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Jovens macaenses 
esperam lançar 
associação este ano

centraisPÁg 9

Casa de Portugal assegurou
regresso da exposição
World Press Photo

Trocas comerciais
com Coreia do Norte
limitadas ao ginseng PÁg 7

FC Porto de Macau
indignado com 
Associação de Futebol PÁg 8

Bo Xilai afastado 
do PC e família está
sob suspeita PÁg 14

“Fantasma” do tsunami 
pairou sobre o Índico
cerca de quatro horas depois de 
um violento sismo de magnitude 8.6 
com epicentro ao largo de banda 
aceh, em Samatra (indonésia), 
foi levantado o alerta de tsunami 
emitido ontem para pelo menos 28 
países do Índico. o terramoto e 
uma forte réplica lançaram o pânico 
entre as populações, mas os piores 
receios não se chegaram a verificar. 
De acordo com especialistas, 
os fortes sismos de ontem na 
indonésia tiveram movimentos 
horizontais e não verticais, tal como 
aconteceu no terramoto de 2004. 
essa razão explica o facto de que, 
nas várias zonas costeiras, as 
ondas não tenham ido além dos três 
metros de altura. À hora do fecho 
desta edição, não havia relatos de 
vítimas ou danos materiais, mas as 
autoridades continuavam a avaliar a 
situação, sobretudo nas zonas mais 
remotas.

Universitários dão explicações ilegais
A legislação de Macau não permite aos estudantes não 
residentes trabalharem nem em part-time, seja para equilibrar 
as contas ou para adquirir experiência. Ao JTM, o presidente 

da Associação de Estudantes da China Continental do Ensino 
Superior de Macau critica a legislação em vigor e diz que 
obriga a que os alunos se tornem em foras da lei. PÁg 5

ASSOCIAÇÃO APELA AO GOVERNO PARA FLEXIBILIZAR PART-TIME PARA NÃO RESIDENTES

Mais uma peça
no “puzzle” 

do COTAI
PÁgs 2 e 3
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A inabalável confiança de Adelson além jogo
Na inauguração do complexo 
Sands Cotai Central, o 
presidente e CEO da Las Vegas 
Sands, Sheldon Adelson, 
frisou estar agora a recolher os 
louros do investimento que fez 
anteriormente, quando ninguém 
quis seguir em frente com ele no 
COTAI. A chave do crescimento, 
segundo refere, é o sector das 
convenções e exposições e é aí 
que quer crescer, até porque 
diz acreditar em Macau como 
cidade de convenções, turismo 
e lazer

Foi um Sheldon Adelson muito con-
fiante e disponível que ontem se 
mostrou na abertura do Sands Cotai 

Central, empreendimento que, segundo 
avançou, teve um custo final de 4,4 mil 
milhões de euros, o segundo empreendi-
mento mais caro na Ásia após o Marina 
Bay Sands, em Singapura. Aos jornalistas, 
contra-atacou o site “CasinoLeaks”, negou 
qualquer ligação da operadora às seitas, 
reiterou a confiança em Macau como cen-
tro mundial de convenções, abordou futu-
ros projectos noutros países e reiterou que 
quer processar em Macau Steve Jacobs, o 
ex-CEO da Sands China, empresa subsi-
diária da Las Vegas Sands. Só chutou para 
canto as perguntas sobre os lotes sete e oito 
no COTAI.

Tal como já é habitual sempre que 
no território se estreia um novo complexo 
hotel/casino, logo de manhã começaram 
a formar-se filas de pessoas que queriam 
entrar no quarto espaço da operadora em 
Macau, após o Sands Macao, Venetian e 
Plaza. O grosso dos visitantes aguentava 
ao sol para experimentar o novo casino, o 
Himalaya, que só abriria depois das 18:00.

