tottenham foi ontem surpreendido em casa pelo 
Norwich e perdeu por 2-1, sendo apanhado no 
quarto lugar da tabela pelo Newcastle, que venceu o 
bolton por 2-0. Nesta altura os “spurs” e os “magpies” 
partilham o quarto e o quinto lugar, respectivamente, 
os últimos de acesso às competições europeias, mas 
podem ser apanhados pelo chelsea em caso de 
vitória da equipa londrina na deslocação a fulham, 
partida disputada já depois do fecho desta edição. 
também ontem o everton recebeu e goleou o 
Sunderland por 4-0.
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“a chafarica está, portanto, há muito ingovernável, o que torna quase 
hilariante o debate político actual. o Governo naufraga em contradições 
e o PS paga a factura de se ter entregue a uma lógica cesarista e 
ignorado a subalternização do partido a interesses obscuros. Pode ser 
pior? Pode, pode!”

Eduardo Dâmaso in “Correio da Manhã”
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oPInIão
“Em Portugal, mesmo com tantas 
dificuldades financeiras, tem-se 
apostado no tipo de intervenção 
no domicílio”-Teresinha Noronha e 
Emanuel Vital

“É claro que é importante o governo local dar um sinal político neste sentido, e 
isso tem-se notado nos últimos tempos. No entanto cabe também às instituições 
de solidariedade social (...) situarem-se na linha da frente apresentando e 
implementando projectos que aliem a vertente social com a da saúde para melhorar a 
qualidade de todos os idosos de Macau.”- Teresinha Noronha e Emanuel Vital

O debate de ideias sobre a aborda-
gem que a sociedade deve adoptar 

para promover a participação social e 
apoiar cada um de nós quando entrar-
mos para o “grupo dos anciãos” é sem-
pre actual e oportuno. Neste sentido é 
de felicitar o espaço que os média de 
Macau estão a dedicar a este tema.

Criar ofertas de apoio baseadas 
em lares de terceira idade constitui 
uma abordagem redutora com um 
enorme potencial de desintegração 
do indivíduo que é deslocado do seu 
ambiente habitual de vida. Se bem que 
devemos reconhecer que constitui uma 
possibilidade de resposta a um perfil 
limitado de necessidades, mais da fa-
mília do que do idoso, deverão ser con-
sideradas, à luz do bom senso e da in-
vestigação científica disponível, outras 
respostas e outras opções. Estimular e 
facilitar a manutenção de cada um de 
nós (é do idoso que estamos a falar) no 
ambiente de vida da nossa escolha é, 
os estudos indicam, assim como o bom 
senso, a solução mais adequada para 
a maioria de nós (idosos). Esta última 
opção promove e garante uma melhor 
saúde física e mental, aproveita melhor 
o capital humano de cada um de nós e, 
já é reconhecido, é a solução economi-
camente mais viável e sustentável para 
a sociedade. São os custos com a saúde 
e com outros serviços que se poupam, 
verba essa que pode ser canalizada 
para criar mais e melhores oportunida-
des para a participação social da pes-
soa com idade avançada.

O que é necessário portanto é co-
locar os recursos adequados onde e 
quando são precisos.

O relatório de peritos do Comité 
para as Políticas Económicas da Comis-
são Europeia, referia já em 20061, base-
ando-se nas projecções de crescimento 
da população idosa, que era expectável 
ter uma poupança de gastos entre 40%-
60%, se o perfil de incapacidade das 
pessoas idosas melhorasse em linha 
com o aumento da esperança de vida. 
Mais ainda, a reforçar esta ideia, já em 
2003, peritos da Organização Mundial 
da Saúde, e da América do Norte, a 
propósito da gestão da informação e 
planeamento dos serviços de saúde, 
defendiam que informação sobre o es-
tado funcional era de longe um melhor 
preditor da utilização dos sistemas de 

Pensar em nós, pensar na terceira idade

saúde (Üstün e col., 20032; Bickenbach, 
20033). O nosso senso comum conse-
gue também reconhecer que se formos 
capazes de nos deslocarmos e de rea-
lizarmos actividades básicas da vida 
diária, não precisaremos de recorrer 
tantas vezes aos serviços de saúde!

Melhorar o perfil de incapacidade 
significa, basicamente, melhorar a ca-
pacidade física, a funcionalidade e a 
mobilidade de cada um de nós agora e 
no futuro. E a sociedade tem recursos 
humanos e profissionais especialmen-
te vocacionados para intervir nestes 
parâmetros. Em linha com este pensa-
mento, a sociedade deverá ter políticas 
adequadas que mobilizem estes e ou-
tros recursos numa política integrada 
de inclusão social e desenvolvimento.

Depois de cerca de 14 anos de ex-
periência profissional de âmbito hospi-
talar em Macau, tivemos a oportunida-
de de nos últimos 14 anos, em Portugal, 
acumular uma valiosa experiencia de 
trabalho de intervenção na comunida-
de. Como fisioterapeutas, conhecemos 
casos dramáticos de idosos “forçados” 
a entrar para um lar, acabando por 
sucumbir em pouco tempo devido a 

depressão e falta de adaptação a um 
meio ambiente vazio de significado, 
vazio de sentido.

