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descobrem uma terra
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Gastronomia macaense
à mesa de deputados
da Assembleia da República

Campeões asiáticos participam
nas Regatas de Barcos Dragão 
a equipa indonésia que se sagrou campeã nos 
Jogos asiáticos de cantão de 2010 vai participar 
nas “regatas internacionais de barcos-Dragão de 
Macau de 2012”, que decorrerão nos dias 16, 17 e 
23 de Junho, no centro Náutico da Praia Grande. De 
acordo com o instituto do Desporto, também já foi 
confirmada a presença nas provas internacionais da 
competição das equipas campeãs da categoria open 
e Mulheres, de Jiujiang, bem como de formações das 
filipinas, Singapura, Hong Kong, S. francisco (eua) 
e Malásia. a primeira fase de inscrição nas regatas 
começa amanhã e termina a 24 de abril, mas a 
última das três etapas deste processo prolonga-se 
até 29 de Maio. 

Leung Chun-ying confirmado oficialmente
Chefe do Executivo de Hong Kong
Pequim confirmou ontem a nomeação de leung 
chun-ying como novo chefe do executivo de Hong 
Kong, cargo que tomará posse em 1 de Julho 
próximo. leung recebeu a certidão das mãos do 
Primeiro-Ministro Wen Jiabao, durante um encontro 
em Zhongnanhai, no qual salientou que “os próximos 
cinco anos são vitais para o desenvolvimento 
económico e politico de Hong Kong”. De acordo com 
as agências internacionais, Wen salientou que “o próximo ce deve unir  Hong Kong 
na resolução das diferenças e manter um governo livre de corrupção”. leung, por 
seu turno, reconheceu que há “oportunidades e desafios” no futuro de Hong Kong e 
prometeu tentar ajudar a resolver os conflitos sociais, “profundamente enraizados” 
na raeHK. antes, leung, manteve um encontro com Wang Guangya, director do 
Gabinete dos assuntos de Hong Kong e Macau, no conselho de estado. 

Camões em Macau
é um “tema
que não vende”

EDUARDO RIBEIRO APRESENTA NOVA OBRA
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GASTOS COM CARTÕES CRESCERAM 19,3% NA SEGUNDA METADE DE 2011

crédito pesa mais no consumo das famílias

depósitos de não residentes sobem 34,6%
o total dos depósitos efectuados por não residentes atingiram 114,2 mil milhões 
de patacas no final de fevereiro, o que representa uma subida anual de 34,6 por 
cento e um crescimento de 5,5 por cento comparativamente ao primeiro mês deste 
ano, indicam dados ontem divulgados pela autoridade Monetária de Macau. Por 
outro lado, os depósitos de residentes ascenderam a 303,7 mil milhões de patacas, 
traduzindo subidas de 0,2 e 23,3 por cento, respectivamente, face a Janeiro de 2011 
e fevereiro de 2012. em comparação com Janeiro, os depósitos denominados em 
patacas e dólares de Hong Kong desceram 1,7 e 0,8 por cento, respectivamente, 
mas os depósitos feitos em outras moedas avançaram 5,3 por cento. Já os depósitos 
do sector público da actividade bancária de Macau atingiram um total de 29,9 mil 
milhões de patacas, assumindo aumentos de 41,1 e 5,3 por cento, respectivamente, 
em termos anuais e mensais. No cômputo geral, os depósitos da actividade bancária 
subiram 1,8 por cento para 447,8 mil milhões de patacas enter Janeiro e fevereiro 
deste ano.

Os gastos com cartões de crédito 
aumentaram quase 20 por cento 
no segundo semestre de 2011, 
conquistando um peso crescente 
no consumo final das famílias em 
Macau. Apesar de tudo, o crédito 
malparado mantém-se a um nível 
muito baixo

A utilização dos cartões de crédi-
to em Macau está a crescer a um 
ritmo superior ao das despesas 

das famílias, indica um estudo da Au-
toridade Monetária (AMCM) referente 
à segunda metade do ano passado. 

“O ‘turnover’ dos cartões de cré-
dito continuou a aumentar enquanto 
que a taxa de utilização flutuou numa 
margem estreita. Ao mesmo tempo, a 
subida no rácio entre o ‘turnover’ dos 
cartões e o consumo das famílias tam-
bém indicou um uso cada vez maior 
dos cartões de crédito como meio de 
pagamento sem dinheiro em activida-
des de consumo”, salienta o estudo de-
senvolvido pelo Gabinete de Estudos e 
Estatísticas da AMCM. 

De acordo com os números compi-

lados pelo organismo, que também teve 
em conta dados da Direcção dos Servi-
ços de Estatística e Censos, a despesa 
de consumo final das famílias cresceu 

17,7% no segundo semestre de 2011 
para cerca de 31 mil milhões de pata-
cas, comparativamente a igual período 
do ano anterior, ficando aquém da su-
bida homóloga de 19,3% para mais de 
cinco mil milhões de patacas no total 
do valor movimentado através de car-
tões de crédito (incluindo compras e 
adiantamentos de numerário). 

A evolução destas duas compo-
nentes contribuiu assim para um novo 
aumento do peso dos cartões de crédito 
nos orçamentos das famílias. Depois de 
ter atingido 16,10% na segunda metade 
de 2010 e 15,98% no primeiro semestre 
de 2011, a percentagem dos gastos com 
cartões de crédito no “bolo” no consu-
mo final das famílias voltou a crescer 
para 16,33% no semestre encerrado em 
Dezembro último. 

Apesar deste aumento, a AMCM 
não registou sinais preocupantes no do-

mínio do recurso ao “dinheiro de “plásti-
co”. “Devido principalmente ao aumento 
dos cartões de dupla moeda (renminbis 
e patacas) emitidos pelos bancos de Ma-
cau, o número de cartões de crédito em 
circulação manteve uma tendência de 
crescimento rápido durante o segundo 
semestre de 2011. Enquanto isso, a situ-
ação financeira dos empréstimos com 
cartão de crédito permaneceu estável 
durante o período em análise”, refere a 
AMCM, sublinhando que a “taxa de de-
linquência” continuou a ser baixa. 

Segundo os mesmos dados, no fi-
nal de Dezembro de 2011 o valor dos 
débitos com atrasos de pagamento en-
tre três e seis meses foi estimado em 7,3 
milhões de patacas. Já o rácio dos dé-
bitos por pagar subiu 0,16 pontos para 
0,49%, em comparação com os dados 
apurados em Dezembro de 2010. 

No final de Dezembro do ano tran-
sacto, o número de cartões de crédito 
em circulação na RAEM totalizava 
527.359, o que representa um aumento 
de 11,5% face a Junho de 2011 e uma 
subida de 23,5% em termos anuais. O 
número de cartões de crédito equivale 
a 94,6% da população de Macau, ten-
do em conta que esta foi estimada em 
557.400 pessoas no final de 2011.

Dados anteriormente divulgados 
pela AMCM indicam que só os cartões 
de crédito denominados em renminbis 
aumentaram 109,9% para 61.926 no in-
tervalo de um ano. Em maioria continu-
am ainda assim os cartões em patacas, 
com um total de 398.659, mais 18,1% do 
que no período homólogo do ano an-
terior, seguindo-se os cartões em dóla-
res de Hong Kong, cujo número subiu 
11,4% para 66.774.

O crédito total concedido também 
cresceu 19,1% para cerca de nove mil 
milhões de patacas. Nos últimos três 
meses de 2011, o débito pago às insti-
tuições financeiras pelos portadores de 
cartões atingiu 2,69 mil milhões de pa-
tacas, traduzindo uma subida homólo-
ga de 13,1%.

ORÇAMENTO TEVE SALDO POSITIVO DE 23,5 MIL MILHÕES ATÉ MARÇO

administração só gasta 20% da receitas
A Administração de Macau encerrou o primeiro trimestre das contas públicas de 2012 a gastar apenas 20,6 por cento da receita e com um saldo 
orçamental positivo de 23.500,6 milhões de patacas

Dados da execução orçamental entre Janeiro e Março 
deste ano disponíveis na página dos Serviços de Fi-
nanças locais indicam que as receitas totais da Ad-

ministração estavam a crescer, contra o primeiro trimestre 
do ano passado, 21,5% para 29.601,2 milhões de patacas, 
correspondendo a uma execução de 29,1% face ao previsto 
para os 12 meses do ano.

Já as receitas correntes subiam também 21,5%, esta-
vam executadas em 29% e foram calculadas em 29.560,8 
milhões de patacas com os impostos directos sobre o jogo - 
no valor de 26.195,9 milhões de patacas - a crescerem 26,8% 
contra o mesmo período de 2011 a representarem uma exe-
cução de 30,1% do previsto para 2012.

Contas feitas pela agência Lusa, indicam que só 
os impostos directos sobre o jogo - no valor de 35% da 
receita bruta do sector - representavam 98,20% do total 
arrecadado em impostos directos, 88,61% das receitas 
correntes e 88,49% das receitas totais da Administração 
de Macau.

Com as receitas a subirem acima dos 20%, no capítulo 
da despesa, a Administração de Macau gastou um total de 
6.100,7 milhões de patacas, menos 14,1% do que no mesmo 
período de 2011 e 9,3% do previsto para 2012.

A despesas correntes - das contas liquidadas - estavam 
calculadas em 5.237,9 milhões de patacas, 23,8% menos do 
que no primeiro trimestre de 2011 e a traduzirem 12,2% da 

previsão para todo o ano de 2012.
No campo da despesa e com um Plano de Inves-

timento de 19.842,8 milhões de patacas previsto para 
2012, Macau gastou apenas 653 milhões de patacas, mais 
792,1% do que entre Janeiro e Março de 2011, mas tinha 
apenas 3,3% da despesa da rubrica já gasta.

Já o saldo positivo do orçamento executado entre 
Janeiro e Março deste ano - de 23.500,6 milhões de pata-
cas - representava 79,39% da receita total da administra-
ção, subia 36,2% face ao apurado no primeiro trimestre 
de 2011 e representava 65,2% do valor previsto para os 
12 meses do ano.

JTM/Lusa

sérgio terra

TURISTAS AUMENTARAM 5% NA PÁSCOA. Macau acolheu 
797.039 turistas entre os dias 2 e 8 deste mês, período 
que ficou marcado pelas comemorações do ching Ming e 
da Páscoa. Segundo dados oficiais, o número de turistas 
traduz um crescimento de 4,89% comparativamente ao 
período homólogo de 2011.

LIGEIRA SUBIDA NOS EMPRÉSTIMOS. os empréstimos 
internos ao sector privado subiram 0,3% para 
166,9 mil milhões de patacas em fevereiro, face 
ao mês anterior. Dados da autoridade Monetária 
indicam ainda que os empréstimos ao exterior 
cresceram 7,2%.
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A Fundação Macau já encomendou ao centro de pesquisa taiwanês um estudo 
sobre a “harmonia social”, revelou Wu Zhiliang 

UNIVERSIDADE DE CULTURA CHINESA CRIOU CENTRO DE PESQUISA 

RaeM alvo de estudos em Taipé
A Universidade de Cultura Chinesa de Taiwan criou 
o primeiro centro de estudos sobre Macau na ilha, 
estabelecendo uma parceria inédita com a Fundação 
Macau para promover a cooperação bilateral, 
aproveitando a melhoria das relações com Pequim

A iniciativa foi impulsiona-
da pelo reitor da Facul-
dade de Ciências Sociais 

daquela instituição, Shaw Chong-
hai, para alargar o conhecimento 
na ilha sobre a RAEM e promover 
a compreensão mútua, anunciou 
na segunda-feira, em Taipé, o res-
ponsável que dirige agora tam-
bém o novo centro de pesquisa, 
de acordo com a agência noticio-
sa taiwanesa CNA.

O centro foi criado há qua-
tro meses e tornou-se no primeiro 
parceiro institucional da Fundação 
Macau em Taiwan, através de um 
acordo assinado em Fevereiro.

“As relações [actuais] entre 
Taiwan e a China Continental 
criaram um bom ambiente para 
se promover este tipo de rela-
ções”, explicou à agência Lusa o 
presidente da Fundação Macau, 
Wu Zhiliang, salientando que a 
instituição pública tem assinado, 
no último ano, “protocolos com 
várias universidades chinesas 

para promover os estudos sobre 
Macau e queria também fazer 
uma experiência em Taiwan”.

O objectivo é “promover a 
investigação científica sobre Ma-
cau, o estudo sobre [o território] 
de forma institucional e sistemáti-
ca e a imagem cultural de Macau 
em Taiwan”, disse.

A Fundação Macau já enco-
mendou ao centro de pesquisa 
taiwanês um estudo compara-
tivo sobre a estrutura social e as 
diferentes comunidades nos dois 
territórios e que, segundo Wu 
Zhiliang, está focado na “harmo-
nia social”, pretendendo explicar 
“porque é que em Macau as di-
versas comunidades podem vi-
ver em harmonia”, enquanto “em 
Taiwan as diversas etnias tiveram 
problemas nos últimos anos por 
motivos políticos”.

O responsável manifestou a 
“esperança” de que os estudos re-
alizados na Universidade de Cul-
tura Chinesa possam contribuir 

para aprofundar o conhecimento 
sobre Macau, a compreensão da 
ilha sobre a experiência do territó-
rio quanto à aplicação da fórmula 
‘um país, dois sistemas’ e até para 
melhorar as relações entre a China 
Continental e Taiwan.

“Queremos estreitar laços de 
cooperação entre Taiwan e Macau 
e criar uma rede de investigação 
científica sobre Macau com a Chi-
na continental, Taiwan e Hong 
Kong” para uma melhor compre-
ensão mútua, sustentou.

De acordo com Shaw Chong-
hai, o centro de estudos sobre Ma-
cau vai contar ainda com projec-
tos financiados pelo Conselho de 
Taiwan para os Assuntos da Chi-
na Continental.

O Governo de Macau abriu 
no final do ano passado uma De-
legação Económica e Cultural em 
Taipé, a primeira representação 
em Taiwan, para promover a co-
operação bilateral e alegadamente 
sem “objectivos políticos”, depois 
da assinatura do histórico Acordo 
de Cooperação Económica en-
tre Taipé e Pequim, em Junho de 
2010, o primeiro estabelecido des-
de o final da guerra civil chinesa, 
há mais de 60 anos.

Taiwan é vista como uma 

província chinesa por Pequim, 
que defende a “reunificação pací-
fica”, segundo a fórmula adopta-
da em Hong Kong e Macau (“um 
país, dois sistemas”, originalmen-
te concebida para equacionar a 
questão de Taiwan), e ameaça 
“usar a força” se a ilha declarar a 
independência.

O Presidente de Taiwan, Ma 
Ying-jeou, afirmou em Outubro 

de 2011 que pretende assinar um 
acordo de paz com a China nos 
próximos 10 anos, afastando, no 
entanto, o cenário de uma pos-
sível reunificação entre os dois 
territórios, e o Primeiro-Ministro, 
Sean Chen, afirmou em Março 
que a fórmula “um país, duas áre-
as” regula a relação com a China 
na actual presidência.

JTM/Lusa
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LADRÃO TREPADOR. a habitação de uma mulher das filipinas 
foi assaltada no domingo enquanto a vítima estava a dormir. 
a mulher disse que encontrou a porta da varanda aberta 
quando acordou, suspeitando-se que o ladrão terá trepado 
até ao primeiro andar. o prejuízo acabou por ser cerca de mil 
patacas, mais alguns artigos pessoais.

FURTO DE OBRAS DE ARTE. Não é muito 
habitual mas o residente de um 
apartamento, situado na avenida 1º 
de Maio, foi lesado em três quadros, 
avaliados no total em 1.800 patacas. o 
caso ocorreu na sexta-feira.

raquel carvalho

Deputada Mónica Ferro na Semana Gastronómica de Macau
na Assembleia da República com Graça Pacheco Jorge e António Faria Fernandes

INICIATIVA DEVE REUNIR CERCA DE DUAS DEZENAS DE DEPUTADOS PORTUGUESES DE DIFERENTES BANCADAS 

um grupo de amizade informal com Macau
As relações entre Portugal e Macau 
não têm o acompanhamento que 
merecem, entende Mónica Ferro. 
A deputada do PSD revelou ao 
JTM a intenção de lançar um grupo 
informal de amizade entre Portugal 
e Macau, reunindo elementos de 
diferentes quadrantes políticos

Os olhos de Portugal viram-se para a 
China e Macau reluz, em tempo de 
crise, a oportunidade apetecível. 

As potencialidades do território nem sem-
pre foram aproveitadas, entende a deputa-
da Mónica Ferro, defendendo uma atitude 
de mudança. Para isso, será criado um gru-
po informal de amizade entre Portugal e 
Macau, com cerca de 20 parlamentares dos 
diferentes partidos.

A ideia surgiu aquando da visita do 
deputado Pereira Coutinho a Portugal e 
foi ontem novamente abordada durante 
uma reunião da Comissão de Negócios Es-
trangeiros e Comunidades Portuguesas do 
PSD. “As relações entre Portugal e Macau 
não têm o acompanhamento que deviam 
ter”, argumenta Mónica Ferro. Na opinião 
da deputada social-democrata, faz “todo o 
sentido” criar um grupo informal de ami-
zade entre aqueles dois pontos geográficos. 
Isto embora exista um grupo de amizade 
com a China “bastante activo”.

Segundo explica Mónica Ferro, a for-
mação será um modo de reconhecer o peso 
da comunidade portuguesa em Macau e 

também a importância dos jovens maca-
enses na diáspora, figuras “que devem ser 
aproveitadas no contexto da política exter-
na portuguesa”. Ao mesmo tempo, “pode-
rá ser dinamizador de actividades entre as 
muitas instituições de Macau em Portugal 
e os parlamentares portugueses”.

Os convites aos futuros membros do 
grupo já começaram a ser endereçados a 
elementos das diferentes bancadas, conta 
a deputada social-democrata. “Penso que 

vai ser muito fácil encontrar interlocutores 
interessados, porque Macau é algo que nos 
toca muito”. Os grupos formais de amizade 
entre Portugal e outros países, cerca de 40 ao 
todo, têm entre 15 a 17 elementos. No caso 
dos informais não existe um limite mínimo. 
Contudo, este deve rondar as duas dezenas 
de deputados, prevê Mónica Ferro. 

“Portugal está finalmente a descobrir 
que Macau é uma porta de entrada para 
um mercado vastíssimo” e eventualmente 

também de saída para investidores interes-
sados na nação lusa. A recente ida de Rita 
Santos a Portugal serviu, segundo explica, 
para despertar algumas consciências.

“Até aí havia um grande desconheci-
mento sobre o Fórum Macau e do fundo de 
mil milhões de dólares para desenvolver a 
cooperação com os países de língua por-
tuguesa”. Uma “boa notícia que Portugal 
tem de saber aproveitar”. Já que esta é a 
hora para os portugueses “redescobrirem 
Macau”, acredita a deputada. 

A língua é dos aspectos que maior es-
forço merece, aponta Mónica Ferro. “Tem 
de haver um maior investimento no ensino 
do português em Macau através do Institu-
to Camões.” Estratégia útil para responder 
a duas dimensões: à afirmação da compo-
nente histórica e à necessidade de mais fa-
lantes devido ao incremento de negócios. 

A importância da Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Por-
tugal (AICEP), o funcionamento do Con-
sulado Geral de Portugal em Macau e da 
delegação da Agência Lusa, bem como o 
tecido empresarial português no território 
são outros dos assuntos que merecem a 
atenção Comissão de Negócios Estrangei-
ros e Comunidades Portuguesas do PSD, 
acrescenta Mónica Ferro. 