O que o presidente e CEO da Las Vegas 
Sands quis deixar bem claro é que preten-
de oferecer mais do que apenas jogo. Neste 
sentido, assegurou que está focado no sec-
tor de convenções e exposições (MICE, na 
sigla inglesa) e mostrou total confiança em 
Macau. “Somos os únicos operadores com 
resorts integrados e podemos ter 20% do 
espaço ocupado com espaços para MICE, 
que é a base da diversificação para a eco-
nomia de Macau. É isto que trará mais pes-
soas, mais noites. Há 125 países pelo mun-
do com o jogo legalizado, ninguém viaja só 
para jogar, as pessoas viajam por negócios 
ou por lazer e nós pensamos que os nossos 
resorts integrados cobrem o lazer, o sector 
MICE e viagens de negócios e ninguém 

está a fazer isto”. Assim, mantendo “as 
pessoas mais tempo” no território vai po-
der torná-lo “uma cidade de convenções, 
turismo e lazer”.

Sobre o Sands Cotai Central, o milio-
nário norte-americano avançou que tem 
planos para construir uma quarta torre 
(a juntar às três que pertencem aos hotéis 
Conrad, Sheraton e Holiday Inn) e que os 
planos já foram aprovados mas sofreram 
alterações para instalar salas de jogo VIP. 
Sobre o atraso no empreendimento, asse-
gurou não se ter tratado de uma questão 
financeira e que do projecto original “não 
foi tirada nem uma única pataca de Macau 
para investimentos em Singapura ou Las 
Vegas”. Segundo explicou, o atraso deveu-
se antes a negociações com o Governo de-
vido ao número de mesas de jogo e mão-
de-obra importada.
“CASINOLEAKS” E STEVE JACOBS. 
Questionado sobre o site “CasinoLeaks”, 
começou por brincar, dizendo que por não 
conseguir ligar o computador não consul-
tava qualquer site. Mas depois de reconhe-
cer já ter lido sobre o assunto passou ao 
ataque. Falou de “um típico truque sujo da 
parte dos sindicatos”, para “atacar alguém 
que eles não conseguem sindicalizar”. Diz 
que já o atacaram em países estrangeiros 
fora dos EUA porque os “empregados são 
tratados tão bem que ninguém se quer sin-
dicalizar!” e que “os sindicatos não conse-
guem lidar com isto”. Mas no seu enten-
der, não é a Sands o alvo destas “acusações 
infundadas”, mas outras companhias que 
não especificou. “Só vamos responder 

apropriadamente se formos alvo disso”, 
asseverou, lembrando que a sua empresa 
“obedece à lei”.

Sobre as suspeitas que o antigo CEO 
da Sands China, Steve Jacobs, lançou, de 
relações da empresa com as seitas do terri-
tório, foi peremptório: “isso não existe, foi 
levantado por um antigo CEO que despe-
dimos e que fez acusações sem fundamen-
to. Apenas trabalhamos com operadores 
licenciados em Macau”.

Ainda relacionado com Jacobs, insistiu 
a intenção de o processar em Macau. “Per-
tence aqui, uma empresa estrangeira não 
pode ser processada num estado estrangei-
ro. Ele está a processar a Sands China fora 
de Macau... sabemos que estamos certos 
e vamos tentar levá-lo a justiça”, afirmou. 
Admitiu ainda ter feito “um mau trabalho” 
em trazê-lo para a empresa, preço que está 
“a pagar”. Mas “nas contas finais nada do 
que ele diz será provado, porque o único 
objectivo do processo foi causar danos à 
nossa reputação”. Garantiu também que 
este episódio “não afectou as relações com 
o Governo”.

LOTES SETE E OITO NO COTAI. Sobre 
os lotes sete e oito no COTAI, Adelson limi-
tou-se a dizer estar “em conversações com 
o Governo” e não poder “avançar mais 
nada”. Estes dois lotes têm sido disputa-
dos por várias operadoras, sendo que era 
Sands a operadora que inicialmente estava 
a desenvolver projectos para os terrenos, 
entretanto parados devido à crise financei-
ra, segundo foi alegado.