O nosso envolvimento na elabo-
ração e implementação de projectos 
de apoio ao idoso permitiu-nos ter 
a perspectiva “do lado de dentro”. A 
funcionalidade da pessoa idosa foi 
avaliada no seu contexto de vida, no 
domicílio, e essa actividade abrangeu 
os utentes seniores da Freguesia de 
Leiria. Foi possível definir um perfil 
de funcionalidade e das necessidades 
sociais e de saúde da população. Em 
equipa alargada com outros profissio-
nais da área da saúde e social foi apro-
vado um programa que consistia em 
três projectos interligados. O projecto 
de apoio no domicílio, o projecto de 
formação a cuidadores formais e infor-
mais (aos familiares e a agentes de ge-
riatria) e um projecto de constituição 
um centro de recursos de tecnologias 
de apoio para promover a mobilidade 
e funcionalidade dos utentes. Graças a 
este e outros programas complementa-
res de cuidados para idosos, foi dada 
oportunidade para a pessoa idosa vi-
ver a sua vida duma forma digna e 

com qualidade4. O envolvimento e o 
treino de competências das famílias e 
dos prestadores de cuidados tem sido 
fundamental para o sucesso destas in-
tervenções.

Em Portugal, mesmo com tantas 
dificuldades financeiras, tem-se apos-
tado no tipo de intervenção no domicí-
lio. Vemos a Sta. Casa de Misericórdia 
de Norte a Sul com equipas de domicí-
lio e centros de convívios, assim como 
outras Instituições de Solidariedade 
Social como o Montepio Geral e a Cá-
ritas Diocesana, apenas para nomear 
algumas. Deveremos evidentemen-
te considerar situações limite para as 
pessoas com dependência funcional 
grave, sem família, ou esta não é está-
vel ou funcional, sendo aqui adequado 
considerar-se a institucionalização.

É claro que é importante o Go-
verno local dar um sinal político neste 
sentido, e isso tem-se notado nos últi-
mos tempos. No entanto cabe também 
às instituições de solidariedade social, 
que deverão conhecer bem a sua comu-
nidade, situarem-se na linha da frente 
apresentando e implementando pro-
jectos que aliem a vertente social com 
a da saúde para melhorar a qualidade 
de todos os idosos de Macau.

NOTAS:
1. The impact of ageing on public expendi-
ture: projections for the EU25 Member Sta-
tes on pensions, health care, longterm care, 
education and unemployment transfers 
(2004-2050). Report prepared by the Eco-
nomic Policy Committee and the European 
Commission (DG ECFIN), 2006.

2. Üstün, B. T., Chatterji, S., Kostanjsek, 
N., & Bickenbach, J. (2003). WHO’s ICF 
and Functional Status Information in He-
alth Records. Health Care Financing Re-
view, 24(3), 77-88.

3. Bickenbach, J. (2003). Functional status 
and health information in Canada: propo-
sals and prospects. Health Care Financing 
Review, 24(3), 89-102.

4. Noronha T, Vital E. Classificação Inter-
nacional da Funcionalidade: um modelo de 
intervenção e um instrumento de medição 
de resultados. Re(habilitar) 2008;7:5-19

* Ex-residentes de Macau

uM aRTIgo teresinha noronha 
e emanuel vital

In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 
10/04/1992

Há 20 anos

tdm: Governo acha bem
ProPoStaS alternativaS
A intervenção dos sócios pri-
vados da TDM na redifinição 
e reestruturação da empresa 
“é uma iniciativa oportuna 
e saudável que se reveste 
do maior interesse”,, disse 
à agência Lusa uma fonte 
da administração de Macau. 
“É importante que surjam 
alternativas aos planos de 
reestruturação da TDM apre-
sentado em assembleia geral 
pelo sócio maioritário (o 
Estado) de forma a gerar-se 
um consenso sobre o modelo 
de empresa que melhor sirva 
os interesses de todos os 
accionistas”, precisou a fonte. 
Os sócios privados da TDM 
comprometeram-se na quar-
ta-feira, durante uma reu-
nião da assembleia geral da 
empresa, a apresentar no dia 
11 de Maio um plano de rees-
truturação da companhia em 
alternativa ou complemento 
a uma proposta aneriormente 
sugerida pelo representante 
do Estado. Quando a reu-
nião da assembleia geral 
da TDM for retomada, no 
dia 11 do próximo mês, os 
planos para a reestruturação 
e redifinição da empresa dos 
accionistas privados serão 
analisados conjuntamente 
com a anterior proposta do 
Estado. “É necessário chegar 
a um modelo que permita 
ultrapassar os problemas que 
hoje afectam” a TDM, disse a 
fonte contactada pela agên-
cia Lusa, adiantando que no 
final do exercício de 1991 a 
empresa apresentava prejuí-
zos acumulados da ordem 
dos 162 milhões de patacas. 
O informador indicou que o 
Grupo de Ligação Conjunto 
Luso-Chinês “está sensibi-
lizado para este assunto” e 
“acompanha com muita aten-
ção” a evolução desta ques-
tão, que tem repercursões 
para além de 1999, ao em que 
a administração do território 
reverterá para a República 
Popular da China. O contrato 
de concesão da actividade 
de radiodifusão sonora e 
televisiva a TDM-SARL no 
território é válido até ao anos 
de 2005. O governo de Macau 
detém 50,5 por cento do 
capital da TDM, sendo ainda 
sócios da empresa “Socieda-
de de Turismo e Diversões de 
Macau” de Stanley Ho - com 
16 por cento - e a empresas 
de Hong Kong “ATV-Ásia Te-
levision” e”KPS-TK Studios”, 
que subscreveram quotas 
iguais de 11 por cento.

“Estamos certos de que este livro será 
mais um utilíssimo instrumento de 
valorização e promoção da culinária 

macaense”.
Do prefácio do livro

Com excelente apresentação e gra-
fismo, foi lançado em Março mais 

um livro de receitas da mais genuína 
culinária macaense. Edição do Insti-
tuto Internacional de Macau (IIM), 
com abundantes e bem seleccionadas 
ilustrações, o título da obra é “O Li-
vro de Receitas da minha Tia/Mãe 
Albertina”, sendo sua autora Cíntia 
Conceição Serro, nossa conterrânea e 
membro da Confraria da Gastronomia 
Macaense.