E se os pensamentos de alguns de-
putados se viram para o Oriente, o apetite 
também parece estar cada vez mais agu-
çado. Encontra-se a decorrer desde ontem 
a “semana gastronómica de Macau” na 
Assembleia da República portuguesa. A 
iniciativa a cargo da Casa de Macau e da 
Associação Wenceslau de Moraes termina 
amanhã.

local

pedro andré santos

Serviços de massagens também constavam na conta por pagar

HÓSPEDE “ESQUECEU-SE” DA CONTA DE TRÊS DIAS

estadia paga com “falinhas mansas”
Um homem esteve hospedado 
durante três dias num hotel onde 
aproveitou para gozar umas “mini 
férias”. Na hora de saldar as dívidas, 
contudo, o indivíduo terá recorrido 
a várias desculpas, acabando por 
conseguir sair sem pagar

Foram umas “mini férias” bem go-
zadas por um homem de naciona-
lidade sul-coreana que passou três 

dias no hotel Grand Waldo onde apro-
veitou para comer e aproveitar alguns 
serviços de massagens. No entanto, 
sempre que os funcionários do estabele-
cimento lhe apresentavam a conta, havia 
sempre uma desculpa qualquer relativa-
mente ao pagamento, adiando sempre 
para uma próxima oportunidade.

Perante a insistência dos empre-
gados o indivíduo lá terá encontrado 
uma solução que o salvou, pelo menos 

naquele momento. Terá dito que esta-
va apenas à espera da filha para fazer 
a transacção, comprometendo-se a as-
sinar um recibo onde referia que faria o 
pagamento posteriormente. 

A gerência acabou por perder a 
paciência face à demora e resolveu cha-
mar as autoridades que acabaram por 
apanhar o homem. Segundo terá con-
fessado, o indivíduo, de 43 anos, terá 
gasto todo o dinheiro que tinha nas 
mesas de jogo do casino, e por isso não 

conseguiu repor a conta que ascendia já 
a 3.290 patacas.
DENUNCIADO PELO CHEIRO A VI-
NHO. Outro caso revelado pelas auto-
ridades deu conta de um homem que 
foi detido com uma elevada taxa de 
alcoolemia no sangue. O indivíduo foi 
abordado após um acidente de viação 
perto do Hotel Sofitel, tendo os agen-
tes desconfiado que estaria alcoolizado 
após sentirem um forte cheiro a vinho. 

Um teste de alcoolemia realizado 
no local acabou por acusar 3,16 gramas 
de álcool por litro no sangue. O indiví-
duo, de 38 anos, foi punido com uma 
multa de cinco mil patacas, ficando ain-
da inibido de conduzir durante o perío-
do de dois anos.
ILEGAL E DROGAS EM OPERAÇÃO 
STOP. Uma operação “stop” realiza-
da na madrugada de domingo acabou 
por levar à detenção de um indivíduo 
oriundo do Continente Chinês, de 34 
anos, por um duplo crime. O suspei-
to despertou desde logo a atenção dos 
agentes por ter pó branco no nariz, aca-
bando por ser encontrado na sua posse 
um saco com 1,95 gramas de “ice”, bem 
como papel de alumínio que seria utili-
zado para o consumo da droga. 

Para além disso as autoridades 
descobriram ainda que estava ilegal e 
com uma interdição de entrar no terri-
tório até 2020.

apanhados com 
45 tubos de heroína 
e midazolam
Seis homens foram detidos por sus-
peita de posse e consumo de droga. 
O caso foi detectado pela Polícia Ju-
diciária (PJ) que após investigações 
descobriu um apartamento, situado 
no Bairro Iao Hon, que seria alega-
damente utilizado para o consumo 
de estupefacientes. No local foram 
encontradas várias quantidades de 
droga, nomeadamente 45 tubos com 
heroína, que totalizavam mais de 15 
gramas, vários comprimidos de mi-
dazolam e ainda uma seringa. A PJ 
já remeteu o caso ao Ministério Pú-
blico, sugerindo ainda que um dos 
suspeitos, um residente de 49 anos, 
ficasse detido em prisão preventiva. 
As autoridades denunciaram ainda 
outro caso relacionado com droga, 
perto do mercado do Iao Hon, tendo 
sido detidos três indivíduos com 2,17 
gramas de cocaína, 20 comprimidos 
de midazolam, papel de alumínio e 
um canivete que seria utilizado para 
esmagar os comprimidos antes de 
serem consumidos. O caso, ocorrido 
na sexta-feira, foi detectado por dois 
agentes da Polícia de Segurança Pú-
blica que viram os indivíduos quan-
do se encontravam de folga, optando 
por chamar reforços para fazer as de-
tenções. Os suspeitos, todos residen-
tes do território, terão confessado às 
autoridades que compraram a droga 
em Zhuhai. 

p.a.s.

VÍTIMA TEVE O VEÍCULO NA OFICINA VÁRIOS MESES PENSANDO QUE ESTAVA A ARRANJAR

amigo não foi para as ocasiões
Uma mulher teve o carro vários 
meses numa oficina, tendo pedido 
a um amigo para deixar o dinheiro 
para o arranjo. Perante a demora, 
a mulher acabou por ter um 
“choque” ao saber as razões pelas 
quais o veículo não tinha ainda 
sido arranjado

Com amigos assim quem precisa de 
inimigos. Uma mulher teve um aci-
dente de viação que obrigou a que 

o veículo fosse reparado numa oficina. Por 
isso, pediu a um amigo que o levasse à ga-
ragem indicada, dando-lhe 50 mil patacas 
para o arranjo. 

O acidente ocorreu em Julho de 2011, 
mas o tempo passou e nada de novidades, 
até que um telefonema à oficina acabou 
por desvendar o mistério. Os funcioná-
rios afirmaram que nunca tinham recebi-
do qualquer pagamento, e que por isso o 
carro tinha ficado em modo “stand by”. A 
mulher acabou por descobrir que o amigo 
tinha ficado com o dinheiro e comunicou o 
caso às autoridades, em Janeiro. 

O suspeito acabou por ser finalmente 
detido nesta semana mas do dinheiro não 
há ainda sinal.
“AMIGA” FEZ “LIMPEZA” NO 
QUARTO. Outro caso revelado pelas 
autoridades deu conta de dois turistas 
do Continente Chinês que foram rouba-
dos no quarto onde estavam por uma su-
posta amiga. Segundo terão confessado 

à polícia, os dois homens já conheciam a 
suspeita antes, tendo aproveitado uma 
vinda ao território para se divertirem no 
casino Grande Lisboa, onde pernoita-
ram. Quando acordaram, os indivíduos 
repararam que a mulher tinha desapare-
cido juntamente com valores, causando 
um prejuízo de 140 mil patacas.
SEM PERNAS PARA FUGIR A TODOS. 
Um jovem do Continente Chinês acabou 
detido pelas autoridades por suspeita do 
furto de um colar de ouro a uma mulher 
num autocarro. O caso ocorreu no domin-
go, tendo um agente ouvido gritos pedin-
do ajuda na Rua de Coimbra. No local 
acabou por ver várias pessoas que conse-

guiram interceptar com sucesso o jovem de 
16 anos que alegadamente estaria em fuga 
após o referido furto. O agente acabou por 
encontrar o colar no bolso do suspeito, que 
acabou por ser detido.
FURTO COM SOLUÇÃO COMPLICA-
DA. Uma residente de Macau deu conta 
que tinha sido lesada em várias malas e 
carteiras, avaliadas no total em 66.500 pa-
tacas, mas provavelmente nunca saberá o 
paradeiro dos objectos. A lesada viajou de 
Madrid, fazendo escala em Milão até Hong 
Kong, onde apanhou o barco para Macau, 
desconhecendo em qual dos locais o furto 
terá ocorrido.

p.a.s.

Vítima terá dado 50 mil patacas a um “amigo” para a reparação do carro

(...) “As relações entre Portugal e Macau não 
têm o acompanhamento que deviam ter” (...) - 
Mónica Ferro, deputada do PSD

(...) “Tem de haver um maior investimento no ensino 
do português em Macau através do Instituto Camões” 
(...) - idem

Romance custou caro
um turista do continente chinês acabou por ter uma manhã algo dispendiosa, 
sendo lesado em 110 mil patacas. Segundo terá contado às autoridades, o indivíduo 
conheceu uma mulher na manhã de domingo, acabando por irem os dois para 
um hotel para “confraternizar”. Pouco depois terá adormecido, e quando acordou 
reparou que o dinheiro, tal como o passaporte, tinham desaparecido juntamente, 
claro está, com a mulher.
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local

Seminário sobre oportunidades de negócio e missa na Sé Catedral marcaram a agenda de ontem do Encontro da Comunidade Juvenil Macaense

local
“JUNKETS” REGISTAM AUMENTO DE 36% NAS APOSTAS. a “asia 
entertainment & resources ltd” (aerl), empresa promotora 
do jogo, teve um crescimento de 36% para 1,77 mil milhões de 
patacas no volume das apostas viP registadas em Março, face 
ao mesmo mês de 2011, indicou a “Macau business”. a aerl 
opera salas viP nos casinos Galaxy, StarWorld e venetian.

MERCADO DE MASSAS SEGUE EM ALTA. as receitas do mercado 
de massas do jogo, incluindo as “slot-machines”, aumentaram 
36,3% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período 
de 2011, superando a subida de 23,5% no segmento viP. 
Segundo a “Macau business”, estes dados foram divulgados 
por analistas do Deutsche bank.

2ª 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” - 11 de Abril de 2012

TRIbUnAL JUdICIAL de bASe 
JUízO CíVeL 

AnÚnCIO 

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 netos.
A missa de corpo presente e enterro, 

realiza-se hoje, dia 11 (quarta-feira), às 11h00, 
no Cemitério de Nossa Senhora de Piedade.

A missa do 7º. dia decorrerá na Sé Catedral, 
amanhã, dia 12 (quinta-feira), pelas 18h00. 

A todos quantos se queiram 
associar a estes piedosos actos, 

a família enlutada 
agradece antecipadamente.

ComPaNhia De RelógioS 
Ck & J LImITAdA (40673)

Anuncia-se, nos termos e para os efeitos 
do artº 65º, nº 1b) e artº 5 s) e u) do 
Código do Registo Comercial, que, pela 
AP 42/09032012, foram registadas na 
Conservatória dos Registos Comercial e 
da Bens Móveis da RAEM a dissolução 
e extinção da sociedade em epígrafe, por 
encerramento da liquidação, que não 
possui activo nem passivo a partilhar. 

RAEM, 11 de Abril de 2012

breves

Federação da Juventude
quer assento na AL
um deputado nomeado pelo chefe do 
executivo para defender os interesses dos 
jovens “seria uma boa ideia”, considera 
o presidente da federação de Juventude 
Macau (fJM). “claro que gostaríamos 
de ter uma pessoa para defender os 
direitos dos jovens [no Hemiciclo]”, disse 
frederico Ma quando questionado pelos 
jornalistas. apesar de notar que grande 
parte dos jovens asseguram a sua 
carreira nos casinos, a fJM continua a 
disponibilizar cursos para aumentar o nível 
de conhecimento sobre a realidade que os 
envolve, disse o mesmo responsável. “o 
nosso principal objectivo é educar os jovens 
mesmo que estejam a trabalhar nos casinos 
(...). Neste sentido organizamos seminários 
sobre o ambiente político e económico de 
Macau”, rematou. 

Neves destaca sucesso 
da liberalização do jogo
Manuel Neves considera que o processo 
de liberalização do jogo foi um sucesso e 
faz uma avaliação “positiva” do impacto 
do desenvolvimento do sector em Macau. 
“a entrada de novos operadores trouxe 
enormes volumes de investimento, uma 
melhor oferta e diversificação extra-jogo”, 
refere o director dos Serviços de inspecção 
e coordenação de Jogos (DicJ), num artigo 
publicado na última edição da revista Macau 
business, a propósito da passagem do 
10º aniversário da liberalização do sector. 
“as seis operadoras de jogo contribuíram 
significativamente para o desenvolvimento 
da indústria”, sublinha o mesmo 
responsável, acrescentando que, devido a 
esse facto, espera-se que as respectivas 
concessões venham a sejar prorrogadas na 
altura adequada. Manuel Neves antecipa 
ainda um crescimento entre 20 e 30% das 
receitas brutas dos casinos em 2012.

fátima almeida

PREVÊ VICE-DIRECTOR DO BANCO DA CHINA EM MACAU

pib deverá crescer até 18%
nos próximos três anos
O vice-director do Banco da China em Macau 
prevê que a economia da RAEM vai continuar 
fulgurante “nos próximos três anos”, estimando 
que o PIB cresça anualmente entre 15 a 18 
por cento. O território beneficiará não só da 
expansão do jogo como da bonança financeira 
sentida em Pequim 

O motor do jogo vai continuar apto para grandes 
corridas influenciando o crescimento económico 
de Macau, que também será assegurado pela po-

tência de Pequim. Conjugando estes dois factores, o vice-
director geral do Banco da China em Macau, prevê que a 
economia do território continue a crescer pelo menos nos 
próximos três anos. “Macau é apenas uma pequena par-
cela, com 500 mil habitantes, mas tem receitas suficientes 
para se sustentar. Por outro lado, a China também quer 
ser um exemplo para o mundo, e se a China está bem 
Macau também estará”, realçou José Hui.

O investimento estrangeiro na RAEM é um dos facto-
res, que na óptica do responsável do Banco da China, es-
pelha a viabilidade económica do território. “O mercado 
do jogo está a crescer, amanhã [hoje] abrirá outro hotel-
casino no COTAI e quando se investe tanto dinheiro em 
Macau é porque foi estimado que o território vai crescer 
no futuro”, salientou.

José Hui não traça previsões para um futuro longín-
quo – por exemplo de dez anos – mas acredita “que se con-
tinuará a verificar crescimento” pelo menos até 2015. Nes-
te sentido, estima que o Produto Interno Bruto (PIB) local 
crescerá entre 15 a 18 por cento nos próximos três anos. 

O responsável do Banco da China nota que os va-
lores do PIB que se registaram anteriormente não são 
aconselháveis, situação que poderá melhorar com a di-
versificação. “Nos últimos anos chegámos a ter um cres-
cimento do PIB que superou os 30 por cento e isso não é 
saudável”, reitera.
INTELIGÊNCIA EM TEMPOS DE CRISE. Apesar de no 

mundo económico existirem três grandes “projectos”, a 
China parece levar vantagem e saber aproveitar as der-
rapagens das outras potências. “A economia dos EUA já 
está a crescer, mas com um ritmo lento, a Europa conti-
nua a enfrentar os aspectos da crise e a Ásia, um mercado 
emergente, está em ascendente para o número um”, refe-
riu destacando o mercado chinês. “Focando-nos na China 
vemos que continua a crescer e tem sido bastante inte-
ligente porque conhece bem as crises à sua volta e quer 
assegurar a sua força”, notou.

O PIB da China cresceu no ano passado 9,2 por cento 
e no primeiro trimestre deste ano também se estima que 
ultrapassa a barreira dos 7,5 por cento antecipada pelo Pri-
meiro-Ministro Wen Jiabao para o cômputo geral de 2012, 
explicou. “Penso que no primeiro trimestre o PIB da China 
está estimado em 8,4 por cento, o que supera essa meta”. 

Ao mesmo tempo José Hui considera que a aprecia-
ção do renminbi também se espera elevada o que faz com 
que as pessoas queiram comprar com a moeda chinesa.

fátima almeida

VIVER E TRABALHAR EM MACAU ESTÁ NO HORIZONTE DE ALGUNS PARTICIPANTES DO ENCONTRO JUVENIL

Jovens macaenses descobrem
terra de oportunidades
O pequeno território poderá ser 
uma terra de oportunidades para 
os jovens macaenses, entendem um 
financeiro e o presidente de uma 
associação de juventude locais. 
Os conhecimentos linguísticos e 
o “background” farão a diferença 
num mercado que pode abrir 
portas além do jogo. Depois de 
uma opinião mais completa sobre 
a economia de Macau, vários 
macaenses da diáspora não põem 
de lado a hipótese de traçar parte 
do futuro num território ao qual 
estão ligados afectivamente

Os edifícios a crescer de dia para dia 
não mentem: a economia de Ma-
cau está em expansão. Os jovens 

macaenses da diáspora conheceram ontem 
as oportunidades de negócios do território 
encontrando um espaço aberto a investi-
mentos. Tanto os conhecimentos linguísti-
cos como o “background” cultural poderão 
ser duas armas para o sucesso, acreditam 
o presidente da Federação de Juventude de 
Macau e o vice-director do Banco da Chi-
na em Macau, que ontem apresentaram as 
linhas mestras do futuro desenvolvimento 
económico de Macau. 

“Alguns destes jovens falam portu-
guês e como Macau está a promover os ne-
gócios entre a China e os países lusófonos 
penso que muitas empresas, especialmen-
te do sector comercial, gostariam de os ter 
como parte da sua equipa”, referiu Frederi-
co Ma, apoiado por José Hui. 

“Tendo um background sobre Ma-
cau, mesmo que o território seja uma terra 
pequena, há empresas de todo o mundo, 
como os Estados Unidos, Canadá, Austrá-
lia, pelo que estes jovens terão vantagens 
em estabelecer-se cá”, frisou o vice-director 
do Banco da China, em Macau, estimando 
que a economia da RAEM continuará em 
crescimento nos próximos três anos (ver 
peça na página 6). 

Embora sejam evidentes as oportu-
nidades laborais na indústria do jogo, os 
jovens não terão de se cingir ao motor da 
economia local, acredita José Hui. “Pode-
rão surgir oportunidades no sector das 
convenções que é uma área que o Governo 
encoraja a expandir e penso que isso será 
possível mesmo no design ou na publicida-
de. Dependerá do que quererão para si e da 
sua área específica”, disse.

Depois de um contacto mais próxi-
mo com a realidade de Macau alguns jo-
vens da diáspora mostraram-se atraídos 
pelas oportunidades de emprego, mas 
também de formação. As ligações afecti-
vas ao território pesam na hora de pensar 
num futuro na terra onde se formaram as 
suas origens.
DO TRABALHO AO ESTUDO DAS 
RAÍZES. Joyce Chan vive no Canadá, mas 
Macau continua na sua rota para visitar a 
família. Mesmo distante vai acompanhan-
do as notícias locais porque um dia quer 
voltar a casa. “Nasci aqui... alguma coisa 

me diz que seria bom contribuir para a co-
munidade”, disse reconhecendo também o 
crescimento económico de Macau.

Conjugando a sua área profissional 
com as necessidades do território, Joyce 
Chan vê-se por exemplo a colaborar em 
projectos de “renovação de edifícios” para 
permitir uma melhor qualidade de vida. 
“Macau poderia ser um local para traba-
lhar e na verdade estou a pensar nisso, por 
isso, fiz algumas questões sobre o ambiente 
de negócios”, explicou ao JTM. “Talvez nos 
próximos anos”, estimou ao salientar: “as 
oportunidades estão à nossa volta”.

Embora tenha colocado questões 
“mais em espírito de curiosidade” do que 
tendo por base planos, também Ana San-
ches não descartou a possibilidade de co-
locar a terra da sua infância no mapa do 
futuro. Neste sentido quis saber mais sobre 
a qualidade de vida no território, estando 
já ciente do boom “imobiliário”, um factor 
que diz poder limitar. 