Ontem, Adelson puxou muitas vezes 
dos galões, afirmando ter sido ele a ter a 
ideia para o COTAI. “Esta terra foi trazida 
por nós do fundo de um pântano”, disse 
na conferência de imprensa. E na sua opi-
nião, o Governo devia ter em conta o facto 
de “ninguém ter querido esta terra, que 
estava reservada para uma fábrica de fogo 
de artifício, um estúdio de TV, hoje Macau 
Studio City”. E apontou: “hoje, todos que-
rem um pedaço disto!”. 

Apesar de se deslocar num triciclo 
eléctrico, e de andar em pé apoiado numa 
bengala e num segurança, Adelson assegu-
rou ainda que não pensa na reforma. “Isso 
não é uma possibilidade”.

Sheldon Adelson com o Chefe do Executivo e a mulher na inauguração do novo resort

locAl
“Há 125 países pelo mundo com o jogo legalizado, ninguém viaja só para 
jogar, as pessoas viajam por negócios ou por lazer e nós pensamos que 
os nossos resorts integrados cobrem o lazer, o sector MICE e viagens de 
negócios e ninguém está a fazer isto” – Sheldon Adelson

“[o site Casinoleaks é] um típico truque sujo da parte dos 
sindicatos” [para] “atacar alguém que eles não conseguem 
sindicalizar [porque os] empregados são tratados tão bem 
que ninguém se quer sindicalizar!” - idem

os investimentos de Adelson
o presidente e ceo da las vegas Sands anunciou planos de investimentos 
no vietname, Japão e espanha. vários jornalistas espanhóis estiveram, aliás, 
presentes para o confrontar com o projecto que pretende implementar em terras 
castelhanas. Segundo adelson, os investimentos em espanha “estão estimados 
em 35 mil milhões de dólares americanos”. falou ainda de um projecto para 
taiwan, mas que estava “mais atrasado por causa da legislação”. ao todo, 
avançou que estão previstos mais 12 resorts integrados.

Receitas extra jogo podem aumentar até 35%
o presidente e ceo da Sands china, 
subsidiária da las vegas Sands, Michael 
a. leven, afirmou que “não há razões para 
que Macau não consiga atrair mais pessoas. 
Segundo disse, “Hong Kong e Singapura 
são mais caras  do que Macau onde existem 
hotéis de luxo mais baratos”. e argumentou: 
“desde que as companhias aéreas queiram 
vir haverá mercado”. leven referiu ainda que 
as receitas das actividades não relacionadas 
com o jogo “correspondem a cerca de 27% 
do total e podem subir para 35%”. falando do 
desenvolvimento económico na Ásia, constatou 
que “os asiáticos estão a gastar mais nas lojas do que os não asiáticos”, o 
que favorece o tipo de resorts construídos pelo grupo, com grandes espaços 
comerciais. Sobre as mesas de jogo no Sands cotai central, explicou que 
neste momento há cerca de 350 das quais 150 destinadas aos viP. “Mas esta 
relação pode ser mudada numa base mensal”, salvaguardou.

CEO da Sands China, Michael Leven
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FRANCIS TAM DIZ QuE PROPOSTAS ESTÃO A SER ANAlISADAS. o 
Secretário para a economia e finanças, francis tam, disse 
que “todas as candidaturas foram apresentadas ao Governo 
antes de 2008” e “estão a ser processados os projectos de 
todas as operadoras, incluindo a SJM, a MGM, a segunda fase 
da Galaxy e a Wynn”.

O QuE DIZEM A SJM E A MGM. o director executivo da SJM, 
ambrose So, referiu ontem esperar que o projecto da sua 
operadora “seja aprovado em breve”, para arrancarem o 
mais cedo possível. Já o presidente da MGM, Grant bowie, 
disse que a empresa que lidera “adoraria” estar no cotai e 
espera pela decisão do Governo.