BOA CONCEPÇÃO
Quando se realizou o último En-

contro das Comunidades Macaenses, 
em Novembro/Dezembro de 2010, 
a comissão organizadora decidiu in-
cluir no programa uma conferência 
sobre gastronomia, como factor iden-
titário da comunidade, tendo Cíntia 
Conceição Serro sido uma das quatro 
oradoras convidadas. A sua palestra, 
feita com profundo conhecimento do 
tema e louvável simplicidade e sim-
patia, correspondeu plenamente às 
expectativas, tendo-lhe sido, na altu-
ra, lançado um desafio que ela pron-
tamente aceitou e dedicada e empe-
nhadamente assumiu: o de reunir em 
livro uma selecção criteriosa das re-
ceitas pacientemente compiladas por 
D. Albertina Carvalho Borges, sua 
muito estimada tia (“tia-mãe”, como, 
afectivamente, lhe chamou sempre), e 
por ambas experimentadas em pratos 
que fizeram a delícia de familiares e 
amigos em muitos almoços e jantares 
organizados ao longo de várias dé-
cadas. Tive o privilégio de apreciar 
algumas dessas iguarias como grato 
conviva e amigo.

Durante o último Congresso da 
Confederação das Confrarias Gas-
tronómicas Europeias, realizado em 
Albufeira (Algarve), em Novembro 
passado, no qual Macau, através da 
Confraria da Gastronomia Macaense, 
teve uma representação muito digna e 
activa, um primeiro esboço deste tra-
balho foi mostrado aos interessados, 
de todos merecendo uma apreciação 
muito positiva e encorajadora.

O produto final foi muito bem re-
cebido e foi com satisfação que o IIM 
se entregou à sua publicação e divul-
gação. Colaboraram na sua elaboração 
vários membros da família e amigos 
mais chegados da autora, que é credo-
ra da nossa justa homenagem, junta-
mente com a tia Albertina, respeitável 
nonagenária, muito estimada na nossa 
comunidade e na cidade onde reside 
(Lagos, Algarve), a todos continuando 
a impressionar pela sua sabedoria, vi-
vacidade e invejável “juventude”.

A AUTORA
O livro inclui um breve apontamen-

um livro que valoriza a gastronomia macaense

to sobre o percurso da autora:
“Cíntia de Carvalho Conceição 

Serro nasceu em Macau em Abril de 
1943.

Estudou em Macau no Colégio de 
Santa Rosa de Lima e no Liceu Nacio-
nal Infante D. Henrique.

Fez toda a sua carreira profis-
sional em Macau, tendo trabalhado 
em diversos organismos públicos, 
nomeadamente nos Serviços de Eco-
nomia e Estatística Geral, Inspecção 
do Comércio Bancário, Serviços de 
Planeamento e Integração Económi-
ca, Direcção dos Serviços de Turismo 
e Comunicação Social, Gabinete dos 
Assuntos de Justiça, tendo ainda de-
sempenhado o cargo de secretária do 
Secretário-Adjunto para a Educação, 
Cultura e Turismo.

Enquanto funcionária do Centro 
de Informação e Turismo, completou 
em Novembro de 1976, na Escola de 
Indústria Hoteleira de Macau (Macau 
School of Hotel Industry), o curso de 
Hotel Operations. Também frequen-
tou um seminário Workshop PATA’77 
no âmbito da Conferência da Pacific 
Area Travel Association em Macau, 
no ano de 1977. 

Depois de cerca de 30 anos de 
serviços prestados no Território de 
Macau, foi agraciada com a Medalha 
de Dedicação, pelo Governo de Ma-
cau, no dia 10 de Junho de 1989 (dia 
de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas).

Após a aposentação, foi contra-
tada para dar apoio no sector admi-
nistrativo da Direcção dos Serviços 
de Justiça e na Secretaria do Curso 
de Direito da Universidade da Ásia 
Oriental.

Durante a vivência em Macau, 
com a orientação e o apoio da tia/
mãe Albertina Martins de Carvalho 
Borges, aprendeu a confeccionar a 
maioria dos pratos da culinária ma-
caense. 

A autora está eternamente grata 
à tia/mãe Albertina, de quem herdou 
praticamente todos os seus cadernos 
de apontamentos e manuscritos, sem 
os quais não teria sido possível a ela-
boração deste livro.

A convite dos órgãos da Direcção 
da Casa de Macau de Toronto, do ano 
2007, foi representante dessa Casa na 

Confraria da Gastronomia Macaense, 
convite esse renovado pela Direcção da 
mesma Casa de Macau, dos anos 2009 
e 2011.

Foi convidada pela Comissão Exe-
cutiva do Encontro das Comunidades 
Macaenses do ano 2010 para participar 
na Conferência sobre Gastronomia Ma-
caense.

Por tudo isto e pelos muitos apelos 
dos seus familiares e amigos, a autora 
compreende a necessidade de escrever 
este livro, reconhecendo a poderosa in-
fluência da boa comida na felicidade 
das famílias.

A autora vive presentemente em 
três continentes, passando todos os 
anos algum tempo em Lagos (Algarve/ 
Portugal), em Richmond Hill (Ontário/ 
Canadá) e em Macau, sua terra natal.”

Na nota de apresentação, Cíntia 
Conceição Serro assevera que “cozi-
nhar com paixão, amor e criatividade 
torna a comida mais apetitosa e espe-
cial”. “Desde os pratos simples aos 
mais requintados, é necessário ter algu-
ma criatividade, especialmente quando 
confeccionados fora de Macau, devido 
à dificuldade na aquisição dos ingre-
dientes e especiarias exigidas nas recei-
tas macaenses.”