No entanto, a jovem portuguesa mos-
trou vontade de desenhar uma carreira fora 
do país daqui a alguns anos, e além do ter-
ritório ter “uma economia em expansão”, 

também conquista pontos no seu coração. 
“A situação em Portugal não está fantásti-
ca, por isso não está fora de questão pensar 
sair do país em cinco anos”, disse, elencan-
do duas opções emergentes. “Macau é uma 
hipótese e o Brasil outra, mas havendo uma 
ligação afectiva e já tendo morado em Ma-
cau poderá fazer mais sentido vir para cá”, 
referiu a jovem portuguesa formada em 
Gestão de Empresas.

Já Iana Assumpção está no território 
pela a primeira vez, mas sente-se familia-
rizada com a terra do avô. Durante a sua 
estadia em Macau, Iana, a estudar Fisio-
terapia no Brasil, vê muitas oportunida-
des mesmo para os jovens que vivem no 
exterior. “Macau está a crescer muito e há 
novas construções e depois tem o jogo que 
é o maior gerador de riqueza no qual está 
a haver muito investimento. Hoje [ontem] 
estivemos na Taipa e mostraram-nos as no-
vas construções”, descreveu.

Fascinada pelo que a rodeia, a jovem 
residente no Rio de Janeiro alimenta o so-
nho de viver em Macau num “futuro dis-
tante”. “Apesar de amar o Brasil aqui sinto-
me muito em casa”, partilhou, explicando 

que uma futura estadia em Macau poderá 
ser pensada para progredir na sua forma-
ção superior. “Estudo fisioterapia no Brasil, 
no terceiro ano, e pretendo vir a fazer aqui, 
quem sabe, uma pós-graduação”, especifi-
cou.

Por outro lado, Macau poderá ser um 
parceiro para o restaurante com gastrono-
mia macaense que Iana Assumpção irá 
abrir no Rio de Janeiro, uma vez que ficou 
com a impressão que há apoio para pessoas 
empreendedoras. “Também para o restau-
rante que pretendo abrir no Brasil poderá 
ser possível ter algum auxílio, porque há 
esse tipo de ajuda para jovens empreende-
dores”, disse.

Ao nível da formação superior, Iana 
Assumpção vê no território não só uma 
oportunidade para evoluir nos estudos, 
mas também continuar a fortalecer as tra-
dições que sempre lhe foram passadas pela 
família, mesmo vivendo longe. “O meu avô 
tem uma técnica chinesa que desenvolveu 
para a coluna vertebral e gostaria de vir a 
frequentar uma pós-graduação ou mestra-
do relacionado com essas técnicas em Ma-
cau, caso fosse possível”, contou.

(...) “Alguns destes jovens falam português e como Macau está a promover 
os negócios entre a China e os países lusófonos penso que muitas 
empresas, especialmente do sector comercial, gostariam de os ter como 
parte da sua equipa” (...) - Frederico Ma

(...) “Macau é uma hipótese e o Brasil outra, 
mas havendo uma ligação afectiva e já tendo 
morado em Macau poderá fazer mais sentido vir 
para cá” (...) - Ana Sanches
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NOVO MEDICAMENTO NA LISTA NEGRA. os Serviços de Saúde 
desaconselharam a administração da droga tradicional 
chinesa “fu Zi”, conhecido também por “radix aconiti 
lateralis Preparata”. o alerta surgiu na sequência de um 
caso suspeito de intoxicação suspeito após o consumo 
daquele produto.

DEPUTADO DENUNCIA FALHAS NAS AUDIÇÕES. Ho ion Sang 
entende que as lacunas no sistema de audições na 
assembleia legislativa tem contribuído para falhas no domínio 
da fiscalização da acção governativa. Por isso, o deputado 
defende que a al deve ponderar, com urgência, uma revisão 
do mecanismo de audições.

GRUPO LOCAL APRESENTA “VIAGEM DE CURRY BONE” NO CCM

Gulliver inspira peça de teatro

local
voX populi

LI RUI
(Turista da China Continental)

-Tendo em conta que esta não é a sua pri-
meira visita, o que o faz voltar a Macau?

-Macau é uma cidade muito conhecida de-
vido ao sector do jogo, mas gosto mais de vi-
sitar os locais do Património Mundial. Voltei a 
visitar Macau, porque uma viagem curta não 
chega para conhecer bem esta cidade. Desta 
vez quero conhecer outras coisas, especial-
mente a história de Macau.

-Qual é a impressão geral sobre Macau?
-O jogo leva as pessoas de fora a conhece-

rem Macau, mas o património cultural tam-
bém é um factor de atracção, tal como a comi-
da tradicional. O pastel de nata é conhecido 
internacionalmente, bem como as bifanas... 
ambos tornaram-se símbolos de Macau. Além 
disso, os casinos são muito bonitos e as insta-
lações turísticas são excelentes. Mas, quando 
ando pelas zonas turísticas, especialmente no 
Largo do Senado, sinto muita pressão, talvez 
por causa do elevado número de pessoas.

-Registou diferenças entre as duas visi-
tas?

-Notei que há mais turistas agora. Acho que 
deve ser por causa da abertura do turismo. 
Por outro lado, penso que Macau está a ficar 
cada vez mais moderna e a perder o seu esti-
lo antigo. Na última vez que estive aqui, há 
cerca de ano e meio, Macau era mais calma. 
Hoje, sinto que a cidade já está um pouco can-
sada do turismo. 

-Se pudesse, o que mudaria?
-É preciso melhorar a eficiência dos Servi-

ços de Imigração e Alfândega, porque há qua-
se sempre filas longas que obrigam os turistas 
a perder muito tempo na fronteira e isso leva-
os a perder a vontade de conhecer a cidade. O 
Governo deve pensar em soluções para dimi-
nuir o tempo de espera na fronteira.

 v.c.

“Macau está
a perder o seu
estilo antigo”

SUSANA CHOU APOIA PROPOSTA PARA AUMENTO DE DEPUTADOS

Fórmula “2+2” evita
“desequilíbrio” na al
Susana Chou apoia a proposta de alargamento 
do número de deputados defendida pela 
maioria – mais dois por sufrágio directo e outros 
tantos pela via indirecta

A ex-presidente da Assembleia Legislativa acredita 
que a fórmula “2+2” para o aumento do número 
de deputados evita um desequilíbrio na estrutura 

do Hemiciclo. Susana Chou usou o seu blog para mani-
festar a sua opinião sobre o processo do desenvolvimento 
político na RAEM, revelando-se favorável à manutenção 
do actual sistema de composição da Assembleia Legis-
lativa, com deputados nomeados e eleitos por sufrágio 
directo e indirecto. 

Para Susana Chou, mais do que estarem insatisfei-
tas com o sistema propriamente dito da eleição indirecta, 
os cidadãos de Macau estão, sobretudo, “descontentes” 
com a qualidade dos trabalhos da Assembleia Legislati-
va. “Há pessoas que confundem o resultado insatisfató-
rio dos deputados eleitos por forma indirecta e os nome-
ados pelo Chefe do Executivo com o regime de eleição”, 
indicou a mesma responsável.

Na verdade, “o que desagrada aos cidadãos será a 
qualidade da fiscalização do Hemiciclo relativamente ao 
Governo e a qualidade da legislação”, sublinhou a antiga 
presidente da Assembleia Legislativa. 

Recordando que foi eleita deputada por duas vezes 
através do sufrágio directo e em cinco ocasiões pela via 
indirecta, Susana Chou sustentou ainda que “todos os 
deputados são iguais e devem assumir os mesmos de-
veres”.

Susana Chou recorreu ainda à sua experiência na 
Assembleia Legislativa para lamentar o facto da fiscali-
zação da acção governativa por parte dos deputados não 
ter sido suficiente para responder às expectativas da po-
pulação. No entanto, ressalvou, “havia muitos factores 

subjectivos” que limitaram a competência da Assembleia 
Legislativa no domínio da fiscalização do Governo. 

No documento de consulta que está a ser alvo de 
auscultação pública, o Governo alinha as principais alte-
rações sugeridas na primeira fase do processo. Há duas 
propostas de aumento do número de deputados à AL, 
sendo que uma prevê o aumento de quatro deputados 
(2+2) e a outra de apenas dois (1+1). Em ambas os nome-
ados mantêm-se, mas o Governo diz-se disponível para 
analisar outras propostas. 

ESTIMA O ECONOMISTA ALBANO MARTINS

Falta de retroactivos reduz 
aumentos para 4,61%

O economista Albano Mar-
tins considera que o valor 
de 6,45 por cento anun-

ciado pelo Governo para a subida 
salarial na Função Pública só seria 
real se tivesse efeitos retroactivos 
desde Janeiro.

 “Só é verdade que o aumento 
é de 6,45 por cento se ele acontecer 
em Janeiro, porque, à medida que for 
diferindo o aumento dos salários da 
Função Pública, esse valor anualizado 
vai ser menor”, explicou o economis-
ta em declarações à Rádio Macau.

 Albano Martins não percebe 
as justificações do Governo para 
a ausência de retroactivos nestes 
aumentos para a Função Pública 
e não se deixa convencer pelo ar-
gumento invocado pela Secretária 
Florinda Chan, que aludiu à ges-
tão das contas públicas. 

“Temos um orçamento para 
2012, que tecnicamente, como 

toda a gente sabe, é um orçamento 
superavitário, e em que as metas 
de cobrança das receitas já foram 
todas ultrapassadas [para mais]. O 
orçamento está cada vez mais su-
peravitário. Então, a minha ques-
tão é esta: que contas públicas vão 
ser postas em causa se os aumentos 
da receita pública são de tal modo 

substanciais que anulam qualquer 
‘miserável’ aumento de 200 milhões 
de patacas para os funcionários pú-
blicos, se tudo fosse aplicado a par-
tir de Janeiro?”, questionou o eco-
nomista, acrescentando que “quase 
num mês a Administração Pública 
arrecada muito mais dinheiro do 
que esses 200 milhões que precisa”.

A actualização dos vencimentos dos funcionários públicos vai limitar-se, em termos reais, a um 
aumento de 4,61 por cento, estima Albano Martins 

MAGNATA CONFIA NO POTENCIAL DO SANDS COTAI CENTRAL 

“Mais um passo” na “visão” de adelson

O grupo artístico local “Step Out” vai levar 
ao palco do Pequeno Auditório do Centro 
Cultural de Macau a peça “A Viagem de 
Curry Bone”

Encenada pelo veterano produtor/encenador 
Mok Sio Chong e pelo coreógrafo Lou Chong 
Neng, “A Viagem de Curry Bone” é inspirada 

nas Viagens de Gulliver, mas tem um cunho ainda 
mais dramático.  

De acordo com o Centro Cultural de Macau 
(CCM), esta aventura introspectiva que será apre-
sentada a 15 de Junho em cantonense e mandarim 
conta a história do Dr Sightseeing, também conheci-
do como Curry Bone, uma aventureiro cuja viagem 
ao Reino dos Anões o inspirou a escrever um diário 
de viagens que se transforma numa “Bíblia” dos an-
darilhos. À medida que o tempo passa, o reino de-
senvolve-se a um ritmo tal que os escritos de Curry 
Bone não conseguem acompanhar a realidade, numa 
terra onde os mapas têm de ser actualizados de três 

em três meses, transformando em estranhos os seu 
próprios habitantes. 

Depois de “Meta-morfose”, uma vanguardista 
peça de teatro levada à cena em 2007, o grupo artís-
tico local Step Out regressa assim ao CCM com uma 
comédia negra que já foi apresentada em Taipé e Xan-
gai em 2009. 

Desta vez, segundo revela o CCM, o grupo de-
senvolveu novos elementos que dinamizam o espec-
táculo incluindo um desenho de movimentos único e 
um imaginário poético em palco que combina o estilo 
narrativo de justaposição da realidade e imaginação. 
A Viagem do Curry Bone funde elementos de teatro 
com dança e vídeo e pretende oferecefr “algo de alter-
nativo e realístico através da exploração da identida-
de cultural de Macau, guiando-nos rumo ao mundo 
imprevisível”, salienta o CCM.

Os bilhetes para o espectáculo estarão disponí-
veis nas bilheteiras do CCM e aos balcões da rede 
Kong Seng a partir do próximo domingo. À margem 
do programa decorrerá uma tertúlia em cantonense, 
durante a qual Mok Sio Chong partilhará os seus pon-
tos de vista sobre o conceito desta produção. 

Chui Sai On lidera uma de-
legação oficial da RAEM 
que, entre amanhã e sába-

do, se deslocará a Cantão e Jiang-
men para participar nas activi-
dades promocionais turísticas da 
“Semana de Macau em Guang-
dong”.

De acordo com um comuni-
cado do Gabinete do Porta-voz do 
Governo, a “Semana de Macau 
em Guangdong” irá incluir vá-
rias actividades, nomeadamente, 

encontros de promoção turística, 
reuniões de cooperação comercial 
entre os sectores, cerimónia de 
abertura, exposições sobre turis-
mo e cultura, espectáculos artís-
ticos e actividades promocionais 
ao ar livre. O objectivo desta ini-
ciativa é “apresentar a grande va-
riedade e qualidade dos recursos 
turísticos de Macau”. 

O programa anunciado in-
dica que o Chefe do Executivo e 
o Governador da Província de 

Guangdong, Zhu Xiaodan, irão 
assistir amanhã à noite à cerimó-
nia de abertura da “Semana de 
Macau”, a realizar em Cantão. No 
dia seguinte, Chui Sai On rumará 
a Jiangmen, onde tem agendado 
um encontro com o Secretário do 
Comité Municipal do PCC da-
quela cidade, Liuhai. Na manhã 
de sábado, o Chefe do Executivo 
assistirá ao lançamento das acti-
vidades promocionais em Jiang-
men.

A “Semana de Macau em 
Guangdong” é organizada em 
conjunto pelo Governo da RAEM 
e pelo Governo Popular de 
Guangdong, estando a sua execu-
ção entregue à Direcção dos Ser-
viços de Turismo de Macau e ao 
organismo congénere da Provín-
cia vizinha. 

A delegação oficial de Ma-
cau é composta pelo Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cul-
tura, Cheong U, Chefe do Ga-

binete do Chefe do Executivo, 
Alexis Tam, Secretária Geral do 
Conselho Executivo, O Lam, di-
rector dos Serviços de Turismo, 
João Manuel Costa Antunes, di-
rector do Gabinete de Comuni-
cação Social, Victor Chan, entre 
outros.

Durante a ausência de Chui 
Sai On, a Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, Florinda Chan, 
exercerá as funções interinas de 
Chefe do Executivo.

“Semana de Macau” leva chefe a cantão
O Chefe do Executivo vai marcar presença esta semana nas actividades da “Semana de Macau em Guangdong”

Sheldon Adelson acredita 
que o complexo Sands Cotai 
Central, cuja primeira fase é hoje 
inaugurada, terá o mesmo sucesso 
que o Venetian. Para o “patrão” 
da Las Vegas Sands, a sua “visão” 
do COTAI ganha agora contornos 
ainda mais nítidos

O COTAI era a minha visão e estou 
muito feliz por ver mais um passo 
para a sua conclusão”, salientou 

ontem o presidente e CEO do grupo Las 
Vegas Sands que se deslocou a Macau para 
participar nas cerimónias de abertura do 
novo empreendimento da operadora de 
jogo: o Sands Cotai Central. 

Em declarações aos jornalistas, à mar-
gem da inauguração de uma exposição de 
trabalhos de artistas locais, Sheldon Adel-
son afirmou ainda que as suas expectati-
vas passam pela concretização do projecto 
Sands Cotai Central e, obviamente, garan-
tir um “sucesso” comparável ao do vizinho 
Venetian Macau.

Hoje, a Sands China vai apresentar 

ao mundo a primeira fase do seu terceiro 
empreendimento em Macau, inaugurando 
um casino (“Himalaya”), com quase 400 
mesas de jogo, 200 das quais transferidas 
de outros espaços da operadora, e cerca 
de 800 “slot machines”. Nos lotes cinco e 
seis do COTAI cabem ainda, para já, uni-
dades hoteleiras das marcas Conrad (com 
600 suites) e Holiday Inn (1.200 quartos), 
bem como cerca de três dezenas de lojas, 

restaurantes e espaços para a realização de 
convenções. 

Para Setembro está prevista a conclu-
são da segunda fase do projecto, que inclui 
mais um espaço de jogo (“Pacifica”) e um 
hotel operado pela Sheraton, com 4.000 no-
vos quartos.

Como “aperitivo” para a grande festa 
de abertura, o Sands Cotai Central é desde 
ontem palco de uma exposição de pintura 

e fotografia, preenchida por trabalhos de 
artistas locais sobre o património cultural, 
as pessoas e as paisagens do Tibete.  

Patente no “Paradise Gardens” do 
Sands Cotai Central até ao próximo dia 23 
de Abril, a exposição “Pearl on Highlands” 
engloba 30 pinturas e 40 fotografias que fo-
ram realizadas por um delegação de artis-
tas de Macau durante uma visita ao Tibete, 
em Setembro de 2011.

Adelson esteve ontem na abertura de uma exposição de artistas locais no Sands Cotai Central

CEBU SEDUZ TURISTAS COM PROMOÇÃO. termina amanhã 
uma promoção da cebu Pacific air que visa atrair mais 
residentes de Macau aos principiais pontos turísticos 
filipinos, com bilhetes a partir de 168 patacas para 
clark, e 208 patacas, para Manila.  as viagens terão 
que ser realizadas entre 1 de Julho e 31 de agosto.

INTERCEPTADO MATERIAL DE CONTRABANDO. as autoridades chinesas 
conseguiram deter 14 homens suspeitos de transportar material 
fotográfico de contrabando avaliado em mais de 500 milhões de patacas. 
os aparelhos, que incluíam câmaras e lentes, eram transportados de 
Hong Kong para Macau, seguindo posteriormente para Zhuhai antes de 
chegarem a vários clientes em cantão, Pequim e xangai.



helder almeida

Segundo Eduardo Ribeiro, Camões chegou a Macau em 1562 com o amigo D. Pero Barreto Rolim, capitão-mor da viagem para a China e Japão
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Que Luís Vaz de Camões esteve em Macau, Edu-
ardo Ribeiro nunca teve dúvidas. Mas para 
que não restem suspeitas sobre a presença do 

Vate no território, o jurista de profissão, e investiga-
dor nas horas vagas, como refere, tem vindo a coligir 
uma série de indícios espalhados pelos mais diversos 
sítios e tem dado a conhecê-los ao público. Agora, de-
pois da iniciação em 2007, volta à dar à estampa uma 
nova obra, intitulada “Camões no Oriente”, a apre-
sentar esta sexta-feira.

O livro reúne seis textos de Eduardo Ribeiro já 
publicados, quer em jornais de Macau, quer na Re-
vista Electrónica Labirintos, mas todos foram alvo de 
alterações e adendas, uma vez que, quanto mais pes-
quisa, mais provas vai encontrando.

Para Junho, está prevista uma nova obra, actuali-
zação do livro de 2007, e que se chamará “Camões em 
Macau: Uma Verdade Historiográfica”. Nesta revisão 
da matéria já publicada são avançados factos novos, 
entretanto descobertos, bem como uma contextualiza-
ção da vida e da obra do poeta.