Multidão fez fila para entrar no casino Água é elemento bastante presente no interior do complexo

O novo casino Himalaya

Inauguração de estátua de bronze no jardim do paraíso

Adelson, ladeado da mulher e de M. Leven, na apresentação da maqueta do projecto

Vários performers deram as boas vindas aos visitantes 
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A legislação de Macau não permite aos estudantes 
não residentes trabalharem nem em part-time, 
seja para equilibrar as contas ou para adquirir 
experiência. Ao JTM, o presidente da Associação de 
Estudantes da China Continental do Ensino Superior 
de Macau critica a legislação em vigor e diz que 
obriga a que os alunos se tornem em foras da lei

Os estudantes do ensino 
superior não residentes 
no território têm sido re-

quisitados por pais de outros es-
tudantes não universitários para 
darem explicações, recebendo 
um pagamento por essa activi-
dade. Quem o diz é Ming Chang, 
presidente da Associação de Estu-
dantes da China Continental do 
Ensino Superior de Macau, que, 
em entrevista ao JTM, refere que 
esta é uma realidade transversal a 
todos os estabelecimentos de en-
sino superior. Mas quantifica em 
50 o número de alunos do Insti-
tuto Politécnico de Macau (IPM) 
que dão estas explicações.

O problema é que em Ma-
cau, segundo a lei, um estudante 
não residente não pode trabalhar, 
mesmo que seja para ajudar ao 
pagamento dos estudos. Os paga-
mentos situam-se entre as 1.500, 
para os nativos em mandarim, 
e as 2.200 patacas por mês, para 
os nativos em cantonês, por uma 
média de duas horas por dia, cin-
co dias por semana. Os alunos do 
primeiro e do segundo ano são 
quem normalmente se dedicam a 
esta actividade.

Ming Chang refere que para 
os pais dos alunos do ensino não 
superior, esses estudantes univer-
sitários são vistos como explica-
dores qualificados, por virem de 
um sistema de ensino mais rígi-
do, no interior da China, e por se-
rem menos exigentes em termos 
de pagamentos.

De acordo com as explica-
ções do mesmo responsável as-
sociativo, as apresentações nor-
malmente são feitas através de 
agentes intermediários. São estes 
que entram em contacto com 
os centros de explicações locais. 
Quando são precisas explicações 
privadas, os agentes contactam 
os alunos e cobram uma comis-
são do primeiro ordenado, que 
se fixa entre as 500 e 600 patacas. 
As informações são passadas de 
modo informal, nos estabeleci-
mentos de ensino superior, ou 
através de publicidade colocada 
nas residências universitárias. Há 
outra forma também muito eficaz 
de se fazerem contactos: através 
de grupos de conversa no maior 
programa de chat da China, o QQ. 
Mesmo no fórum da CTM Cyber 
é fácil encontrar publicidades de 
contratação de explicadores.
SISTEMA DEMASIADO RES-
TRITO. Para Ming Chang, o 

sistema de Macau é demasiado 
restrito, uma vez que não per-
mite aos alunos não residentes, 
estudantes do território, fazerem 
estágios, de modo a obterem ex-
periência e ganhar dinheiro. “O 
regime laboral da RAEM está 
a construir um ambiente muito 
injusto para todos os alunos que 
estão aqui estudar”, critica, “pois 
nem sequer podem estagiar”. Na 
sua opinião, essa realidade leva-
os a ocuparem com actividades 
profissionais ilegais, uma vez que 
não têm autorização do Governo.

O dirigente associativo ex-

plica que nem é o salário o mais 
importante para os estudantes do 
Continente, mas “antes a opor-
tunidade de ganhar experiência, 
de fazer crescer capacidades”, até 
porque há estudantes explicado-
res que recebem bolsas de estudo 
pagas por Pequim e outros que 
têm posses. 

Como a disposição curricu-
lar das universidades de Macau 
dá aos alunos muitos tempos li-
vres, os estudantes, explica, apos-
tam na experiência. Desta forma, 
Ming Chang exortou “à realiza-
ção de uma reforma”. “Não quer 

viviana chan
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AGREDIDA COM TIJOlO. um furto, com agressão pelo 
meio, lesou uma mulher de 27 anos em dois telemóveis 
avaliados em 4.500 patacas. a vítima circulava pela rua 
de Pereira na segunda-feira à noite quando um indivíduo a 
agrediu com um tijolo. ainda tentou resistir mas o suspeito 
acabou por fugir.