Reconhecendo a importância da 
culinária como expressão cultural da 
comunidade, a autora salienta que “a 
nossa comida foi e será sempre marca 
singular da nossa identidade e é, sem 
dúvida, um chamariz nas festas e con-
vívios entre gentes de Macau em qual-
quer parte do mundo”. “Não há nada 
mais agradável do que juntar a famí-
lia e amigos num almoço de domin-
go, saboreando os principais pratos, 
acompanhados de um bom vinho por-
tuguês, ao mesmo tempo que nos va-
mos lembrando das nossa vivências e 
amizades. É o saudosismo herdado dos 
portugueses ...”

O livro apresenta mais de 80 re-
ceitas, entre as quais as respeitantes a 
apreciadíssimos pratos, como o arroz 
carregado, o arroz gordo, a galinha 
chau-chau parida, a capela, os cama-
rões à moda de Macau, o caranguejo 
casquinha, o apabico, o chilicote frito, 
a bebinca de nabo, o chau chau pele, o 
minchi com batata frita, o chai (mistura 
de vegetais), o porco bafassá, o porco 
balichão tamarinho, a feijoada à moda 
de Macau, o diabo, o tacho, o porco de 
vinha-de-alho e o serrabulho, além de 
apetitosos e irrecusáveis doces, como o 
baji, o bolo menino, o bolo de côco, o 
bicho-bicho, o doce de camalenga, a ba-
tatada, o bolo cake, o bolo de chocolate, 
marcasotes e rebuçados de ovos. 

Estamos certos de que este livro 
será mais um utilíssimo instrumento 
de valorização e promoção da culinária 
macaense, estando prevista a sua am-
pla divulgação através de organismos 
ligados a Macau e junto das nossas as-
sociações da diáspora.

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

FalaR DE nóS jorge a. h. rangel*

(...) “Reconhecendo a 
importância da culinária 

como expressão cultural da 
comunidade, a autora salienta 

que “a nossa comida foi e 
será sempre marca singular 

da nossa identidade e é, 
sem dúvida, um chamariz 

nas festas e convívios entre 
gentes de Macau em qualquer 

parte do mundo”(...)
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00:10  Painkiller Jane

43 mgm
12:45  Sketch Artist II
14:30  Easy Money
16:00  La Cage Aux Folles
17:45  The Revolutionary
19:30  Love and Death
21:00  The Ambulance
22:45  The January Man
00:30  Dempsey

50 Discovery
13:00  On The Case
14:00  Surviving The Cut
15:00  One Man Army
16:00  Deadliest Catch
17:00  Swords
18:00  How It’s Made 11
18:30  How Do They Do It?
19:00  Dual Survival
20:00  Colony 
21:00  Man, Woman, Wild
22:00  River Monsters

23:00  Gold Rush
00:00  Man, Woman, Wild

51 ngc
12:30  Dog Whisperer
13:25  Rebuilding Titanic
14:20  Classified: CIA Confidential
15:15  Kung Fu Quest
16:10  Beyond The Cosmos
17:05  Travel Madness
18:00  Dog Whisperer
19:00  Seconds From Disaster
20:00  Stuntmen of Bollywood
21:00  Rock Stars
22:00  Beyond The Cosmos
23:00  Naked Science
00:00  Rock Stars

54 hisTory
13:00  Modern Marvels Essentials
14:00  Snipers
16:00  Pawn Stars
17:00  Modern Marvels
18:00  Pawn Stars
18:30  Kings Of Restoration
19:00  The Pickers
20:00  Top Shot
22:00  Battlefield
23:00  Swamp People
00:00  Kings Of Restoration

55 biograPhy channel
13:00  Hoarders
14:00  Psychic Kids
15:00  Storage Wars
17:00  Private Chefs Of Beverly Hills
18:00  Storage Wars
18:30  Airline USA
19:00  Psychic Kids
20:00  Billy The Exterminator
21:00  Gene Simmons
23:00  Psychic Kids
00:00  Hoarders

62 aXn
13:00  Blue Bloods
13:55  Wipeout
14:50  NCIS: Los Angeles

15:45  The Amazing Race
16:40  CSI: Miami
17:30  Leverage
18:20  Wipeout
19:15  Blue Bloods
20:10  Hawaii Five-0
21:05  Leverage
22:00  CSI: Crime Scene Investigation
22:55  The Firm
23:50  CSI: Miami
00:45  CSI: Crime Scene Investigation

63 sTar WorlD
12:10  Revenge
13:05  How I Met Your Mother
13:30  New Girl
14:00  Happy Endings
14:55  Greek
15:50  Masterchef Australia
17:10  Model Specials
18:05  Revenge
19:00  Raising Hope
19:30  Friends With Benefits
20:00  Glee
21:50  Model Specials
22:45  Revenge
23:40  Glee