Eduardo Ribeiro serve-se da sua base em forma-
ção jurídica para, tal como um magistrado, ir juntan-
do informações soltas, colhidas aqui e ali, “em fontes 
secundárias”, como apontou em entrevista ao JTM, 
e no fim proferir o veredicto. E neste caso, todos os 
indícios recolhidos são, aos seus olhos, muito claros, 
pelo que não tem dúvidas em afirmar peremptoria-
mente que “Camões esteve em Macau”.

No novo livro, o autor refere que esta é normal-
mente uma temática “atirada para o rodapé dos tra-
balhos dos investigadores”, porque há “desinteresse,  
não vende e é pontual”. Depois, é também um assun-
to “sobre o qual não há elementos e os grandes histo-
riadores gostam dos documentos que chamam autên-
ticos, que têm o carimbo da chancelaria régia, oficiais, 
mas ser historiador assim é fácil”.

Desta forma, quando começou a investigar esta 
matéria, seguiu o método jurídico, guiando-se por 
“indícios, juízos, avaliações, conclusões, como se faz 
nos tribunais, no direito”. “Calculei que não devia ser 
diferente mas não sabia bem, hoje tenho a certeza ab-
soluta que é assim também e os grandes historiadores 
defendem isso”, só que muitos “não se estiveram para 
chatear”.
OS FACTOS SÃO APRESENTADOS. À falta de do-
cumentos oficiais, Eduardo Ribeiro baseou-se maiori-
tariamente em “documentos particulares, que não são 
validados pelas chancelarias régias”. Mas foi até na 
edição d’ Os Lusíadas de 1613, obra que consultou na 
Biblioteca Nacional, em Lisboa, que encontrou factos 
novos. 

“Essa edição é comentada por Manuel Correia 
que foi amigo da mãe de Camões e dele mesmo e o 
que descobri, e que é o meu contributo, já posterior ao 
livro que lancei em 2007, em que a tese de José Her-
mano Saraiva de que Camões teria estado em Macau 
nos anos 60 (1563, 1566 dizia ele) fazia todo o sen-
tido”. E segundo explica, o poeta “não tinha vindo 
para cá em 1563 mas em 1562 sendo esta data que faz 
encaixar uma série de peças da biografia de Camões, 
inclusivamente a poética”.

Numa ode, o Vate homenageia o vice-rei da Índia, 
D. Francisco Coutinho, e agradece-lhe uma ocupação, 

EDUARDO RIBEIRO APRESENTA NOVA OBRA SOBRE O VATE

camões em Macau é um “tema que não vende”
Numa obra que reúne um conjunto de textos 
já publicados sobre a presença de Camões em 
Macau, mas agora com alterações e adendas, 
o jurista vem reforçar a argumentação que 
já apresenta há cinco anos. Anuncia, para 
Junho, uma nova obra e para o ano quer 
publicar em inglês os seus estudos sobre 
Camões. Em entrevista ao JTM refere que esta 
é uma temática atirada para o rodapé das 
investigações porque não vende e porque dá 
trabalho aos historiadores

“um emprego, e ninguém sabe porquê”. Mas este fac-
to é relevante porque “D. Francisco Coutinho vai para 
vice-rei da Índia em 1561, portanto, o agradecimento 
só podia ser depois dessa data, nunca antes de Outu-
bro de 1561. Depois, como é que sei que é 1562? Muito 
simples, porque quando descubro que o capitão-mor 
da viagem para a China e Japão, em 1562, é o D. Pero 
Barreto Rolim, que fazia nesse ano, pela terceira vez, 
a viagem por conta do antigo governador da Índia, 
Francisco Barreto, seu familiar, Camões, de quem era 
muito amigo, como conta Charles Boxer [historiador], 
viajou com ele”.

Na opinião de Eduardo Ribeiro, os dois não se 
poderiam ter tornado amigos íntimos só devido à via-
gem que o poeta fez de Cochim para Moçambique, em 
1567/68, “era muito pouco”. “De facto, Camões viajou 
em 1562 para Macau com D. Pero Barreto”, o que aca-
ba por explicar a amizade próxima que unia os dois. 
E segundo diz Eduardo Ribeiro, “é Diogo do Couto 
que nos diz isso! Refere que veio como provedor de 
defuntos na viagem! Todas tinham um e normalmente 
era o próprio capitão-mor mas o Pero Barreto queria 
era os réditos da viagem para a China e Japão, isso é o 
que o faria milionário, não queria os réditos da função 
de provedor dos defuntos”.

Assim, é com certeza que fixa em 1562 a presença 
de Camões em Macau, numa altura em que os portu-
gueses iam à feira de Cantão rio acima, buscar porce-
lanas e seda, para trocar por prata no Japão.

Outro facto solto que o jurista apanhou foi numa 
obra comprada num alfarrabista em Lisboa, de Coim-
bra Martins, a comentar o livro “Diálogo do Soldado 
Prático”, de Diogo do Couto. Neste livro, “o Diogo 
do Couto tem um capítulo, o XXV, dedicado à Chi-
na, em que conta coisas que Coimbra Martins aponta 
em nota de rodapé dizendo: isto só pode ter sido em 
1562, em que o capitão-mor foi o Pero Barreto e nunca 
ninguém reparou! As pessoas não fazem a junção de 
peças, porque ninguém está preocupado com Macau. 
A preocupação de Camões em Macau, que eu saiba, só 
eu a tenho, mais ninguém, porque se estivesse desa-
tento também me passava ao lado. Só que como tenho 
as antenas preparadas para apanhar tudo o que se re-
lacione com Camões em Macau, apanhei isto”.

Mas ainda descobriu outro facto que tinha pas-
sado despercebido a outros investigadores. “Fui ler 
melhor a década VIII [da Ásia, obra do século XVIII], 
versão extensa, em que o Diogo do Couto fala de Ca-
mões em Macau e a certa altura ficamos sem perce-
ber como é que ninguém leu uma coisa que lá está 
escrita:  num determinado passo diz com quem Ca-
mões viajou para Macau - Pero Barreto. Tudo isto 
são peças a juntarem-se e a confirmarem-se umas às 
outras”.
O TERMINAR DE UM CICLO PROFISSIONAL. 
Mas o mais importante para Eduardo Ribeiro é que 
“outros se possam apoiar nos meus ombros para con-
seguirem chegar ainda mais além, tal como eu agora 
me apoiei em fontes secundárias para produzir estas 
obras”.

No território desde 1985 – apenas com um inter-
regno de ano e meio – e a exercer funções de assessor 
do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, Eduardo Ribeiro lembra que o ciclo de vida 
profissional da actividade jurídica “está a terminar”. 
Porém, assegura que quer continuar mas noutra área: 
“a ciência histórica, ligado a Camões, mas também a 
outros projectos”.

Segundo diz, ainda há muito por clarificar. Fala, 
por exemplo, do naufrágio do navio no qual Camões 
seguia e que desapareceu à latitude do Mecong e de 
documentos inéditos do século XVI, ainda não foram 
disponibilizados para consulta, e nos quais ainda 
quer “meter o nariz”. De Angola, de onde é natural e 
onde esteve até 1982, tem muitas histórias para contar 
e deixa no ar a possibilidade de vir a escrever sobre 
a temática.

Sobre Camões em Macau, que começou a estudar 
depois do historiador Rui Manuel Loureiro ter escrito 
um artigo, em 2003, em que se referia à presença do 
poeta no território como um “mito historiográfico”, 
Eduardo Ribeiro, para além de uma nova obra em Ju-
nho, vai ainda publicar em 2013 um livro em inglês 
com os principais temas tratados e que se vai chamar 
“Camões in India and China”.

A apresentação dos seus estudos em Portugal 
também é um objectivo e ainda em 2012 pretende dar 
a conhecer as novas publicações em Lisboa.

lançamento no clube militar

“camões no oriente” é apresentado no clube Militar 
na sexta-feira, às 18:30. a obra está dividida em seis 
partes que relatam a vida de camões desde 1553, 
quando parte do reino para oriente, até à morte, 
em 1580. eduardo ribeiro apresenta várias provas, 
socorrendo-se de estudos feitos por outros autores, 
bem como algumas obras originais consultadas pelo 
próprio e mesmo baseando-se na obra de camões, 
para comprovar a sua presença no território. o livro 
é dedicado aos “amigos de Macau: chineses e 
portugueses”.

local “[O mais importante] é que outros se possam apoiar nos meus ombros para conseguirem 
chegar ainda mais além tal como eu agora me apoiei em fontes secundárias para produzir 
estas obras” - idem

“As pessoas não fazem a junção de peças, porque ninguém está preocupado com Macau. A 
preocupação de Camões em Macau que eu saiba só eu a tenho, mais ninguém, porque se eu 
estivesse desatento também me passava ao lado” – Eduardo Ribeiro



O brasileiro e o colombiano têm cláusulas
de rescisão de 100 e 45 milhões, respectivamente
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deSpoRTo
GÉNOVA QUER BELLUSCHI A TÍTULO DEFINITIVO. o Génova 
está agradado com as exibições de belluschi, 
estando a ponderar a compra definitiva do passe do 
argentino que está em itália por empréstimo do fc 
Porto. Para tal terá que pagar 4 milhões de euros 
estipulados na cláusula de opção até final do mês.

SEVILHA INSISTE EM CARRIÇO. o Sevilha parece 
disposto a avançar para a contratação de 
Daniel carriço que nos últimos tempos se tem 
evidenciado a médio defensivo no Sporting. o 
jornal Marca avança que o emblema andaluz fará 
chegar uma proposta de 3 milhões de euros.

Análise de Humberto Évora*

remates
em portugal

“O campeonato 
está resolvido”

(...) “Neste mo-
mento está muito 
difícil para o Ben-
fica porque o Por-
to não costuma 
facilitar. Penso que 
o campeonato está 
resolvido” (...)
(...) “O Sporting 
de Braga surpre-
endeu-me muito 
este ano. Está 

relacionado também com a orga-
nização do clube porque todos os 
treinadores que lá passaram nos 
últimos anos têm tido sucesso. 
Penso que já está ao nível dos ou-
tros clubes ‘grandes’” (...)
(...) “O Sporting com o Sá Pinto 
tem vindo a melhorar. Conseguiu 
colocar garra aos jogadores, tem 
uma boa equipa. O Sá Pinto tem 
condições para ficar na próxima 
época, tem grande passado fute-
bolístico e tudo isso conta. O Mou-
rinho também começou do zero e 
teve sucesso, conta mais a quali-
dade do treinador do que os anos 
de experiência” (...)
(...) “O Porto tem cometido muitos 
erros mas os adversários também 
têm perdido muitos pontos. Mas 
tem um grande plantel e com um 
historial de valorizar jogadores 
para vendê-los por mais dinheiro. 
Tem teoricamente o melhor plan-
tel, e mesmo quando está em bai-
xo de forma vence a maioria das 
partidas. O Hulk está em grande 
forma e faz toda a diferença” (...)
(...) “O Benfica tem uma série de 
bons jogadores mas peca por ter 
falta de coordenação e não ter um 
ponta-de-lança de raiz, apesar de 
ter o Cardozo. A equipa tem sido 
irregular mas acho que o Jesus 
tem condições para ficar no Benfi-
ca, apesar de ser crítico do sistema 
táctico que utiliza, não tem uma 
equipa padrão. Esperava mais no 
‘dérbi’, acho que nos jogos ‘a doer’ 
o Benfica quebra um bocado. Falta 
profundidade no ataque, ao con-
trário do Porto e do Sporting de 
Braga. Tem jogadores habilidosos, 
para a próxima época falta apenas 
um ‘tanque’ de combate na fren-
te” (...) 
(...) “O Rodrigo é a revelação da 
época. É muito jovem e tem uma 
grande margem de progressão. 
Tem desaparecido nos últimos jo-
gos, tal como o Nolito, o Saviola 
ou o Witsel, mas isto tem sido de 
forma sucessiva. Jogam bem e de-
pois vão para o banco não percebo 
porquê” (...)

*médico

LIGA PORTUGUESA

Sporting oferece ao dragão 
uma via verde para o título

O Benfica ficou praticamente ar-
redado da luta pelo título com 
a derrota em Alvalade, no dér-

bi com o Sporting, e só uma reviravolta 
sensacional fará com que o FC Porto não 
conquiste o seu 26º título de campeão e o 
segundo consecutivo.

A equipa de Jorge Jesus não conse-
guiu bater a fortaleza erguida por Ricar-
do Sá Pinto em Alvalade desde que subs-
tituiu Domingos Paciência no comando 
dos leões. Em oito jogos em casa, o téc-
nico leonino venceu-os todos e apenas 
sofreu um golo – com o Metalist e de pe-
nálti. Mais. Se tivermos em conta aquilo 

que se passou na Liga desde a 19ª jor-
nada, altura em que Sá Pinto se estreou 
como técnico principal, verificamos que 
o Sporting arrecadou 18 pontos... mais 
sete do que o Benfica.

Nessa altura a equipa de Jorge Jesus 
era líder isolado com cinco pontos de van-
tagem sobre a concorrência e desde então 
desperdiçou 13 pontos, mais do dobro dos 
que desperdiçou na primeira volta da Liga 
(apenas seis). O Benfica tem agora uma 
desvantagem de quatro pontos para os dra-
gões, que a quatro jornadas para o fim do 
campeonato estão a três vitórias de festejar 
um título que poucos dos seus adeptos, em 
determinada altura da época, acreditavam 
que fosse possível. FC Porto poderá mes-
mo fazer a festa do título em casa com o... 

Sporting, a 6 de Maio. Para isso a equipa de 
Vítor Pereira terá de vencer o Beira-Mar em 
casa e o Marítimo fora.

O mês de Abril volta a ser aziago para 
o Benfica, depois de na época passada os 
dragões terem, no mesmo mês, ido à Luz 
festejar o título de campeão nacional e, no 
mesmo estádio, afastado a equipa de Jorge 
Jesus da final da Taça de Portugal, quando 
tinha uma vantagem de 2-0 alcançada na 
primeira mão no Dragão. Este ano, o técni-
co encarnado acaba de ser afastado da Liga 
dos Campeões frente ao Chelsea e vê o títu-
lo ficar praticamente perdido em Alvalade.

Como há um ano, o Benfica poderá 
conquistar neste mês de Abril a Taça da 
Liga... Se vencer no sábado o Gil Vicente, os 
jogadores encarnados repetirão por certo 
a sensação que tiveram na época passada, 
quando quase nem festejaram o triunfo 
com o Paços de Ferreira.
A vitória no dérbi coloca entretanto o Spor-
ting no quarto lugar, tendo ultrapassado 
finalmente o Marítimo, mantendo- se ainda 
o sonho de chegar ao 3º lugar, que dá aces-
so à Liga dos Campeões na próxima época. 
Mas, neste caso, o Sp. Braga ainda tem uma 
confortável vantagem de oito pontos.

JTM/DN

O FC Porto pode festejar o título quando receber os leões. O Benfica perdeu 13 pontos na segunda volta, 
mais do dobro do que na primeira metade da época. Sá Pinto só tem vitórias em casa

carlos nogueira

James e Hulk, pinto da costa só vende um
Número de clubes interessados nos dois jogadores 
cresce todas as semanas

Primeiro foi o Manchester United e o Manchester City, de-
pois a Juventus, posteriormente o Anzhi e o PSG... e agora o 
Bayern de Munique. Todos estes clubes surgem como possí-

veis destinos para o brasileiro Hulk e o internacional colombiano 
James Rodríguez. A verdade, no entanto, é que Pinto da Costa só 
admite a saída de um deles no final da temporada.

Com o apuramento para a Liga dos Campeões garantida, o que 
significará um encaixe financeiro sempre acima dos 10 milhões de 
euros, e ainda a esperança em fazer mais alguns milhões com joga-
dores como Otamendi e Rolando, que fazem parte da lista de trans-
feríveis, como o DN avançou, Pinto da Costa acredita que pode ficar 
com um dos dois jogadores mais cobiçados de Portugal.

Hulk tem uma cláusula de 100 milhões de euros e James Ro-
dríguez de 45 milhões. O FC Porto admite negociar estas verbas, 
sendo que pelo brasileiro pretende, no mínimo, 40 milhões e 30 
pelo colombiano.

Se pudesse escolher, sabe o DN, Pinto da Costa preferia a per-
manência de Hulk, não só pela importância do actual capitão na 
equipa e no balneário mas também pela relação próxima de ambos.

O presidente do FC Porto, no entanto, prometeu ao brasileiro 
que o deixaria sair no final da presente temporada, isto depois de 
ter recusado todas as propostas que recebeu na época anterior. No 
entanto, também fez saber a Hulk que não abre mão dos tais 40 

milhões, até porque os dragões não têm a totalidade do passe do 
internacional brasileiro – adquiriram, em duas tranches, 85% do 
mesmo. Quanto a James Rodríguez, o FC Porto detém 65%.

Com o encaixe financeiro previsto com a venda de alguns jo-
gadores, o FC Porto já prepara o ataque ao mercado para a próxi-
ma temporada. Como o DN avançou, os dragões têm um acordo 
com a empresa brasileira DIS, detentora de 55% do médio brasi-
leiro Ganso, actualmente no Santos, e prioridade número um para 
reforçar o plantel dos azuis e brancos.

O futebolista esteve com um pé no Dragão no mercado de 
Janeiro, mas o Santos exigiu 8 milhões de euros por 45% dos va-
lores económicos do jogador. Segunda-feira, contudo, o emblema 
brasileiro deu a entender que o internacional brasileiro deverá sair 
do Peixe no próximo mês de Junho. JTM/DN

gonçalo lopes

PREMIER LEAGUE

chelsea “escorrega” na luta da “champions”
O Chelsea empatou na visita ao 
Fulham em jogo da 33ª ronda 
da Liga inglesa de futebol, e 
ficou no sexto lugar da tabela, 
desaproveitando o desaire do 
Tottenham

O Chelsea esteve perto de conseguir 
um importante resultado na luta 
por uma vaga na próxima edição 

da Liga dos Campeões mas acabou por 
“escorregar” já perto do fim. A equipa lon-
drina visitou o Fulham e empatou a uma 
bola, perdendo a oportunidade de igualar 
Tottenham e Newcastle, quarto e quinto 
classificados, respectivamente, e principais 
rivais na luta por um lugar na principal 
competição de clubes do futebol europeu.

O Chelsea marcou primeiro através 
de uma grande penalidade cometida so-
bre Kalou, muito contestada pelos locais. 

Na conversão, Lampard não deu hipóte-
ses com um remate rasteiro e colocado. 
No entanto, no último quarto de hora 
Dempsey aproveitou um canto e, livre 
de marcação, desviou de cabeça para o 
fundo da baliza de Peter Cech, fazendo o 
resultado final.

Com o empate, a formação liderada 
por Roberto Di Matteo chegou aos 57 pon-
tos, ficando a dois do Tottenham que está 

em quarto lugar, o último que dá vaga na 
“Champions”, e do Newcastle, com mes-
mo número de pontos do Tottenham, mas 
em quinto lugar. Já o Fulham ficou com 43 
pontos e está tranquilamente no meio da 
tabela classificativa.

Na próxima ronda o Chelsea recebe o 
Newcastle em Stamford Bridge num duelo 
directo por uma vaga na “Champions” do 
próximo ano.

SCHOLES E UNITED PERTO DA RENOVAÇÃO. Paul Scholes 
está desde a época 1992/93 ao serviço do Manchester 
united e prepara-se para prolongar o vínculo que possui 
com os “red devils” por mais um ano. a imprensa inglesa 
garante que o médio e o emblema de Manchester estão 
em vias de chegar a acordo por mais uma temporada.