82 rTPi
14:00  Telejornal Madeira  
14:37  A Hora De Baco  
15:04  Consigo
15:30  Feitos Em Portugal  
16:00  Bom Dia Portugal   
17:00  O Elo Mais Fraco  
17:53  Vingança
18:41  Correspondentes
19:08  Bom Dia, Em Que Posso 
 Ser Útil?   
20:00  Jornal Da Tarde   
21:16  O Preço Certo  
22:12  Ingrediente Secreto  
22:40  Portugal No Coração  
01:00  Portugal Em Directo

a programação é da responsabilidade
das estações emissoras
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TeleFones ÚTeis

avenida da Praia 
Grande, 975, Macau
tel: 28714000 

Clube 
Militar 
de Macau

cinema

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
Centro Hospitalar Conde S. Januário 28 313 731
Hospital Kiang Wu 28 371 333
CCaC 28 326 300
iaCM 28 387 333
dSt 28 882 184
aeroporto 88 982 873/74
táxi (amarelo) 28 519 519
táxi (Preto) 28 939 939
Água - avarias 28 990 992
telecomunicações - avarias 28 220 088
electricidade - avarias 28 339 922
directel 28 517 520
rádio Macau 28 568 333

cineTeaTro
s1 The Grey
14:30 • 16:30 • 19:30 • 21:30

s2 Titanic 3D
16:00 • 21:15

Torre De macau
Wrath of the Titans (3D)
14:30 • 16:30 • 19:30 • 21:30

galaXy
TheaTer 6
Man on a Ledge  - • 14:10 • 16:10 • 
18:10 • 20:10

TheaTer 9 (cl 1*)
The Hunger Games
13:40 • 15:55* • 16:20

TheaTer Dir. club 1 (cl 2)
A Simple Life -13:40 • 22:20*

TheaTer 8
Mirror Mirror Chi Ver - 13:30 • 17:40 • 
19:45 • 21:50

TheaTer granD TheaTer (9*)
Titanic 3D 
15:55 •17:00* • 20:55 • 00:30

TheaTer 7 (cl 2*)
Wrath of the Titans 3D - 14:10* • 
15:10 • 18:15* • 19:15 • 21:25 • 23:35

TheaTer granD TheaTer
Titanic 3D 
13:45 • 16:30 • 18:30 • 20:30 • 22:30 
• 00:30 

TheaTer 9 (8*)
Guilty Of Romance  - 22:30 • 23:55* 

TheaTer DirecTors cl 1 
The Lorax (3D English version) 
14:15

TheaTer DirecTors club 2
3D Sex & Zen: Extreme Ecstasy 
00:10

Meios para a apresentação de opiniões

É bem vinda a apresentação de opiniões
sobre o Desenvolvimento do Sistema Político

 Em 29 de Fevereiro de 2012, o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, 
de acordo com a Lei Básica e tendo em consideração a realidade da RAEM, decidiu manter 
inalterada a Metodologia para a escolha do Chefe do Executivo através de uma Comissão 
Eleitoral amplamente representativa e a Metodologia para a constituição da Assembleia 
Legislativa, composta por 3 grupos de membros, ou seja, por deputados eleitos por sufrágio 
directo, deputados eleitos por sufrágio indirecto e deputados nomeados, podendo no 
entanto, ser introduzidas alterações adequadas, nos termos previstos na Lei Básica e nos 
Anexos I e II.

 Para auscultar, de forma ampla, as opiniões dos diversos sectores da sociedade sobre 
a revisão das duas “Metodologias” e as respectivas disposições da legislação eleitoral da 
RAEM, o Governo vai realizar uma consulta pública, entre 10 de Março e 23 de Abril. 
Serão bem-vindas as opiniões dos cidadãos sobre o desenvolvimento do sistema político de 
Macau.

Sítio: www.cdm.gov.mo

Fax: 8987 0898 , 8987 0899      

Por correio ou pessoalmente:
Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (Rua do Campo, n.° 162, 
Edifício Administração Pública, r/c, Macau) 

Telefone: 8866 8866

Documento de Consulta sobre o 
Desenvolvimento do Sistema Político
Sítio para descarregamento: www.cdm.gov.mo

Local de distribuição: 
Centro de Informações ao Público; Edifício do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais; Postos de 
Atendimento e Informação do IACM; Centros de 
Prestação de Serviços ao Público; Imprensa Oficial; 
Biblioteca Central e Direcção dos Serviços de Correios.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

Direcção dos Serviços de Turismo

Anúncio do Concurso
A Região Administrativa Especial de Macau, através da Direcção dos Serviços de Turismo, faz público que, 
de acordo com o Despacho de 22 de Março de 2012, do Exmº. Senhor Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura, se encontra aberto concurso público para adjudicação do serviço de “Transporte de Material 
Pirotécnico, morteiros e materiais Sobressalentes destinados ao 24.º Concurso Internacional de Fogo 
de Artifício de macau”, 
1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Direcção dos Serviços de Turismo.
2. Modalidade de concurso: Concurso público.
3. Local de execução dos serviços: Locais mencionados no Caderno de Encargos.
4. Objecto dos serviços: Transporte de Material Pirotécnico, Morteiros e Materiais Sobressalentes 

destinados ao 24º Concurso internacional de Fogo de Artificio de Macau.
5. Prazo de execução: Obedecer às datas constantes no Caderno de Encargos.
6. Prazo de validade das propostas: O prazo de validade das propostas é de noventa dias, a contar da data 

do encerramento do acto público do concurso.
7. Caução provisória: MOP30.000,00 (trinta mil patacas), a prestar mediante garantia bancária ou 

depósito em numerário, em ordem de caixa ou cheque visado efectuado directamente na Divisão 
Financeira da Direcção dos Serviços de Turismo, ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau através 
de depósito à ordem do  Fundo de Turismo, na conta número:   “8003911119” devendo ser especificado 
o fim a que se destina.

8. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.
9. Preço base: Não há.
10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Direcção dos Serviços de Turismo, sita em 

Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.ºs 335-341, Edifício “Hotline”, 12.º andar até às 17:00 
horas do dia 08 de Maio de 2012.

11. Local, dia e hora do acto público do concurso: Auditório da Direcção dos Serviços de Turismo, sita 
em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.ºs 335-341, Edifício “Hotline”, 14.º andar pelas 
10:30 horas do dia 09 de Maio de 2012.
Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar presentes no acto público de abertura das 
propostas para os efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto·Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e para 
esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados a concurso.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se representar por procurador devendo, 
neste caso, o procurador apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o acto público do 
concurso.

12. Critérios de apreciação das propostas: 
- Preço                                                                                                     30%
- Qualidade e valia técnica da proposta                                                  20%
- Experiência e competência técnica do concorrente                              20% 
- Maior garantia de segurança e eficiência na prestação do serviço       20%
- Maior flexibilidade dos prazos                                                             10%

14. Local, dias e horário para a obtenção da cópia e exame do processo do concurso: 
Local: Direcção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, 
            na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.ºs 335-341, Edifício “Hotline”, 12.º andar. 
Dias e horário: Dias úteis, desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do Acto 
                           Público do Concurso e durante o horário normal de expediente.   

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 29 de Março de 2012.

Director dos Serviços, 
João Manuel Costa Antunes

lazER
ADELE SÓ LANÇA NOVO ÁLBUM EM 2014. adele revelou que irá 
apresentar uma nova canção até ao final deste ano, mas o 
próximo álbum só deverá ser lançado em 2014. a cantora 
britânica explicou à rádio francesa NrJ que precisa de 
tempo para escrever os temas e que “isso não acontecerá 
antes de uns bons dois anos”.

YOUSSOU N’DOUR DESIGNADO MINISTRO DO SENEGAL. 
o cantor Youssou N’Dour foi nomeado ministro da 
cultura e do turismo do Senegal. N’Dour, conhecido 
no mundo da música pelo dueto com Neneh cherry 
no tema “Seven Seconds”, integra a lista dos 25 
membros do governo liderado por abdoul Mbaye.

Helder Almeida

Isto dava
uma crónIca

iRim
Quase um mês depois da chegada 
recente ao mercado de um novo 
produto da Apple, voltou uma 
notícia de um adolescente chinês 
que vendeu um rim para comprar 
um iPad e um iPhone. O insólito 
já tinha acontecido no ano passa-
do, também na China, quando um 
rapaz de nome Zhen viu um anún-
cio no qual era oferecido dinheiro 
em troca de um rim. Ele não teve 
dúvidas e fez a operação. O final 
saldou-se num rim a menos, mas 
num iPad a mais e numa mãe mui-
to zangada, neste caso a de Zhen.
O que agora se passou, a acreditar 
nas notícias publicadas e que têm 
como fonte a Xinhua, é em tudo 
muito semelhante. Uma conversa 
on-line num sítio de conversação, 
dinheiro para a troca, um rim, e 
mais uns “i” aparelhos. Uma mãe 
assustada e furiosa e as autorida-
des em busca dos sacanas sem lei. 
Mas agora parece que houve res-
ponsáveis identificados, porque 
cinco pessoas, incluindo um cirur-
gião foram acusados de terem cau-
sado dano intencional ao rapaz, 
que segundo parece já começa a 
ter problemas no rim que sobra.
Inadvertidamente, veio a Apple 
tornar-se, talvez, no maior incenti-
vo ao mercado negro de tráfico de 
órgãos na China. Quantos outros 
rapazes não imaginarão já ter os 
seus dedos a deslizar por um ecã 
táctil ultra-moderno para poder 
telefonar e ligar-se à internet? E 
quantos não reclamarão já da sua 
sorte por a natureza os ter provi-
do de apenas dois rins e não de 
três, de quatro ou de cinco! Talvez 
até desse para comprar uma linha 
completa da Apple, tudo último 
modelo.
Por outro lado, estarão os recep-
tores desses ógãos traficados já a 
salivar e a cruzar os dedos para 
que esta febre tecnológica comece 
a dar em breve para trocar outros 
órgãos. Um olho por um teclado 
sem fios, um fígado pelo compu-
tador mais fino e mais rápido da 
gama ou um pâncreas pelo últi-
mo modelo de desktop do mais 
moderno design. E não fossem as 
chatas das mães e todos ficariam 
felizes e contentes: os miúdos com 
os seus brinquedos electrónicos 
e os graúdos com os seus órgãos 
como novos.
E para a Apple também não se afi-
gura má publicidade. Se há alguém 
que até é capaz de vender um rim 
só para ter a última novidade da 
empresa é porque os produtos são 
mesmo inigualáveis. Isso ou então 
anda mesmo tudo louco.

rihanna sensual 
em lingerie numa igreja
Rihanna posou para uma nova campanha de lingerie da revista Elle, desta vez numa igreja, sem 
qualquer pudor já que é sabido que a cantora pop gosta de lançar polémica, e falou sobre a sua 
proximidade com Chris Brown; o homem que a agrediu

Vodka e pickles
são trunfos da Rússia
as melhores coisas que a rússia tem para oferecer são o vodka 
e os pickles. a garantia foi dada por irina voronina à revista 
“Knockout”, numa entrevista em que a modelo russa, que já foi 
capa da Playboy, deixa conselhos aos homens para os primeiros 
encontros: “sejam pontuais, usem bons sapatos, abram os ouvidos 
e ouçam o que ela tem para dizer, partilhem muito álcool - também 
conhecido como lubrificante social – e paguem a conta, como 
fazem os cavalheiros”. 

Heidi Klum avança 
para o divórcio de Seal
a modelo e 
apresentadora de 
televisão Heidi Klum, 
de 38 anos, solicitou 
formalmente o divórcio 
ao cantor Seal, de 49, 
alegando “diferenças 
irreconciliáveis”. o 
processo deu entrada 
num tribunal de los 
angeles três meses 
depois de ter sido 
anunciada a separação 
do casal. apesar da ruptura, Heidi Klum e Seal pretende chegar 
a um acordo para partilhar a custódia dos quatro filhos, fruto do 
casamento de sete anos.