MÁLAGA ALCANÇA TERCEIRO LUGAR. o Málaga, 
com um triunfo caseiro por 3-0 sobre o racing 
Santander, posicionou-se, pela primeira vez 
na sua história, no terceiro lugar da liga 
espanhola de futebol. isco, cazorla e van 
Nistelrooy apontaram os tentos da equipa. deSpoRTo

Consultation by Appointment Office hour:  
Mon to Sun 10:30 - 19:30      Close on Tue and Public Holiday 

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

Website: www.icqoral.com      Facebook:  www.facebook.com/icqoral

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.

Rm. 1907, 19/F, aia Tower, Nºs. 251a-301, avenida Commercial de macau 
(opposite to New Yaohan and Grand Emperor Hotel) 

av. almeida Ribeiro, Nº 99,  edifício Comercial Nam Wah, 6º andar, Sala 608, macau 

 monday to Friday:       9:30 am - 1:00 pm / 3:00 pm - 7:30 pm
                 Saturday:      9:30 am - 2:00 pm 

Services                
general Practice, 

Chiropractic,  Physical & 
Rehabilitation Therapy,  

Custom orthotics, 

aromatherapy  

For Appointment Tel:  28335035    Fax: 28335036

[ o ]  ShaPe

[ X ]  ShaPe

ChiRoPak  School bag

Canadian Health Clinic

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

a figura: elias
o internacional brasileiro foi um autêntico monstro no 
meio-campo do Sporting. Habituado a jogar um pouco 
mais à frente no centro, nesta partida foi elias que mais 
apoio deu à defesa leonina, sobretudo até à entrada de 
Daniel carriço. o brasileiro foi também o médio mais 
determinante nas transições ofensivas, sempre sem 
medo de sair a jogar.

Wolfswinkel fez o único golo da partida de penálti

balotelli com euro2012 em risco
Mario balotelli pediu ontem desculpa pela sua expulsão no 
jogo frente ao arsenal, que pode ditar o seu afastamento 
do euro2012, dizendo-se arrependido de ter desapontado 
o Manchester city e o seu treinador roberto Mancini. 
“lamento o que aconteceu, pela desilusão que dei ao 
Manchester city e em particular a roberto Mancini, por 
quem tenho muito respeito e de quem gosto muito. quero 
muito jogar na selecção, mas [no domingo] cometi duas 
faltas, não reagi a nada. Não violei o código de ética”, disse 
balotelli à agência ansa, através do seu agente, Mino 
raiola. o italiano relembrou que já ficou de fora da selecção 

“por uma estupidez” e que espera que isso não aconteça uma segunda vez, 
ficando a aguardar o castigo para saber se vai estar no euro2012, uma vez que o 
seleccionador italiano, cesare Prandelli, não tem convocado jogadores que estejam 
castigados por condutas violentas nos seus clubes. o jogador, recorde-se, foi 
expulso no último jogo e se for acusado de conduta violenta será automaticamente 
punido com mais três jogos. como é a quarta expulsão da temporada, o castigo 
será a dobrar. com nove jogos de castigo balotelli já não poderia representar o 
city nas seis jornadas que faltam para o final da corrente temporada e ficaria ainda 
impedido de participar nos três primeiros jogos da próxima temporada.
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acTual
SUSPENSA COMISSÃO QUE REDIGIA CONSTITUIÇÃO EGÍPCIA. 
a justiça administrativa egípcia anunciou ter decidido 
suspender a comissão encarregada de redigir a futura 
constituição, dominada pelos islâmicos e boicotada 
pelos liberais. o tribunal do cairo não explicou a razão 
da decisão.

CAVACO “NUNCA MAIS” FALA SOBRE PENSÃO DO BANCO DE 
PORTUGAL. o Presidente da república disse ontem que 
“nunca mais” irá falar sobre os subsídios da pensão 
que recebe do banco de Portugal, sublinhando que 
tudo o que foi escrito sobre a matéria “não corresponde 
minimamente à verdade”.

EUA

dilma queixa-se a obama do “tsunami monetário”

Sem direito a jantar de gala e no dia da famosa corri-
da de ovos de Páscoa nos jardins da casa Branca, a 
Presidente brasileira foi recebida pelo seu homologo 

norte-americano Barack Obama.
No encontro Dilma Rousseff queixou-se do impacto 

das politicas monetárias expansionistas dos países ricos 
sobre os países emergentes.

A Presidente do Brasil manifestou preocupação com 
a depreciação das moedas dos países desenvolvidos e che-
gou a classificar o excesso de liquidez como um “tsunami 
monetário”. “Reconhecemos o papel dos Bancos Centrais, 
em especial do Banco Central Europeu, em impedir uma 
crise de liquidez de altas proporções, afectando todos os 
países”, disse Dilma, à frente da tradicional lareira do Sa-
lão Oval.

A Presidente brasileira ressaltou o facto do investi-
mento directo produtivo do Brasil nos EUA alcançar hoje 
40% do americano no mercado brasileiro. “A relação entre 
Brasil e Estados Unidos é muito importante para nós, tan-
to a bilateral como a multilateral”, afirmou, ao expressar a 
necessidade de estreitar laços e de ampliar o investimento 
recíproco. “É do nosso mais alto interesse estreitar as nos-
sas parcerias em economia e em inovação.”

Além disso,  Dilma mencionou as oportunidades 
abertas pelo sector energético às companhias americanas, 
como fornecedoras de equipamentos e prestadoras de ser-
viços. E salientou, como outras áreas igualmente impor-
tantes a serem exploradas, as de inovação tecnológica, da 
segurança e da concepção e construção de infra-estruturas 
para O Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos de 2016.

Barack Obama, por seu turno, elogiou os “progressos 
do Brasil” nos governos de Dilma e do ex-presidente Lula 
da Silva, e admitiu o interesse em fazer dos EUA “um gran-
de cliente” do País no campo da energia, especialmente em 
petróleo e gás. “Esperamos cooperar numa ampla gama 
de projectos energéticos”, afirmou Obama.. “A relação bi-
lateral nunca foi tão forte”, completou, ao reafirmar que 
os EUA abrirão mais dois consulados no Brasil, em Belo 
Horizonte e Porto Alegre.

Obama informou que os dois líderes discutiram te-
mas como a cooperação energética – principalmente em 
temas de bio combustível, petróleo e gás –, intercâmbios 
educacionais e combate ao narcotráfico com vistas à Cúpu-
la das Américas, no próximo fim de semana em Cartagena, 
na Colômbia.

Esta foi a terceira vez que os dois se encontram como 
presidentes: a primeira foi em Março do ano passado, 
quando Obama visitou o Brasil. A segunda, na Assembleia 
Geral da ONU, em Nova Iorque, em Setembro do ano pas-
sado.

Dilma chegou na tarde de domingo a Washington e 
reuniu-se com um grupo de empresários brasileiros para 
preparar o fórum de altos executivos, realizado nesta se-
gunda-feira com empresas americanas.

Depois do encontro com Obama, a Presidente fez um 
discurso na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, 
dentro de um fórum empresarial entre ambos países do 
qual também participaram a secretária de Estado ameri-
cana, Hillary Clinton, e o ministro das Relações Exteriores, 
Antonio Patriota.

Na terça-feira, em Boston, o programa de Dilma in-
cluía uma visita à Universidade de Havard, e à sede do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

JTM/Agências 

Presidente brasileira esteve reunida com o seu homólogo norte-americano na Sala Oval, mas os brasileiros ficaram aborrecidos por não ter direito a 
jantar de gala na Casa Branca

acTual
COMÉRCIO CHINÊS COM UE CRESCE MENOS. o 
crescimento do comércio da china com a união 
europeia, o maior mercado das exportações 
chinesas, abrandou para 2,6 por cento no primeiro 
trimestre de 2012, anunciou a administração Geral 
das alfândegas da china.

CHINESES TÊM MENOS DE 50% DAS FÉRIAS DOS EUROPEUS. 
os trabalhadores chineses têm menos de metade das 
férias dos congéneres europeus e “estão dispostos 
a trabalhar dia e noite”, realçou um alto funcionário 
chinês a propósito do progresso alcançado pela china 
nas últimas três décadas.

eua e china “têm de se acomodar uma à outra”
As duas maiores economias 
do mundo, China e EUA, “têm 
se acomodar uma à outra, 
numa cooperação mutuamente 
vantajosa”, defendeu ontem um 
responsável chinês perante dezenas 
de diplomatas estrangeiros

É a única opção (…) Goste-se ou não, 
China e Estados Unidos estão desti-
nados a formar uma comunidade de 

interesses, responsabilidade e objectivos 
partilhados”, disse Le Yucheng, ministro-
adjunto dos Negócios Estrangeiros num 
fórum promovido pelo Instituto Chinês de 
Estudos Internacionais (CIIS), em Pequim.

O comentário refere-se a uma recente 
observação da secretária de Estado norte-
americana, Hillary Clinton, acerca da ne-
cessidade de “descobrir uma nova respos-
ta para uma questão antiga: o que acontece 

quando um poder estabelecido e um poder 
em ascensão se encontram?”. “Penso que já 
temos a resposta: cooperação mutuamente 
vantajosa, que deverá ser a marca do novo 
padrão de interacção entre grandes paí-
ses”, afirmou Le Yucheng.

Numa exposição de cerca de uma 
hora intitulada “As relações da China com 
o Mundo num novo ponto de partida”, Le 
Yucheng salientou que a relação do seu país 
com os EUA “é uma das mais importantes 
do mundo e também a mais complexa”.

O alto funcionário chinês realçou que 
“a China é a segunda maior economia do 
mundo, mas não o segundo país mais po-
deroso”, não podendo, por isso, “desem-
penhar plenamente o papel de um grande 
país”. “Apesar do seu notável progresso, a 
China ainda tem muitos pontos fracos. As-
sumir mais responsabilidades internacio-
nais não é uma questão de vontade, mas 
de capacidade”, acrescentou. 

Segundo Le Yucheng, duas “grandes 
mudanças” marcam o século XXI: a inter-
net, que “liga hoje quatro mil milhões de 
pessoas” (mais de metade da população 
mundial) e “a colectiva ascensão de países 
emergentes, que acrescentou um perfil sin-
gular à paisagem internacional”.

O CIIS, fundado em 1956, sob a tute-
la da Academia de Ciências da China, é o 
“think tank” (grupo de reflexão) do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros chinês.

JTM/DN

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

AnÚnCIO  

[ n.º 98/2012 ]

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 20 de 
Abril de 2012, às horas fixadas nos respectivos ofícios, para escolha das fracções de habitação económica disponíveis de T1 
na zona de Taipa.

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. 

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 o horário de abertura e 
o local da visita à fracção de modelo ou ao modelo de fracção. 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
5 de Abril de 2012

Nome
N.º do 

boletim de 
candidatura 

Nome
N.º do 

boletim de 
candidatura

94864
101936
79643
76965
52355
89373
84030
71820
127627
119616
118985
51825
91533
108673
105524
103327
89080
83122
83215
121622
96274
73685
84189
61093
105286
81714
84436
88031
126908
99036

HAO U LEONG
WONG SUT WENG
KUM KA WAI
LO SIO HENG
WONG MEI KUN
POON SAI PENG
VU IN LENG
IP SU KEONG
LEONG CHAN WA
FONG TAI CHIO
LEI KA I
ANA CHEONG
CHAN CHAO HOU
LEONG SON IAN
KUONG LAI KAM
IP MAN CHON
TANG KAM HUNG
CHAN KIN MOU
CHANG PAK LAI
HO HENG WENG
CHEONG ION TONG
LEI PUI IN
LAM KA CHON
CHE CHON IO
IEONG NAM HONG
LEONG MAN CHON
FONG HENG MAN
HO KA CHENG
LAO CHAN HONG
LEONG WENG KAI

114814
126108
91609
77746
126542
102377
95412
81168
75556
105162
110556
114108
95770
100715
113812
105793
112107
51847
70074
90215
81820
74532
117635
92723
79164
101083
104722
81772
126832
92777

CHU CHEOK VAI
CHAN SIO FONG
IEONG CHAN HONG
LEI MAN KEI
VONG SIO KEI
CHAO PEK KEI
LEE WENG IAN LORETTA
HO CHI FONG
NG WAI IP
IEONG KAI IENG
VONG CHI MAN
CHEONG MAN
TAM SIN I
CHEONG IAT HEI
CHEONG KA VENG
LEONG LAI SIM
CRISTINA CORREIA GAGEIRO
CHEONG CHI LEONG
CHEUNG CHI PANG FRANCIS
CHIONG CHI FAI
LEONG CHONG CHI
LEONG NGA UT
LO KIT IENG
VONG VAI ION
CHONG POU CHENG
SAN OI IENG
SIO SEK IO
SI TOU KAI WENG
CHAO MAN WA
KUOK SI MAN

COREIA DO NORTE • a coreia 
do Norte condecorou ontem mais 
de 640 cidadãos no âmbito das 
celebrações programadas para 
esta semana pelo centenário do 
nascimento do fundador do país, 
Kim il-sung, informou a agência 
KcNa. “Pelos seus contributos 
para a causa revolucionária”, 119 
soldados, funcionários, membros 
do serviço pessoal, uma orquestra, 
uma fábrica têxtil e outra de cigarros 
receberam a ordem Kim il-sung, 
detalha a KcNa.também 221 

crianças e 298 funcionários foram 
distinguidos com o Prémio de Honra 
da Juventude pelos seus “feitos na 
defesa nacional e na construção de 
uma nação socialista próspera”

JAPÃO • um consórcio de 
empresas japonesas anunciou 
ontem um plano para construir a 
maior central de energia solar do 
país quando o arquipélago enfrenta 
uma escassez energética devido à 
paragem de praticamente todos os 
seus reactores nucleares. o grupo 
Kyocera vai fornecer os painéis 

de geração de 70 megawatts na 
província de Kagoshima, sul do 
Japão, com uma área total de 
implantação de 27 campos de 
basebol e um custo estimado de 
construção equivalente a 235 
milhões de euros.

FILIPINAS • Pelo menos 22 
soldados ficaram feridos nas 
filipinas depois de uma bomba ter 
explodido enquanto efectuavam a 
patrulha nas imediações de uma 
antiga base do grupo islamita abu 
Sayyaf na ilha de basilan, no sul do 

país, informaram fontes militares.

BIRMÂNIA • encontros oficiais 
com o Presidente thein Sein, em 
Naypyidaw, e um encontro em 
rangum com a Nobel da Paz 
aung San Suu Kyi, eleita deputada 
da câmara baixa do Parlamento, 
marcam aquela que será a primeira 
deslocação de um chefe de Governo 
ocidental à birmânia. a viagem de 
David cameron insere- se num 
processo de reaproximação do 
ocidente com a birmânia, iniciado 
com o fim da junta militar em 2011.

ISRAEL

críticas de Günter Grass são
a Netanyahu, não a israel
No poema publicado na semana passada, o escritor alemão 
compara Israel ao Irão. Mas, após a polémica, admite que só 
queria criticar o Governo israelita e não o seu país

Depois de ter sido considera-
do persona non grata em Is-
rael devido à publicação do 

poema “Was gesagt werder muss” 
(O que deve ser dito), em que afirma 
que, devido ao seu poderio nuclear, 
o estado judaico é uma ameaça para 
“a frágil paz mundial”, o escritor 
alemão Günter Grass já admitiu 
que, se soubesse que o seu texto iria 
causar tanta polémica, ter-se ia ex-
pressado de outra forma: “Evitaria 
usar a expressão ‘Israel’ e deixaria 
claro que me refiro ao actual Gover-
no de Netanyahu.”

“Apoiei Israel muitas vezes, já 
visitei o país e quero que ele exista 
e encontre, finalmente, a paz com 
os seus vizinhos”, afirmou Günter 
Grass em entrevista ao “Süddeuts-
che Zeitung”, explicitando que no 
seu poema estava a referir-se concre-
tamente ao Governo de Netanyahu 
e não ao país.

“Se Israel atacar as instalações 
atómicas do Irão poderá desencade-
ar a terceira guerra mundial”, diz o 
escritor alemão, de 84 anos, vence-
dor do Prémio Nobel da Literatura. 
“Critico uma política externa que 
faz cada vez mais inimigos e só pre-
judica o país. O homem que actual-
mente mais mal faz a Israel, na mi-
nha opinião, é Netanyahu. Deveria 
ter dito isso no poema”, explica.

Logo na quinta-feira, o primei-
ro-ministro israelita, Benjamín Ne-
tanyahu, reagiu, assegurando que 
“é o Irão, e não Israel, quem repre-
senta uma ameaça para a paz mun-
dial”: “A vergonhosa comparação 
que fez entre Israel e o Irão, um re-
gime que nega o holocausto de ape-
la à destruição de Israel, diz muito 
pouco sobre Israel e muito sobre o 
próprio Grass”, afirmou.

Mas também houve quem se 
solidarizasse com o autor. “Um 
viva para quem quebra os tabus”, 
lê-se no site do Partido Nacional 
Democrata alemão (NPD). O depu-
tado Jürgen Gansel elogia o poema 
por “dizer em voz alta o que mui-
tos pensam em silêncio”. Os co-
mentários a esse texto são bastante 
acesos e, na sua maioria, perten-
cem a admiradores da “coragem” 
do Nobel alemão. Para além dos 
neonazis, outra voz saiu em defesa 
de Günter Grass na Alemanha – o 
fundador do Partido Comunista 
e agora deputado do partido Die 
Linke, que afirmou: “Grass tem 
razão.” Alguns críticos vêem neste 
poema a prova de que alguma coi-
sa está de facto a mudar na relação 
dos alemães com o seu passado e 
com Israel. A “culpa” parece estar 
a dissipar-se.

JDM/DN

A Coreia do Sul escolhe hoje um novo 
Parlamento, num escrutínio visto como 
um teste para as eleições presidenciais 
de Dezembro

De acordo com as sondagens, o NFP e o 
Partido Democrático Unido (DUP, oposi-
ção de centro-esquerda) estão muito pró-

ximos, numa corrida que vai ser dominada pelas 
dificuldades económicas, desemprego entre os jo-
vens, agravamento das desigualdades entre ricos 
e pobres, de acordo com observadores.

Para os 300 lugares do Parlamento foram 
apresentadas 924 candidaturas. Cinquenta e qua-
tro lugares serão preenchidos por representação 
proporcional e 246 por sufrágio directo.

Esta é a primeira vez em 20 anos que a Coreia 
do Sul vai eleger um novo Parlamento e um novo 
presidente no mesmo ano. O Presidente da Coreia 
do Sul cumpre um único mandato de cinco anos e 
o Parlamento é eleito por quatro anos.

Actualmente, o DUP, liderado pela antiga 
primeira-ministra Han Myeong-sook, tem 89 lu-
gares contra 165 do NFP.

Uma elevada taxa de participação irá bene-
ficiar os candidatos da oposição, mais populares 
entre os eleitores mais jovens. Os jovens, mais crí-
ticos do actual executivo conservador, sofrem uma 
taxa de desemprego de 8,3%, comparativamente à 
média geral de 4,2%.