Encontrada cocaína 
no corpo de Whitney
o relatório final sobre 
a morte de Whitney 
Houston refere que 
os investigadores 
descobriram “pós brancos” 
e uma colher com um 
resíduo também branco 
no quarto de hotel onde a 
cantora foi encontrada. o 
relatório também revela 
que foi encontrada cocaína 
no corpo da artista. 
No documento, lê-se ainda que, no seu último dia, Whitney 
Houston se queixou com dores de garganta e que os seus 
assistentes lhe sugeriram que tomasse um banho antes de se 
preparar para uma festa que antecedia uma outra dos Grammy.

Anúncio reduz peito 
de Jennifer Love Hewitt
a actriz Jennifer love 
Hewitt ficou estupefacta ao 
aperceber-se que aparece 
com o peito visivelmente 
mais pequeno na imagem 
de promoção da sua nova 
série “the client list”: 
“Pelos vistos, alguém quer 
que eu faça uma redução 
mamária”. Hewitt, 32 anos, 
que usa uma copa duplo 
DD, dá vida na série a 
uma mãe solteira que leva uma vida dupla: trabalha num spa 
durante o dia e, à noite, é acompanhante de luxo.

A sessão fotográfica que fez para a re-
vista Elle é como se fosse uma his-
tória. Primeiro Rihanna está dentro 

de uma igreja onde olha para o chão jun-
to ao altar usando apenas um minúsculo 
soutien preto, cuecas rendadas e meias de 
ligas. Após abandonar o local de oração 
Rihanna saiu para o estacionamento ves-
tida com um pequeno vestido branco sem 
alças, onde se senta num camião amarelo.

E uma vez chegada a casa - que não 
tem mobília - ficou apenas de soutien 
branco e uma saia justa... mas essa indu-
mentária não a impediu de espreitar à ja-

nela. É esta a sequência das fotografias da 
produção fotográfica da cantora Rihanna.

Em entrevista que acompanha a pro-
dução publicada na edição de Maio da re-
vista Elle, Rihanna explica porque voltou a 
ter contacto com o seu ex-namorado Chris 
Brown, apesar de este a ter agredido.

O seus fãs ficaram indignados quan-
do a cantora decidiu recentemente cantar 
com Chris Brown, e Rihanna teve por isso 
de enfrentar duras críticas, especialmente 
sobre o exemplo que estaria a dar para os 
jovens. “Respeito o que os outros dizem. 
Mas toda a gente pensa de maneira dife-
rente”, declarou.

JTM/DN
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MAis De 70% Dos cHineses MAntiveRAM
RelAÇÕes seXuAis Antes Do cAsAMento
Mais de 70% dos chineses entre os 20 e 40 anos disseram ter mantido relações sexuais antes do 
casamento, evidenciando uma rápida e radical mudança num país tradicionalmente conser-
vador, indica uma sondagem ontem divulgada. Em 1994 aquela percentagem rondava os 40% 
e, em 1989, era de apenas 15%, realçou ao jornal Global Times a sexóloga Li Yinhe, antiga pro-
fessora da Academia Chinesa de Ciências Sociais. “Mudanças tão profundas em poucos anos 
não se vêem em países ocidentais”, disse Li Yinhe acerca das conclusões do “Relatório sobre a 
Vida Sexual dos Chineses” apresentadas pela Media Survey Lab e a revista Insight China. O 
“relatório” assenta num inquérito realizado em Março passado junto de 1.013 pessoas de 31 
províncias da China e em mais de vinte mil questionários online. “Numa sociedade diversifi-
cada, as escolhas das pessoas também são diversas e temos de respeitar os diferentes estilos de 
vida”, comentou Li Yinhe, uma das mais conhecidas e persistentes defensoras da legalização 
do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na China, a idade mínima legal para casar é de 
20 anos, no caso das mulheres, e 22 (para os homens). As conclusões do referido relatório são 
susceptíveis de enfurecer ainda mais a activista conservadora Tu Shiyou, conhecida como 
“Deusa da Virgindade” e responsável por um blog que promove “as virtudes da castidade”. 

WAll stReet jouRnAl venDe poRtugAl
coMo Destino pARA ReFoRMADos
Roger B. Adams trabalhava como executivo de televisão quando visitou Portugal de 
férias nos anos 80. A experiência correu tão bem que quando o norte-americano se 
reformou decidiu mudar-se para Portugal de vez. “Todas as pessoas me perguntam, 
‘Porque é que deixou a América por Portugal?’ Para começar, estava desgastado após 
20 anos de stress no negócio da televisão e precisava de uma mudança”, escreve Ada-
ms no Wall Street Journal. Na altura, o país “era como a América no início dos anos 
50”, explica Adams, mas hoje em dia “as coisas mudaram muito”: “Temos TV por 
cabo com 106 canais (muitos deles da América em inglês, smartphones, banca onli-
ne, centros comerciais, o maior casino na Europa, ópera, ballet e museus.” E porque 
escolher Portugal para a reforma? “Devo começar com o campo. Temos montanhas; 
planícies com sobreiros, vinhas e onde o gado é criado; vales de rios adoráveis onde 
as vinhas do Porto são plantadas; o sul semitropical com o nome de Algarve; e claro, 
a costa”. O norte-americano veio para Portugal em 1990 e viveu no interior do país 
durante uma década até se mudar para Cascais, “uma pequena cidade cosmopolita à 
beira do Oceano Atlântico a 30 minutos de Lisboa.  

ADeptos usAM setAs pARA 
MostRAR cAMinHo DA bAliZA
Os adeptos do Mag-
deburgo, da liga re-
gional norte da Ale-
manha, fartaram-se 
da falta de eficácia 
da equipa. Após 
cinco jogos segui-
dos sem um único 
golo marcado, deci-
diram indicar-lhes... 
o caminho da bali-
za. Durante todo o 
encontro, diante do 
Berlim AK, os adeptos apontaram setas fluorescentes 
na direcção certa. Não pararam um único minuto, da 
direita para a esquerda, de cima para baixo e a ideia 
terá dado (algum) resultado, porque apesar da derrota 
por 2-1, a equipa voltou a marcar.

HospeDeiRAs DeveM eMAgReceR 
pARA poupAR coMbustÍvel
A Ryanair está a incen-
tivar as suas equipas de 
bordo a perderem peso 
para a companhia po-
der poupar em combus-
tível, já que um avião 
mais leve gasta menos. 
A companhia pretende 
ainda incentivar as hos-
pedeiras a estarem em 
forma para aparecerem 
no calendário anual. 
“Estamos a cortar em 
todos os custos possíveis e estas mudanças vão represen-
tar uma redução significativa de peso”, disse o porta-voz 
da Ryanair, Stephen McNamara, ao “Daily Telegraph”. A 
“low cost” vai reduzir ainda o tamanho das revistas de 
A4 para A5, servir menos gelo nas bebidas e tornar os car-
rinhos e os bancos mais leves. A Ryanair promete, desta 
forma, evitar aumentar os preços das viagens como conse-
quência dos preços crescentes dos combustíveis.

Foto De scARlett joHAnsson
pRoMove ‘seX sHop’
Os cartões de promo-
ção de artigos eróti-
cos de uma loja são 
ilustrados com uma 
foto sensual da actriz 
mas à sua revelia. O 
dono da loja não per-
cebe a polémica e diz 
que nem sabe quem é 
Scarlett. Segundo o gerente da VIP, assim se chama a loja, en-
comendou os cartões a uma outra empresa com a exigência 
de que fizessem “alguma coisa que tivesse uma rapariga e foi 
o que eles fizeram”. A sex shop localizada em Calexico, na 
Califórnia, junto à fronteira com México, e que tem os latinos 
como público-alvo, vende desde vídeos eróticos, loções, lu-
brificantes e brinquedos sexuais, descreve o site TMZ. Ainda 
em declarações ao site, o gerente não percebe porquê tantas 
perguntas sobre um simples cartão de apresentação de uma 
loja: “Mas o que é que tem o nosso cartão? Eu não sei quem 
é que é Scarlett Johansson”. A actriz ainda não reagiu a mais 
esta usurpação da sua imagem.

DissiDente FAng liZHi MoRReu no ARiZonA
Faleceu na sexta-feira em Tucson, Arizona, 
onde se encontrava exilado desde a déca-
da de 90, o astrofísico de renome interna-
cional e dissidente chinês Fang Lizhi. No 
seguimento da repressão em Tiananmen, 
em 1989, Fang Lizhi, que as autoridades 
chinesas da altura consideraram como o 
mais perigoso dos intelectuais dissidentes 
da altura, conseguiu evitar a detenção refu-
giando-se na embaixada norte-americana 
em Pequim, onde foi forçado a manter-se 
durante 13 meses, até que, por razões hu-
manitárias, Pequim o deixou viajar para a 
América. Fang foi considerado como o pri-
meiro intelectual independente da China Comunista, professando o regresso aos ideais liberais do 
Movimento do 4 de Maio de 1919 e influenciando os líderes estudantis com as ideias de “ciência e 
democracia”, em contraponto com o “medo e corrupção” que considerava estarem a funcionar como 
chaves do movimento reformista de Deng Xiao ping. Entretanto, líderes de Tiananmen e dissidentes 
apelaram ao governo chinês para poderem voltar a entrar no país. “Por razões políticas, recusam-
nos a renovação dos nossos passaportes: ou são considerados inválidos ou não nos deixam entrar na 
China. Em suma, foi-nos retirado o direito de regressar ao nosso país”, escreveram Wang Dan, Wu’er 
Kaixi, Hu Ping, Wang Juntao, Wu Renhua e Xiang Xiaoji. Apelando ao governo chinês a renunciar 
à “velha prática de impedirem a entrada de dissidentes no país”, os signatários do apelo dizem-se 
prontos a “respeitar os princípios de abertura e de boa fé” para discutir com as autoridades chinesas 
a maneira de “regular este problema”. Wang Dan e Wu’er Kaixi são as duas principais figuras dos 
protestos da praça de Tiananmen, em Pequim, onde levaram a cabo uma greve de fome antes do 
movimento ter terminado em massacre.

En PaSSanT

Em Portugal, o bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho 
Pinto, está a ser acusado de abrir nova polémica por culpar os cur-
sos de Direito nas Universidades por mais de metade dos estagi-
ários terem chumbado no exame à Ordem. Dos 885 candidatos 
apenas foram aprovados 367 e com notas muito baixas.
Há ainda, apenas, extractos das declarações de Marinho Pinto à 
TSF. Não posso assim saber se atribui toda a culpa ao ensino do 
Direito ou apenas parte da culpa e, se sim, que parte.
Mas é uma verdade incontestável que tal como em outros sectores 
da vida portuguesa, o ensino tem baixado de qualidade de uma 
forma verdadeiramente assustadora, e o ensino do Direito não é 
excepção. “Os licenciados pós-Bolonha estão mal preparados, as 
universidades mercantilizaram o ensino do direito, as universida-
des abandalharam o ensino do direito e estou a falar de universi-
dades privadas e públicas”, terá dito Marinho Pinto.
Toda a gente sabe que é verdade, a começar pelos próprios li-
cenciados.
As declarações só são polémica para quem quiser manter este es-
tado de coisas... 

josé rocha dinis

verdade