A publicação de sondagens de opinião está 
proibida desde sexta-feira. Mas a agência noti-
ciosa sul-coreana Yonhap disse que nenhum dos 
principais partidos - DUP e NFP - deverá obter a 
maioria. As eleições serão especialmente concorri-
das em Seul e nas áreas mais próximas, onde estão 
49% dos eleitores sul-coreanos, de acordo com a 
Yonhap. A campanha foi dominada por acusações 
mútuas e o NFP, liderado por Park Geun-hye, filha 
do falecido ditador Park Chung-hee, atacou o DUP 
com novas alusões ao escândalo que pesa sobre um 

dos candidatos a deputado, Kim Yong-min.
Há oito anos, Kim produziu alguns comen-

tários sexistas e contra a igreja protestante - muito 
poderosa na conservadora sociedade sul-coreana 
- que foram recuperados nos últimos dias. Os co-
mentários de Kim tornaram-se no tema mais po-
lémico e na principal arma do NFP, desgastado 
por vários escândalos de corrupção e pela quebra 
de popularidade do presidente sul-coreano.

O índice de aprovação de Lee Myung-bak 
entre os cidadãos caiu de 76%, no início do man-
dato há quatro anos, para 32% no final de Março, 
de acordo com uma sondagem realizada por uma 
consultora.

Enquanto em 2008, a participação rondou os 
46,1%, 58,1% do eleitorado pretende votar neste 
escrutínio, de acordo com uma sondagem da Co-
missão Eleitoral da Coreia do Sul.

Quanto às intenções de voto, as diferentes 
sondagens realizadas até à passada sexta-feira, 
último dia em que foi possível publicar dados 
de sondagens - ao abrigo da lei eleitoral - indica-
ram resultados contraditórios que não permitem 
apontar um favorito.

Se vencer a oposição, o partido no poder fi-
cará em minoria e o Presidente Lee veria reduzir-
se a margem de manobra até às presidenciais de 
Dezembro, nas quais os sul-coreanos vão regres-
sar às urnas para escolher o chefe de Estado.

JTM/Lusa

COREIA DO SUL

legislativas hoje testam presidenciais

Os militares no activo votaram antecipadamente
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acTual
BANCO MUNDIAL DOA 4,2 MILHÕES DE DÓLARES A S. 
TOMÉ. a associação financeira internacional, um 
organismo do banco Mundial (bM) concedeu a São 
tomé e Príncipe 4,2 milhões de dólares para ajuda 
directa ao orçamento do estado, anunciou ontem o 
Governo. acTual

FILHO DA INFANTA ELENA DE ESPANHA DEU TIRO NO PÉ. 
felipe Juan froilán, de 13 anos, filho mais velho da 
infanta elena de espanha e de Jaime Marichalar, 
estava a praticar tiro com uma espingarda de calibre 
36, acompanhado do pai, quando acidentalmente 
atingiu o seu próprio pé direito.

ECONOMIA CONTINUARÁ A DETERIORAR-SE EM PORTUGAL. a 
actividade económica em Portugal deverá continuar a cair 
em Portugal, mas poderá apresentar melhorias na Grécia 
e irlanda nos próximos meses e mesmo na totalidade da 
zona euro, prevê a organização para a cooperação e 
Desenvolvimento económico (ocDe).

PORTUGAL

1600 jovens em lares agridem, roubam e fogem
Quase 20% das 8938 crianças 
e jovens à guarda do Estado 
cometem actos de indisciplina e 
perturbam a vida dos lares onde 
vivem. Muitos têm problemas de 
saúde mental

luís reis ribeiro

Roubam, agridem funcionários, 
usam armas brancas, causam 
distúrbios violentos ou fogem 

das instituições. Quase 20% dos jovens 
que estão à guarda do Estado têm pro-
blemas de comportamento. Se nalguns 
casos, a infracção é apenas uma menti-
ra ou uma fuga temporária, noutros são 
actos de pura delinquência e próximos 
da psicopatia. Na maioria praticados 
por jovens mais velhos (entre os 15 e 
os 17 anos), alguns (12%) também com 
problemas de saúde mental.

A conclusão consta do relatório da 
Segurança Social que retrata o sistema 
de acolhimento em Portugal e este ano, 
pela primeira vez, avalia o comporta-
mento das 8938 crianças e jovens aco-
lhidos.

O deficiente acompanhamen-
to e trabalho feito com estes jovens, a 
quem deveria ter sido diagnosticado 
atempadamente o seu comportamento 
desviante, ou a falta de recursos são 
algumas das causas apontadas no do-
cumento. Mas a explicação para este 
cenário preocupante está também na 
“incipiente cultura de coesão das equi-
pas” que lidam com esta população, o 
que destrói a “necessária autoridade 
perante os jovens”.

As conclusões não surpreendem 
Ricardo Martinez, responsável por 
uma associação que acolhe jovens em 
risco em Setúbal e também membro 

da comissão de avaliação dos centros 
educativos – os antigos reformatórios 
–, onde acabam por cair muitos destes 
jovens quando são apanhados a prati-
car crimes. “Só prova que o sistema de 
acolhimento não é eficaz. Os jovens já 
chegam em idade tardia. Se até aos 13 
ou 14 anos não se fez nada, agora é im-
possível impor-lhes regras e limites”, 
afirmou ao DN, acrescentando que “as 
instituições têm de trabalhar com as fa-
mílias e ao nível da prevenção”.

O sociólogo diz que muitos jo-
vens praticam crimes sem que nada 
lhes aconteça, pois as instituições, que 
funcionam em regime aberto, não têm 
forma de os controlar nem punir. “Se 
são apanhados é porque já não é a pri-
meira vez que o fazem. E os juízes que 
os julgam são muitas vezes demasiado 

condescendentes”, acusa.
Teresa Villas, presidente da comis-

são de protecção de menores de Sintra 
Ocidental, diz que os próprios jovens 
conhecem as fragilidades do sistema e 
aproveitam “o clima de impunidade, 
pois sabem que não lhes vai acontecer 
nada”.

O problema mais grave, acrescen-
ta, é que nas instituições “misturam-
se os meninos que foram vítimas (de 
abandono, agressão emocional, física 
ou sexual) e estão ali para ser protegi-
dos, os com problemas de saúde mental 
e os que praticaram crimes e estão à es-
pera que o juiz lhes aplique uma pena”. 
E adianta: “a entrada no sistema não 
resolve nada. Muitas vítimas tornam-se 
agentes”.

A presidente de uma das comissões 

que mais crianças e jovens acompanha 
no País diz que a institucionalização é 
uma medida cada vez menos aplicada 
pelos tribunais. “Todos os que entram 
no sistema estão em perigo e são retira-
dos contra vontade dos pais. Os centros 
de emergência que os recebem deviam 
ter características próprias, para não 
ficarem todos misturados”, defende. 
Além disso, diz, quando aí entram têm 
de ser acompanhados de perto, “não 
podem ser deixados à mercê da sua 
própria desestruturação nem ao cuida-
do de técnicos que trabalham das 9 às 
17.00, na hora em que os jovens estão 
na escola”.

Teresa Villas recusa, contudo, atri-
buir a estes jovens, já delinquentes, 
toda a responsabilidade dos seus actos. 
“Não nasceram com um cromossoma 
criminoso. Nem tiveram uma infância 
feliz e, de uma hora para a outra, se 
tornaram delinquentes. Basta traçar o 
percurso da sua vida, falar com os pais, 
para encontrar as causas”.

A presidente do Instituto de Segu-
rança Social esclarece que esta análise 
mais rigorosa e crítica destina-se a aju-
dar na reflexão para traçar um modelo 
de acolhimento mais eficaz. Mariana 
Ribeiro Ferreira disse ao DN que uma 
das respostas passará pela “criação de 
uma comissão nacional para encontrar 
a melhor solução de acolhimento para 
casos mais complicados”. Ou seja, se o 
tribunal decreta o acolhimento e a Se-
gurança Social e instituições não estão 
de acordo na avaliação técnica do jo-
vem e sobre o local para o colocar, (por 
exemplo, por não se adequar à sua po-
pulação) a comissão ajudará a dirimir 
estas questões. E a resposta encontrada, 
garante, será a mais adequada. 

JTM/DN

Quatro mil no estado sem pensão antecipada
Há cerca de quatro mil funcionários públicos impedidos de se reformarem antecipadamente desde sexta-feira passada, tal como acontece à 
esmagadora maioria dos trabalhadores do sector privado

De acordo com as novas regras, que foram 
aprovadas pelo Governo e promulgadas por 
Cavaco Silva em sigilo, a medida está em vi-

gor durante dois anos (até ao final deste programa de 
ajustamento, que termina em meados de 2014) e visa, 
essencialmente, os trabalhadores mais velhos do sec-
tor privado. De fora ficam os desempregados de longa 
duração.

A maioria dos funcionários públicos escapa às 
novas regras (pertencem à Caixa Geral de Aposenta-
ções onde, todos os anos, se registam fluxos significa-
tivos de pedidos de reforma antes dos 65 anos). Mas 
não todos.

Fonte oficial das Finanças afirma que “a alteração 
em causa aplica-se apenas aos trabalhadores da ad-
ministração pública abrangidos pelo Regime Geral da 
Segurança Social (inclui todos os admitidos a partir 
de 1 de Janeiro de 2006), podendo estes ter contrato de 
trabalho em funções públicas ou nomeação”.

José Abraão, dirigente da Frente Sindical da Ad-
ministração Pública (Fesap) afecta à UGT, estima que 
“cerca de 1% dos 400 mil trabalhadores estará na fron-
teira da reforma antecipada, já descontava para a Se-
gurança Social antes da lei que instituiu o regime de 

contrato de trabalho em funções públicas”. “Estamos 
a falar de milhares de casos, seguramente.” Estas con-
tas não incluem as administrações locais e regionais.

E em que sectores sentirão maior impacto? “Edu-
cação e Saúde”, diz o sindicalista. Os números oficiais 
mostram que nomeados e trabalhadores com contrato 
de funções públicas são mais de 400 mil. Mais de 44% 
e 18% do total estão na Educação/ Ciência e na Saúde, 
respectivamente.

Para pedir pensão antecipada, o trabalhador tem 
de ter mais de 55 anos e uma carreira de 30 anos de 
descontos.

O dirigente sindical dá um exemplo: “Conheço 
pessoalmente alguns casos. Um deles é uma pessoa 
que começou a trabalhar há muitos anos no privado, 
tendo hoje 42 anos de descontos e 58 anos de idade. 
Sempre descontou para a Segurança Social e ago-
ra é abrangido pela alteração das regras”, disse José 
Abraão.

O DN confirmou junto de fonte governamental 
que o total de empregados públicos “não isentos” 
ronda os 4000.

As Finanças garantem que a alteração publicada 
no final da semana passada não se aplica “à maioria 
dos trabalhadores admitidos até 31 de Dezembro de 
2005”.

Muitas pessoas (do privado) acorreram à Segu-

rança Social do Areeiro, em Lisboa. São alguns dos 83 
mil casos esperados que o Governo travou. Isabel Al-
ves, uma das utentes com dúvidas, desabafou: “Tenho 
58 anos e não tenho saúde para trabalhar até aos 65 
anos. Acho tudo isto muito mal. Não tenho culpa de 
ter começado a trabalhar aos 11 anos.” “Estou confian-
te que me aceitem. Não brincámos quando podíamos, 
agora temos de descansar. Eu não consigo trabalhar 
mais sete anos”, insistiu.

JTM/DN

carlos diogo santos

SÍRIA

damasco ignora cessar-fogo e bombardeia cidade
As forças do regime sírio 
bombardearam hoje uma localidade 
na província de Alep, denunciou 
uma ONG, precisamente no dia em 
que o plano de paz internacional 
deveria começar a produzir efeitos, 
acabando com 13 meses de violência

Os tanques do exército bombardea-
ram a localidade de Mareh que é 
também sobrevoada por helicóp-

teros”, indicou à agência noticiosa france-
sa AFP o presidente do Observatório Sírio 
dos Direitos do Homem, Rami Abdel Rah-
mane.

O plano para a saída da crise apresen-
tado pelo antigo secretário-geral da ONU 
e emissário especial, Kofi Annan, que Da-
masco aceitou no dia 02 e foi ratificado na 
quinta-feira pelas Nações Unidas, previa 
a retirada do exército sírio das cidades até 
ontem de manhã, a fim de permitir o ces-
sar-fogo total num prazo de 48 horas.

Entretanto a Human Rights Watch 
(HRW) denunciou que  forças de segu-
rança sírias e as milícias pró-regime exe-

cutaram mais de uma centena de civis e 
combatentes rebeldes em ataques desde 
o final de 2011.

Muitas das execuções sumárias e 
extrajudiciais foram conduzidas no mês 

passado e pelo menos 85 mortos eram 
residentes que nunca participaram nos 
conflitos, incluindo mulheres e crianças, 
indicou a organização de defesa dos Di-
reitos Humanos.

A HRW, que tem sede em Nova Ior-
que e faz as alegações num relatório de 25 
páginas assente nos relatos de testemu-
nhas, exortou o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas a agir para garantir 
que esses crimes são documentados.

“Numa desesperada tentativa de 
‘esmagar’ a revolta, as forças sírias exe-
cutaram pessoas a sangue-frio, civis 
e combatentes da oposição da mesma 
forma”, aponta Ole Solvang, especia-
lista da organização internacional para 
a defesa dos direitos humanos num co-
municado.

O relatório indica ainda que muitas 
das execuções ocorreram nas provín-
cias de Homs e Idlib, entre as quais as 
de “pelo menos 47 pessoas, maioritaria-
mente mulheres e crianças”, na cidade 
de Homs nos dias 11 e 12 de março.

O documento da HRW refere que, 
nestes casos, as forças de segurança sí-
rias agiram sozinhas ou em parceria 
com as “Shabiha” (milícias do regime) 
e executaram as pessoas que tentavam 
fugir a tiro, além de terem esfaqueado 
cidadãos nas suas casas enquanto con-
duziam buscas domiciliárias.

JTM/Lusa

NORUEGA

breivik considerado 
criminalmente
responsável
O autor dos ataques de julho de 2011 
na Noruega, Anders Behring Breivik, 
não sofre de psicose e é criminalmente 
responsável, concluiu uma nova ava-
liação psiquiátrica divulgada ontem a 
uma semana do julgamento. Esta ava-
liação contradiz os resultados de uma 
primeira avaliação psiquiátrica oficial, 
feita no ano passado, segundo a qual 
Breivik sofria de “esquizofrenia para-
nóide”, pelo que devia ser internado 
num estabelecimento psiquiátrico e 
não julgado num tribunal. Breivik, que 
matou 77 pessoas ao abrir fogo contra 
jovens que participavam num encon-
tro do Partido Trabalhista na ilha de 
Utoya, perto de Oslo, “não estava psi-
cótico no momento dos factos”, anun-
ciou ontem o tribunal de Oslo num 
comunicado em que resume os resul-
tados da nova avaliação. Tal como a 
primeira, esta avaliação tem carácter 
provisório e exclusivamente consulti-
vo, cabendo aos juízes determinar se 
Breivik é ou não criminalmente res-
ponsável. Em Março, o Ministério Pú-
blico norueguês acusou formalmente 
Breivik de “acto de terrorismo” e de 
“homicídios voluntários”. Se for con-
siderado culpado, o acusado incorre 
numa pena de 21 anos de prisão ou 
de retenção de segurança - uma pena 
renovável enquanto o preso for consi-
derado perigoso. Caso seja considera-
do inimputável, pode ser condenado 
a internamento psiquiátrico, poten-
cialmente para toda a vida. O julga-
mento de Breivik, de 33 anos, começa 
na próxima segunda-feira e deverá 
prolongar-se por dez semanas.

JTM/Lusa

MUNICÍPIO ESPANHOL REFERENDA PLANTAÇÕES DE 
MARIJUANA. os residentes da localidade espanhola de 
rasquera, na região catalã de tarragona decidiam 
durante o dia de ontem, em referendo, se aceitam ou 
não a instalação de plantações de marijuana como 
forma de combater a dívida autárquica.

VENEZUELA

“passear após as 16 horas é uma aventura”
Violência obrigou portugueses 
a terem guarda-costas. Mas há 
emigrantes que não têm dinheiro 
para isso

O número de crimes violentos na 
Venezuela é cada vez mais preocu-
pante, segundo o Observatório Ve-

nezuelano de Violência. E há portugueses 
que, de dia para dia, se sentem mais ame-
açados com a impunidade naquele país. 
Ainda na passada quarta-feira, um grupo 
de seis homens “fortemente armados” as-
saltou e sequestrou os 40 passageiros de 
um autocarro da empresa Aeroexpressos 
Executivos, propriedade de empresários 
madeirenses radicados naquele país. Se-
gundo o diário “El Tiempo”, tudo acon-
teceu quando o veículo fazia a viagem da 
cidade de Valência, a 200 quilómetros a 
oeste de Caracas, para a cidade de Puerto 
La Cruz, 330 quilómetros a leste da capital 
venezuelana.

Porém, este assalto ao autocarro é só 
um dos muitos casos de insegurança, ape-
sar de os portugueses que ali residem te-
rem já uma vida condicionada. O DN foi 
saber como vivem e como se defendem os 
portugueses na Venezuela. 

José Manuel Sardinha tem 56 anos e 
há 30 que não vai a uma praia, a um cinema 
ou a um parque. Está proibido destas voltas 
básicas desde que, à procura de uma vida 
melhor, trocou Portugal pela Venezuela. E 
os números de homicídios dão força aos 
seus receios. Segundo informações do con-
sulado de Portugal naquele país, só no ano 
passado apareceram mortos cerca de 20 
portugueses, vítimas de crimes violentos. 
A comunidade lusa é a terceira maior: os 
números oficiais dão conta de 50 mil, mas 

estima-se que existam cerca de 400 mil.
“Um simples passeio de carro depois 

das 16.00 é uma aventura, porque se por 
algum motivo o coche avaria en la calle 
sei que vou ser assaltado”, desvenda José 
misturando o português com o castelhano. 
Vive a 800 metros do seu supermercado, 
nos arredores da cidade de Barcelona, mas 
nesse curto trajecto diário – que faz sempre 
com as portas e os vidros fechados – já viu 
“de tudo”. “Ainda há alguns dias estava 
parado num sinal e uma moto parou entre 
o meu carro e o que estava ao meu lado. Os 
dois indivíduos saltaram e com uma faca 
obrigaram o homem que circulava nesse 
carro a sair. Arranquei logo. Tal como foi 
ele, poderia ter sido eu”, afirmou.

É consensual que, na Venezuela, por 
cada dez veículos que passem, pelo menos 
um seja de criminosos. Ao DN, fonte do 
consulado português explicou que “a in-
segurança que se vive no país é uma das 
principais dificuldades dos venezuelanos e 
de quem [lá] vive”. 

Num país onde a lei não permite que 
dois homens andem de moto – para evitar 
que o de trás vá com as mãos prontas a rou-
bar o que quer que seja – há quem atribua 
aos fracos salários dos polícias, dos médicos 
e dos professores todos os problemas da 
nação. Edmond Azoulay, responsável por 
uma empresa venezuelana de segurança, 
garantiu ao DN que “estas classes deveriam 
ser mais bem pagas. São eles que fiscalizam, 
que curam e que educam”, explica.

Mas para José era preciso mais: “Mes-
mo que lhes pagassem mais, a polícia con-
tinuaria nestes esquemas ilegais. Isto dá 
muito lucro.”
SERVIÇOS DE SEGURANÇA. Descrente 
na segurança daquele país, mas sem dinhei-
ro para grandes medidas, José tem apenas 
dois seguros, um de vida e outro que cobre o 
material que tem no seu supermercado. Mas 

há muitos portugueses que têm medidas de 
segurança mais apertadas. Uns optam por 
câmaras de segurança, outros – com mais 
dinheiro – por guarda-costas. Existem ainda 
os que pagam a polícias para fazer escolta. 
Uma prática ilegal, mas generalizada.

Em Caracas, o DN contactou a empre-
sa Seguridad Integral – que tem centenas 
de clientes portugueses. “Eles são uma fatia 
importante do nosso negócio”, garantiu o 
responsável Jorge van den Bussche, adian-
tando que “naquele país todos os que têm 
alguns bens têm de se defender da insegu-
rança”. Cada guarda-costas custa por dia 
cerca de 100 euros e há muitos portugueses 
que optam por esta alternativa.

Outro dos negócios que começa a flo-
rescer na Venezuela é a blindagem de veí-
culos. Mas os portugueses ainda não são 
muito adeptos desta medida de segurança. 
Pelo menos em Valência – onde aconteceu o 
assalto ao autocarro –, uma das cidades com 
mais cidadãos nacionais. Segundo fonte da 
Blindajes Lomar, sediada naquela cidade, 
justifica esta fraca aposta dos portugueses 
com o facto de estarem à frente de peque-
nos negócios e isso não os possibilitar gastar 
tanto dinheiro com segurança. Até porque 
blindar um jipe custa mais de 30 mil euros. 
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Jipe de uma família portuguesa que esteve 
mais de dois meses sequestrada
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“Meras 24 horas, quase um simples jejum, é 
verdade, mas vale o que vale: agenda o tema e, esse, 
não faz sentido ignorar. Chama-se democracia”

Paulo Rego in “Ponto Final”
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opiNião
“... vi subirem ao altar-mor da Sé os três sacerdotes que 
entregaram ao Prelado (bem chinês) as pequenas infusas 
com os três óleos que iria abençoar: um deles timorense, 
outro africano e um goês, todos de Língua Portuguesa 
e formados em Seminários dos seus países como se 
tivessem estudado nos nossos.” - Luiz de Oliveira Dias

“O homenageado de ontem era Eadweard J. Muybridge, 
merecedor de ser lembrado porque foi ele, fotógrafo das 
imagens em movimento, quem nos fez ver como galopam os 
cavalos (o que não se podia saber antes de haver fotografias). 
Sim, os quatros cascos podem voar ao mesmo tempo.” - 
Ferreira Fernandes

Além do respeito e, para os ca-
tólicos, da devoção com que 

assistimos – participamos – nas ceri-
mónias da Paixão e da Ressurreição 
de Cristo, elas dão-nos, aos Portu-
gueses, uma emoção particular: ver-
mos como são em tudo idênticas às 
realizadas há séculos e séculos nas 
nossas catedrais e em todos os paí-
ses para onde levámos a nossa Reli-
gião. Finalidades sobretudo comer-
ciais (como alguns apregoam) as que 
nos lançaram nos Descobrimentos? 
Onde, actualmente, os seus sinais?

Em Macau, a tal emoção, pode-
mos acrescentar outra, que apenas 
também acontece no Vaticano: a da 
variedade étnica e cultural dos seus 
participantes, sacerdotes ou leigos 
eles sejam.

Foi o que me saltou à alma e 
ao coração – e á minha justa vaida-
de lusitana – quando, entre muitos 
outros momentos das celebrações, 
vi subirem ao altar-mor da Sé os 
três sacerdotes que entregaram ao 
Prelado (bem chinês) as pequenas 
infusas com os três óleos – Baptis-
mo, Crisma e Extrema Unção – que 
iria abençoar: um deles timorense, 
outro africano e um goês, todos de 
Língua Portuguesa e formados em 
Seminários dos seus países como 
se tivessem estudado nos nossos. A 
reflectirem neste pequeno canto da 

Semana Santa em Macau

Ásia Oriental a composição da gran-
de assembleia reunida na Praça de 
São Pedro.

Quando morei em Paris, alguém 
me chamou um dia a atenção para 
as expressões e atitudes vazias e 
“só de espectadores” dos muitos, 
sobretudo turistas, que cruzávamos 
nas ruas e nas lojas; sugeri-lhe que 
entrasse num domingo numa igreja 
e visse como tudo era diferente nos 
que nela participavam. E o mesmo 
no Rio, em Luanda, em Lisboa ou… 
em Macau. Talvez com uma excep-
ção – a do olhar e postura sempre 
discretos e graves da maior parte 
dos habitantes do antigo – e sempre 
amado – Estado Português da Índia.

Este ano, tive o gosto de poder 
assistir a todas as cerimónias da Se-
mana Santa realizadas na Sé Catedral 
– as da 4ª, da 5ª e da 6ª Feiras Santas 
e, na noite de Sábado, à Vigília Pas-
cal; todas tão solenes quanto (com 
todo o respeito) bastante demoradas. 
Mesmo assim, sempre com a Igreja a 

transbordar e sem ninguém arredar 
pé até ao fim. O que, sublinhe-se, 
nesta China tão republicana, tão so-
cialista e tanto laica (mais ainda do 
que se apregoa Mário Soares), nesta 
China que não reconhece nem acei-
ta a hierarquia da Igreja encabeçada 
pelo Papa, chega a parecer milagre.

Só o não será, segundo penso, 
por duas razões, cada uma efeito e 
causa da outra: a sabedoria dos re-
dactores da Declaração Conjunta 
e, mais tarde, da Lei Básica, que aí 
quiseram (e puderam…) inscrever 
como Principio e Lei, a liberdade 
de crença e das suas manifestações. 
Por um súbito assomo de tolerância 
religiosa? Sabemos que não: ape-
nas por terem consciência de que a 
nossa Religião é um dos mais pro-
fundos e mais definitivos – e mais 
indestrutíveis – pilares da identida-
de macaense que estruturam a “Es-
pecialidade” e a grande autonomia 
desta Região da China.

Além do próprio conteúdo das 

cerimónias, prenderam-me a aten-
ção dois factos que vou assinalar: 
a perfeição da sua organização e a 
presença, e em lugar destacado, de 
um membro do Governo – a Secre-
tária para a Administração e Justiça, 
Florinda Chan, que nunca dissocia 
das suas obrigações de católica pra-
ticante as do exercício das suas fun-
ções oficiais.

Organizar e orientar o decorrer 
de cerimónias tão complexas e tão 
longas como estas deve ser uma di-
ficílima missão. Pareceu-me que não 
houve uma só falha, um deslize ou 
sequer hesitação. E não apenas por 
parte do Prelado e das dezenas de 
sacerdotes oficiantes: também do 
Coral (que cantou em chinês, portu-
guês e latim!) e das duas dúzias de 
jovens muito jovens, rapazes e me-
ninas, que ajudaram no altar e parti-
ciparam nas várias procissões.

Tudo a culminar na beleza ful-
gurante da proclamação da Aleluia 
na Vigília de Sábado, por entre si-
nos e campainhas, luzes, cânticos de 
alegria e votos de Paz e Boas Festas 
para todos.

O que desejo, igualmente, aos 
“fiéis” destes Postais, que ainda é 
tempo deles.

*Docente. Anterior presidente 
do Instituto Politécnico de Macau.

poSTaiS daS ilHaS Luiz Oliveira Dias*

Ontem, na página de abertura do Google, o 
habitual doodle era com cavalinhos em mo-

vimento. Os doodles são aqueles desenhos dis-
traídos que fazemos e que se tornaram famosos 
desde que o Google passou a usá-los para ho-
menagear, em dado dia, alguém ou um aconte-
cimento.

O homenageado de ontem era Eadweard J. 
Muybridge, merecedor de ser lembrado porque 
foi ele, fotógrafo das imagens em movimento, 
quem nos fez ver como galopam os cavalos (o 
que não se podia saber antes de haver fotogra-

o realismo mágico em que vivemos

fias). Sim, os quatros cascos podem voar ao mes-
mo tempo.

A descoberta de Muybridge foi importante 
- ridiculariza séculos de famosos quadros eques-
tres, tantas vezes com patas em posições inverosí-
meis - mas não deixa de ser estranho a escolha do 
dia de ontem: afinal, o fotógrafo só fazia 182 anos, 
data pouco redonda para ser celebrada.

Mas relembrar Eadweard J. Muybridge, que 
pela arte nos elucidou sobre um facto com que 
convivíamos mas não víamos, acabou por calhar 
bem por coincidir com notícias onde a ficção e a 

realidade se entrecruzaram.
Ao lado de galopes que a arte nos permitiu 

ver, houve um actor brasileiro que em plena repre-
sentação de um enforcamento se enforcou mesmo 
e um cantor mexicano que acabou torturado por 
não querer bisar.

Eu, que sou optimista, acrescentaria a este re-
alismo mágico em que o mundo se está a tornar o 
último (n.º 437) aviso de uma agência de rating, 
ontem também, de que Portugal “vai cair de cer-
teza”.
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Ferreira FernandesuM poNTo é Tudo

In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 
11/04/1992

Há 20 anos

prOtOCOLO De turisMO
COM a China próxiMa
O secretário-adjunto Salavessa da 
Costa, anunciou que o Território 
e a região vizinha de Zhuhai vão 
assinar um protocolo de coopera-
ção na área do Turismo. Ao fazer o 
balanço no final de uma viagem de 
quatro dias à província de Guang-
dong, Salavessa da Costa frisou 
que a viagem permitiu abrir canais 
informais de troca de informação 
que serão úteis à cooperação bilate-
ral entre os dois lados da fronteira. 
“Um dos principais objectivos da 
minha viagem era abrir canais que 
permitam dinamizar a troca de in-
formação e acho que neste aspecto 
a visita foi um êxito”, disse o gover-
nante. Salavessa da Costa referiu 
uma vez mais que as autoridades 
chinesas de Zhuhai estão interes-
sadas na colaboração de Macau, 
nas áreas de formação hoteleira e 
promoção turística. O responsá-
vel pelas áreas de Comunicação, 
Turismo e Cultura aludiu ainda à 
complementaridade de acções no 
domínio da oferta entre ambos os 
lados, observando que as autori-
dades de Zhuhai e da província de 
Cantão estão motivadas com esta 
oportunidade de cooperação.

Um arcebispo capaz de saltar de pa-
raquedas por uma boa causa dá ares 

de ser aposta certeira da Igreja Anglicana 
para líder. Que John Sentamu tenha nas-
cido em África é outro ponto forte, pois 
muitos dos 90 milhões de crentes vivem 
em ex-colónias britânicas como a Nigé-
ria, o Quénia ou o seu Uganda natal.

Prestes a fazer 63 anos, o atual titu-
lar da diocese de Iorque é o favorito da 
imprensa londrina para suceder como 
arcebispo de Cantuária ao resignatário 
Rowan Williams, o intelectual que tudo 
fez para manter unida uma igreja com 
cinco séculos mas em conflito sobre a 
ordenação de mulheres e a homossexu-
alidade.

Uma foto de Sentamu com Isabel II 
dominava a capa do “Times” de Sexta-
Feira Santa, sinal a ter em conta. Afinal 
o anglicanismo nasceu da revolta de um 
monarca inglês (Henrique VIII) contra 
um Papa que não o deixava divorciar-se. 
E deve os cânones à sua filha rainha tam-
bém de nome Isabel.

Menos distante de Roma que o res-

Vem aí um papa africano?
os ingleses antecipam-se

tante protestantismo, há muito que o 
anglicanismo deixou de ser sinónimo de 
Igreja de Inglaterra para se transformar 
em Comunhão Anglicana, 38 províncias 
eclesiásticas que vão dos Estados Unidos 
à Nova Zelândia, com passagem por Ca-
raíbas, África e Ásia. E se essa diversidade 
lhe dá força, também implica problemas.

A determinação dos americanos em 
ordenar mulheres bispos ou em dar a 
bênção a casais gay não é entendida por 
outras facções, em África mas também 
nas ilhas britânicas. Desde há três anos, 
Bento XVI acolhe nas fileiras católicas 
pastores anglicanos descontentes com a 
deriva liberal.

As prioridades dos anglicanos afri-
canos contam hoje e muito. São já mais 
que os crentes ingleses. É no seu conti-
nente, graças à demografia, que a igreja 
ganha influência. E até é um dos seus, 
Desmond Tutu, que se destaca como a 
figura mais carismática do anglicanismo 
desde que ganhou o Nobel pela sua luta 
contra o Apartheid na África do Sul.

Aos religiosos africanos agrada que 

um negro assuma as vestes de arcebispo 
de Cantuária, um primeiro entre iguais. 
Sentamu será incómodo para muitos go-
vernantes, pois não esqueceu que teve de 
fugir em 1974 do Uganda para escapar a 
nova prisão por Idi Amin. Perdeu-se um 
corajoso advogado ugandês, ganhou-se 
um teólogo formado em Cambridge, mas 
que nunca esqueceu as raízes. Um dia ar-
rancou na BBC o colarinho de sacerdote 
para denunciar os abusos de Mugabe no 
Zimbabwe.

Mas este é um anglicano de visão 
ortodoxa. Que se aceitar o cargo se de-
dicará mais à luta contra a pobreza que 
aos costumes. Um africano à frente da 
Comunhão Anglicana refletirá a diversi-
dade dos crentes, mas também tenderá 
a que os valores do Sul mandem mais 
que os do Ocidente. Será uma novidade 
a seguir pelo mundo católico, onde se 
especula tanto sobre o advento de um 
Papa africano, depois de quatro séculos 
de italianos seguidos de um polaco e de 
um alemão.
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TRibuNa Leonídio paulo Ferreira

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

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 

“Organizar e orientar o decorrer de cerimónias tão 
complexas e tão longas como estas deve ser uma dificílima 

missão. Pareceu-me que não houve uma só falha, um deslize 
ou sequer hesitação.” (...)



pág 20 quarta-feira, 11 de abril de 2012 jornal tribuna de MaCau jornal tribuna de MaCau quarta-feira, 11 de abril de 2012 pág 21

28822866
www.macaucabletv.comRoTeiRo Atlético de Madrid 

vs Real Madrid

01:55 03:55
Valência vs
Rayo Vallecano

TDm sPorT TDm sPorT

TDm 
13:01  TDM News (Rep.)
13:30  Jornal das 24h
14:45  RTPi DIRECTO
18:20  Lost Sr 5
19:00  TDM Entrevista (Rep.)
19:30  Amanhecer
20:30  Telejornal
21:00  Montra do Lilau
21:30  Brothers and Sisters
22:15  Passione
23:00  TDM News
23:30  Peixe Lua
01:10  Telejornal (Rep.)
01:40  RTPi DIRECTO

30 esPn
12:30  PBA Tour - Pepsi PBA Elite 
 Players Championship
14:00  Sportscenter Special 
14:30  The Football Review
15:00  The Games Through The Lens 
15:30  MLB - NY Yankees vs
 Baltimore Orioles
18:30  Baseball Tonight
 International 2012
19:30  (LIVE) Sportscenter Asia 2012
20:00  Chang World of Football
20:30  The Contenders France vs
21:00  Beach Soccer - USA vs Brazil
22:00  Sportscenter Asia 2012
22:30  Chang World of Football
23:00  The Games Through The Lens 
23:30  Beach Soccer - USA vs Brazil
 
31 sTar sPorTs  
13:00  Golf Focus 2012
13:30  FEI Equestrian World 2012
14:00  FIM X-Trial World
 Championship 
15:00  Masters Tournament 2012
19:30  MotoGP World Championship 
 - GP Qatar  
21:00  FA Cup 2011/12
 Preview Show
21:30  (LIVE) Score Tonight 2012
22:00  Mobil 1 The Grid 2012
22:30  Smash 2012
23:00  British Touring Car

 Championship 2012
40 FoX movies
12:40  Mars Needs Moms
14:15  Capote
16:10  Vantage Point
17:45  Zookeeper
19:30  True Justice
21:00  Gulliver’S Travels
22:30  Homeland
23:30  The Walking Dead
00:20  Day Watch

41 hBo
12:00  The Man In The Iron Mask
14:10  Boardwalk Empire
16:05  Medicine Man
17:50  The Weather Man
19:40  The Lovely Bones
22:00  Just Go With It
23:55  Luck
 
42 cinemaX
11:55  Lethal Weapon 2
13:45  Assassins
16:00  The Time Machine
17:40 Bond Girls Are Forever
18:30  Hollywood Buzz
19:00  Mad Max
20:30  Rocky IV
22:00  After.Life
23:40  Ninja Assassin

43 mgm
10:15  Heaven’s Gate
13:45  Rolling Thunder
15:30  Stay Hungry 
17:15  Coming Home
19:15  April Morning
21:00  Betrayed
23:15  Crimes of Passion
00:45  Carbon Copy 

50 Discovery
13:00  On The Case
14:00  Man, Woman, Wild
15:00  River Monsters
16:00  Gold Rush
17:00  Swords
18:00  How It’s Made

18:30  How Do They Do It?
19:00  Rampage!
20:00  Lobstermen
21:00  Storm Chasers
22:00  Penn & Teller Tell A Lie
23:00  Auction Hunters
00:00  Storm Chasers

51 ngc
12:30 Dog Whisperer
13:25  Rebuilding Titanic
14:20  Tiger Man
15:15  How Big Can It Get
16:10  Dog Whisperer
17:05  Food lover’s guide to the planet
18:00  Dog Whisperer
19:00  Seconds From Disaster
20:00  The witch doctor
 will see you now
21:00  How Big Can It Get
22:00  Dog Whisperer
00:00  How Big Can It Get

54 hisTory
13:00  Modern Marvels Essentials
14:00  Fort Knox
16:00  Battlefield
17:00  Top Shot
18:00  Pawn Stars
18:30  Kings Of Restoration
19:00  The Pickers
20:00  Ancients Behaving Badly
21:00  Brad Meltzer’s Decoded
22:00  Ancient Aliens
23:00  The Universe
00:00  Haze Hell Over Asia

55 BiograPhy channel
13:00  Hoarders
14:00  Psychic Kids
15:00  Gene Simmons
17:00  Private Chefs Of Beverly Hills
18:00  Storage Wars
18:30  Airline USA
19:00  Psychic Kids
20:00  Gene Simmons
21:00  One Born Every Minute
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

16:35  CSI: Miami

17:25  Leverage

18:15  Wipeout

19:10  CSI: Crime Scene Investigation

20:05  Cash Cab Asia

21:05  Leverage

22:00  CSI: Ny

22:55  101 Ways To Leave

 A Game Show

23:50  CSI: Miami

00:45  Cash Cab Asia

63 sTar WorlD
12:10  Revenge

13:05  Glee

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  Beauty and the Geek Australia

21:50 Model Specials

22:45  Parenthood

23:40  Beauty and the Geek Australia

82 rTPi
16:00  Telejornal Madeira 

16:36  Com Ciência 

17:01  A Conversa Dos Outros 

17:32  Príncipes Do Nada 

18:00  Bom Dia Portugal 

19:00  O Elo Mais Fraco Ii 

19:52  Vingança

20:37  Trio D´Ataque 

22:00  Jornal Da Tarde 

23:15  Portugal Hoje - Especial

05:00  Telejornal

a programação é da responsabilidade
das estações emissoras
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socieDaDe 
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anima
socieDaDe 

ProTecTora 
Dos animais 

De macau

28715732 / 63018939
TeleFone:

FaX: 28703224

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

lazeR
DISCO DE BOB DYLAN ADAPTADO AO CINEMA. “blood 
on the tracks”, álbum editado por bob Dylan 
em 1975, vai ser adaptado ao cinema, noticiou a 
revista “variety”. os direitos comerciais sobre o 
15º disco de estúdio do cantautor foram adquiridos 
pela produtora brasileira “rt features”.

“CAPITÃO AMÉRICA 2” VAI CHEGAR EM 2014. a Marvel e 
os estúdios Walt Disney confirmaram que a sequela 
de “capitão américa” vai chegar aos cinemas no dia 
4 de abril de 2014. em vez de se passar nos anos 
40, o filme terá como pano de fundo a Segunda 
Guerra Mundial.

Os Beatles são ainda um dos grupos
mais célebres da música pop

Viviana Chan

diferenças
entre nós

MOSTRAR RIQUEZA É MODA
Mostrar a ri-
queza já se tor-
nou uma moda 
na sociedade 
chinesa, sendo 
sobretudo um 
“privi légio” 
dos filhos dos 
ricos. Nor-
malmente, os 
filhos mima-
dos costumam 
“abusar” das 
d e m o n s t r a -
ções públicas de riqueza, usando para 
isso até a Internet, para que as pessoas 
sintam a chamada dor de cotovelo. Esta 
nova geração rica dá a impressão de estar 
quase sempre ligada às corridas de car-
ros ilegais, à droga, ao jogo ou à ostenta-
ção de riqueza, entre outros fenómenos 
sociais. 
As notícias sobre esta nova tendência são 
cada vez mais frequentes na imprensa 
chinesa. Os jovens mimados costumam 
potenciar os seus “talentos” criativos a 
gastar o dinheiro que têm, ignorando as 
críticas que motivam invejas. Esses jo-
vens só têm um objectivo: serem popula-
res, graças à divulgação do seu estilo de 
vida e atitude perante as coisas. 
No entanto, esta postura e forma de pen-
sar está a gerar polémica na sociedade, 
com muitas críticas fortes. 
Um dos casos relatados envolve uma 
jovem com cerca de 20 anos que pintou 
desenhos numa nota de cem renminbis 
antes de a queimar apenas para acender 
o seu cigarro. Apesar de fazer isso em 
frente de amigos, fez questão de mostrar 
as provas na internet.
Muito criticada foi ainda uma jovem que 
andava a pedir esmolas na rua com um 
Ipad, onde escreveu um sugestivo anún-
cio: “dê-me seis renminbis para ir para 
casa”.
Guo Meimei, outra jovem que fazia alar-
de da sua riqueza, provocou mesmo uma 
pequena “revolução” em todo o modelo 
de funcionamento da Cruz Vermelha da 
China. Tudo porque Guo Meimei, de 20 
anos, alegou no seu blog que era uma 
responsável de Associação de Comércio 
da Cruz Vermelha da China, além de ter 
publicado fotos com bens pessoais, com 
destaque para produtos de marcas de 
luxo, carros que só se encontram nos fil-
mes de James Bond ou jactos privados. 
Guo Meimei divulgou ainda alegadas 
“provas” da sua posição como chefe da 
Associação de Comércio da Cruz Verme-
lho. A polémica colocou mesmo em cau-
sa o prestígio das organizações de bene-
ficência chinesas, face à suposta riqueza 
de uma jovem que se apresentava como 
membro da Cruz Vermelha. 
Com a intervenção das autoridades po-
liciais, os rumores foram clarificados, 
confirmando-se que a suposta associa-
ção não pertence à estrutura da Cruz 
Vermelha da China. Embora resolvido, 
o assunto motivou uma grande reforma 
dos sistemas de funcionamento das or-
ganizações solidárias da China, o que 
terá consequências positivas para a so-
ciedade.

a segunda geração beatles
James Mccartney avançou que quatro dos filhos dos ‘fab four’ poderão reunir-se e formar uma nova banda. 
Estará em curso a segunda geração de Beatles?

Desde o trágico dia em que John 
Lennon foi assassinado à porta de 
casa em Nova Iorque, a 8 de De-

zembro de 1980, que se tornou impossível 
para sempre reunir os quatro fundadores 
dos Beatles. Com a morte de George Har-
rison, a 29 de Novembro de 2001, restam 
hoje apenas Paul Mccartney e Ringo Starr. 
No entanto, surge agora a possibilidade 
dos filhos dos fab four se reunirem para 
um novo grupo. Uma segunda geração de 
Beatles? Talvez. Ou como disse o próprio 
James Mccartney: “É preciso esperar para 
ver o que acontece.”

Foi precisamente o único filho de 
Paul Mccartney, irmão de Stella, Mary e 
Heather Mccartney, que avançou recente-
mente com esta possibilidade, pouco an-
tes de subir ao Cavern Club (Liverpool), 
o primeiro palco que acolheu os Beatles. 
“Eu estaria disponível. O Sean [Lennon] e 
o Dhani [Harrison] também. Ficaria muito 
feliz com isso”, disse o músico à BBC, sem, 
ainda assim, deixar de salientar: “Não me 
parece que seja algo que o Zak [Starkley, 
filho de Ringo Starr] queira fazer.”

Desde que proferiu estas declarações 
que se têm disseminado pela imprensa 
notícias afirmando que está mesmo em 
curso a criação deste grupo da segunda 
geração de Beatles. O que levou o próprio 
James Mccartney a “esclarecer” a situação 
na sua página oficial no Facebook (www. 
facebook.com/ Jamesmccartneymusic), 
não colocando de parte a fundação desse 
grupo: “Ao que parece a minha entrevista 
à BBC está a gerar muita atenção. Honesta-
mente, eu estava apenas a pensar em voz 

alta quanto à possibilidade de vir a tocar 
com os familiares dos Beatles. Eu e a mi-
nha banda vamos andar em digressão no 
Reino Unido e nos EUA grande parte des-
te ano”, escreveu. 

Ainda assim, não é totalmente remo-
ta a reunião destes quatro músicos, filhos 
dos Beatles. Na verdade, as carreiras mu-
sicais de todos eles não têm sido as mais 
bem-sucedidas, apesar do moderado su-
cesso de Sean Lennon. James Mccartney 
tem contado constantemente com o apoio 
do pai, que o recrutou em dois dos seus 
discos e produziu também dois EP do fi-
lho. Mas, além do facto de ser filho de Paul 
Mccartney, a sua música é ainda desconhe-
cida para muitos. Dhani Harrison chegou 
a formar uma banda com Ben Harper, os 
Fistful of Mercy, que pouco reconhecimen-
to tiveram. Já Zak Starkley tem acompa-
nhado bandas célebres, mas tem tido pou-
co destaque em nome próprio. Será que 
a reunião dos filhos dos Beatles relançará 
as suas carreiras? Tudo ainda permanece 
uma incógnita.

JTM/DN

Cheryl Cole sonha 
em ser princesa
a cantora cheryl cole assumiu que gostaria de ser a próxima 
princesa britânica. “ainda ontem sonhei que me casava com príncipe 
Harry e que era uma princesa de verdade”, disse a ex-mulher de 
ashley cole, futebolista do chelsea, em resposta a leitores da 
revista “Marie claire”. recorde-se que o príncipe Harry já confessou 
ser um admirador da inglesa de 28 anos.

Demi Moore não quer 
assinar divórcio

Demi Moore não quer assinar 
o divórcio de ashton Kutcher, 
avançou a revista Grazia. 
Segundo a publicação, a actriz 
tem esperança que o actor volte 
para ela. Demi Moore anunciou 
a separação de ashton Kutcher, 
em Novembro de 2011, depois 
de ter sido tornada pública a 

traição do actor com uma jovem na noite em que celebrava o sexto 
aniversário de casamento. Demi Moore, de 49, e ashton Kutcher, 
de 33, estavam casados desde Setembro de 2005.

Actriz grega é a terceira 
Bond Girl
embora os filmes de James bond 
tenham normalmente duas “bond 
Girls”, “Skyfall” vai fugir à regra, 
depois de Sam Mendes ter decidido 
introduzir uma terceira. Depois das 
conhecidas bérénice Marlohe e 
Naomie Harris, o elenco será agora 
reforçado por tonia Sotiropoulou. a 
actriz grega tinha concorrido ao papel 
de Marlohe e, apesar de ter sido preterida, suscitou a atenção de 
Mendes e acabou por ser contratada. tonia Sotiropoulou apenas 
participará em cinco dias de rodagem, mas que prometem ser 
marcantes para a sua carreira.

Nicolas Cage pagou metade 
da dívida ao fisco

Nicolas cage que acumulou 
uma dívida ao fisco de cerca 
de 13 milhões de dólares 
americanos, conseguiu 
pagar cerca de 6,2 milhões. 
o actor norte-americano que 
esteve à beira da falência, 
conseguiu assim liquidar a 
dívida referente a 2007, de 

acordo com o site tMZ. cage, de 48 anos, culpa o seu ex-gestor 
de negócios pelo que considera a sua “ruína financeira”, mas em 
2010 perdeu a acção judicial que lhe moveu, acusando-o de fazer 
“investimentos imprudentes”.

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

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 DirecTors cl 1* (6)
Man on a Ledge - 13:30 • 18:10 • 20:10 
• 22:10* • 00:50

TheaTer granD TheaTer* (9)
Battleship 
18:30 • 21:00 • 23:30 • 00:30*

TheaTer granD TheaTer
Madam Butterfly 3D (dia 12) -17:00

TheaTer 8
Mirror Mirror
14:00 • 18:10 • 20:15 • 22:20

TheaTer granD TheaTer (7*)
Titanic 3D 
17:25 • 20:55 • 23:50*

TheaTer 7 (cl 2*)
Wrath of the Titans 3D - 14:10* • 
13:45 • 15:45 • 20:25*

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

TheaTer 8
Guilty Of Romance - 00:30

TheaTer DirecTors cl 1 (7*)
The Lorax 3D 
14:15 • 17:45*

TheaTer DirecTors cluB 1
3D Sex & Zen: Extreme Ecstasy 
00:10

Novo abrigo da anima
altinho de ká hó- Coloane

junto ao Reservatório
*

Sem adopções a Anima 
não pode socorrer outros animais

*
nunca abandone o seu animal de estimação

Contacto da Anima:  63018939 (kIkO)
 

ajude-nos a ajudá-los
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Mitterrand teve “Calvário abreviado”
O antigo presidente francês, François Mitterrand, que sofreu de cancro durante mais de 14 anos, 
teve o seu “calvário abreviado” em Janeiro de 1996 por uma “injecção” aplicada por “via intra-
venosa”, revelam dois jornalistas num livro ontem publicado. Intitulado “O Último Tabu. Reve-
lações sobre a Saúde dos Presidentes”, o livro revela que Mitterrand, que se encontrava acamado 
devido ao cancro de que sofria desde 1981, viu “uma segunda-feira, por seu pedido expresso, o 
seu calvário abreviado” - “foi-lhe administrada uma injecção por via intravenosa”, escrevem De-
nis Demonpion e Laurent Léger. Os jornalistas nunca recorrem ao termo eutanásia para designar 
o sucedido. Um dos filhos daquele que foi o único presidente socialista da V República, Gilbert 
Mitterrand, relata no livro só existir “uma pessoa que sabe o que se passou de facto, mas essa 
pessoa nunca dirá nada.” Segundo Gilbert, “essa pessoa contou-nos que tudo se passou de uma 
forma tranquila”; em seguida, telefonou ao médico pessoal de Mitterrand, lê-se no livro. Mitter-
rand morreu a 8 de Janeiro de 1996. Dez dias após a sua morte, o seu antigo médico revelou que o 
cancro fora de facto identificado logo em 1981, e Mitterrand teve de ordenar a falsificação dos re-
latórios sobre a saúde, prática obrigatória desde a morte do antigo presidente George Pompidou. 
Os boletins foram falsificados entre 1981 e 1992, ano em que foi revelada a existência do cancro, 
após uma operação. A família e os colaboradores próximos não estavam ao corrente da doença 
do antigo Mitterrand. O livro aborda ainda a saúde do actual Presidente, Nicolas Sarkozy, do seu 
antecessor, Jacques Chirac e ainda do antigo primeiro-ministro Edouard Balladur.

Mugabe pode estar À beira da Morte
eM Hospital de singapura
O Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe pode estar à beira da morte num hos-
pital de Singapura, notiiciava ontem o “Daily Mail”, que adiantava rumores de que 
sofre de cancro da prostata. De acordo com o jornal, Mugabe, agora com 88 anos de 
idade, voou para Singapura, no Sábado, em avião particular acompanhado pela mu-
lher, Grace, e familiares próximos. Nos últimos tempos, o Presidente zimbabewano 
apresenta sinais de quebra física, mas fontes governamentais no Zimbabwe referiam 
que Robert Mugabe se encontrava na Ásia, apenas a passar férias, e a tratar da inscri-
ção da filha Bona na Universidade de Singapura. O “Zimbabwe Mail”, citou ontem 
um alto funcionário do partido de Mugabe ZANU-PF, informando que o líder, que 
governou o país desde a sua independência da Grã-Bretanha em 1980, estava em 
tratamento intensivo na Ásia. A imprensa iraniana, país que tem um relacionamento 
caloroso com o Zimbabwe, disse que Mugabe já definiu o seu sucessor. “The Tehran 
Times” noticiou que há um “acordo de cavalheiros” para entregar o poder ao actual 
ministro da Defesa Emmerson Mnangagwa, ex-chefe dos serviços secretos do Zim-
babwe que é tido como um dos mentores da violência após a eleição presidencial de 
2008 quando Morgan Tsvangirai, tomou a dianteira logo no início da votação. 

eMpresa oFereCe Carros
a CoMpradores de Casas
Uma agência de imo-
biliário dinamarque-
sa está a oferecer um 
carro a quem comprar 
uma casa até ao final 
de Abril, com a finali-
dade de atrair clientes 
para um mercado que 
cada vez mais está 
em queda. Segundo a 
agência “France Press”, 
o negócio destina-se a 
imóveis de um novo 
condomínio situado nos subúrbios do norte de Copenhaga 
que tem verificado uma venda relativamente lenta. Os car-
ros, pequenos e urbanos, estão avaliados em cerca de 13.500 
euros e são oferecidos aos clientes que comprem um imóvel, 
cujo valor ronda os 336 mil euros. Na Dinamarca os carros 
representam o maior encargo nas despesas das famílias logo 
depois da habitação.

Cobra no CoCKpit obrigou 
a aterrageM de eMergÊnCia 
O piloto de um 
avião de carga da 
Air Frontier desco-
briu uma cobra no 
cockpit em pleno 
voo, situação que 
o obrigou a regres-
sar de emergência 
ao aeroporto de 
Darwin, no norte 
da Austrália, de 
onde tinha partido. 
“A minha pressão 
arterial e o meu ritmo cardíaco começaram a acele-
rar”, contou o piloto Braden Blennerhassett em de-
clarações à televisão australiana. “Quando estava a 
aterrar, sentia a serpente contra a minha perna e sou 
obrigado a reconhecer que tive medo”, confessou. Fi-
nalmente, a serpente não mordeu e o avião aterrou 
em segurança.

jogo do real Madrid 
Candidato a patriMÓnio Mundial
Um encontro em 
que Puskas marcou 
três golos e Di Sté-
fano dois é candi-
dato a Património 
Desportivo da Hu-
manidade de Qui-
to. O jogo em que 
o Real Madrid de-
frontou uma selecção da província de Pichincha, disputa-
do a 12 de Julho de 1959, no Estádio Olímpico de Atahual-
pa é candidato a Patrimómio Desportivo da Humanidade 
de Quito. Nesse desafio, que os madridistas venceram por 
5-1, Puskas marcou três golos e Di Stéfano dois. Na equipa 
do Real Madrid jogavam também Gento, Marcos Alfon-
so, Pedro Casado, Antonio Ruiz, José María Zárraga, Jesús 
Herrera, Héctor Rial e Rogelio Domínguez. Até 30 de Mar-
ço, os clubes locais e a Federação Equatoriana de Futebol e 
os adeptos apresentaram 20 propostas, que estão a votação 
até 6 de Maio através do site www.cac-acc.org.

aCtivista dos direitos HuManos
Condenada a prisÃo por “distÚrbios”
A advogada e activista dos direitos humanos 
Ni Yulan, confinada a uma cadeira de rodas 
desde que foi espancada pela polícia chinesa 
em 2002, foi condenada ontem em Pequim 
a dois anos e oito meses de prisão por “cau-
sar distúrbios”. A informação foi divulgada 
pelo seu advogado, Cheng Hai, ao grupo de 
direitos humanos “Chinese Human Rights 
Defenders”. Segundo indicaram aos jorna-
listas fontes do tribunal de Pequim, onde Ni 
Yulan foi julgada, o seu marido, Dong Jiqin, 
também foi sentenciado a uma pena de dois 
anos de cadeia pelo mesmo delito. Ni Yulan 
e Dong Jiqin foram detidos em Abril de 2011, durante uma dura campanha encetada pelas autoridades 
contra a dissidência, face ao receio de Pequim de que as manifestações nos países árabes se alastrassem. 
Ambos foram especialmente activos na defesa das pessoas ‘expulsas’ pela especulação imobiliária, um 
fenómeno frequente na China, onde centenas de milhares de pessoas foram alvo de violentos e forçados 
despejos, algo que o casal viveu na pele. O casal assessorou ainda gratuita e desinteressadamente outras 
vítimas de expropriações e corrupção, casos que levaram a que ambos fossem acusados de incitar a vio-
lência e a fraude. Ni Yulan, de religião protestante, foi homenageada a 22 de Dezembro de 2011 com o 
Prémio Tulipa de Direitos Humanos pelo Governo da Holanda. A filha do casal disse, em Dezembro, que 
as acusações de distúrbios contra os seus pais teve origem numa alegada agressão ao pessoal do hotel 
onde o casal foi obrigado a hospedar-se durante dez meses, depois de ter sido expropriado. Ni Yulan, de 
51 anos, esteve presa por duas vezes: em 2002 e em 2008, por um ano e dois anos, respectivamente, por 
“obstruir o trabalho das autoridades” e “danificar a propriedade pública”.
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Visto assim à distância, através dos jornais desportivos, é interessan-
tíssimo apercebermo-nos da profundidade da análise futebolística 
que se vive em Portugal, umas horas depois de um “derby”.
Segundo os comentadores encartados, o FC Porto que durante me-
ses teve “o pior treinador do mundo”, um “homem que não percebe 
nada de futebol”, está a quatro jogos de renovar o título. Vítor Pereira 
até pode renovar...
O Benfica que durante meses teve “a melhor equipa de Portugal” 
com um treinador incontestável surge agora como uma “equipa KO” 
com “o pior treinador do mundo”, um “homem  que não percebe 
nada de futebol”. Jorge Jesus deveria ter sido “mandado embora” há 
anos...
O Sporting que despediu Domingos porque era “o pior treinador do 
mundo”, um “homem que não percebe nada de futebol”, surge res-
suscitado e até Luís Figo já admite favoritismo na Liga Europa. 
Tudo por culpa dos árbitros e de um senhor que há mais de duas 
décadas colecciona bons resultados, com diferentes treinadores e jo-
gadores. Este Inverno transformou uma equipa insossa, com duas 
meras aquisições.
Chama-se Jorge. Jorge Nuno Pinto da Costa.

josé rocha Dinis

Chama-se jorge