JOVEM DESAPARECIDO. um residente de Macau 
de 18 anos foi dado com desaparecido pela 
mãe. Segundo a mesma terá contado às 
autoridades, o filho saiu no dia 5 de abril e 
não regressou a casa, tendo o caso sido 
participado na tarde do dia seguinte.

CPTTM RECEBE MAIS REFORÇOS DA DSAl. além do novo director, Shuen 
Ka Hung, o centro de Produtividade e transferência de tecnologia 
vai contar com mais três elementos que desempenhavam funções 
na DSal: Wu Sze Hing, luísa Pedruco Novo e francisca vong. as 
nomeações constam de despachos do Secretário francis tam e incluem 
ainda leong Seak Kan, quadro da inspecção e coordenação de Jogos.

TRANSPORTES PARA DEFICIENTES. lai Wei leung, membro 
do conselho consultivo de Serviços comunitários da Zona 
central, exortou as autoridades a ampliarem os serviços 
dos autocarros da “linha do cidadão idoso”. a ideia é 
alargar o serviço a pessoas portadoras de deficiência, por 
forma a facilitar o transporte até ao hospital público. 

Pagamentos de explicações situam-se entre as 1.500 e as 2.200 patacas

Breves

Chefe desloca-se à Al 
no dia 26 de Abril
o chefe do executivo vai deslocar-se à assembleia 
legislativa no próximo dia 26 para participar numa 
sessão plenária dedicada a perguntas e respostas 
sobre as linhas de acção Governativa e assuntos 
sociais, anunciou ontem o órgão legislativo na sua 
página da internet. chui Sai on esteve no Hemiciclo 
pela última vez em Novembro, para apresentar as 
linhas de acção Governativa para 2012.

Ivan Fong vai defender 
Ao Man long em novo caso
ivan fong Kin fao será o advogado de ao Man 
long no julgamento que começa na próxima 
segunda-feira, no âmbito do escândalo de corrupção 
que levou à detenção e condenação do ex-
secretário para os transportes e obras Públicas, 
noticiou a rádio Macau. ivan fong iniciou a 
actividade profissional em agosto de 2003 e integrou 
a direcção da associação dos advogados de Macau 
entre 2004 e 2007. No primeiro julgamento, ao Man 
long teve como advogado Nuno Simões, mas, no 
segundo, recorreu a um defensor oficioso, David 
Gomes. o ex-governante foi detido no final de 
2006 e, na sequência de dois julgamentos, está a 
cumprir uma pena de 28 anos e meio de prisão, por 
corrupção passiva e branqueamento de capitais.

Seminário sobre sismologia
junta mais de 30 peritos
a Direcção dos Serviços Meteorológicos e 
Geofísicos organiza hoje e amanhã um seminário 
técnico de sismologia que vai contar com a 
participação de mais de 30 peritos de Guangdong, 
Hong Kong e Macau. Durante o evento, os 
especialistas, que pertencem a dez institutos das 
três regiões, irão apresentar resultados de estudos 
sobre sismos e respectivas técnicas.

Empresa imobiliária quer
investir mil milhões 
a “telok real estate Partners”, empresa sediada 
na raeHK, planeia investir em Macau mil 
milhões de dólares de Hong Kong em projectos 
residenciais, de pequena e média dimensão, 
a desenvolver nos próximos três anos. um 
responsável da empresa adiantou ao “South 
china Morning Post” que a telok já adquiriu 
um terreno com 2.000 pés quadrados e está a 
ultimar as negociações para a aquisição de outro 
lote com uma área similar. a empresa pretende 
construir entre 10 a 20 complexos de habitação.

Obra no Parque do Metro
atrai 16 propostas
o Gabinete 
para as infra-
estruturas de 
transportes 
(Git) aceitou 
as 16 
propostas 
apresentadas 
no âmbito do concurso público para a construção 
da superstrutura do Parque de Materiais e 
oficinas da 1.ª fase do Sistema de Metro 
ligeiro, com valores que variam entre 484,6 e 
698 milhões de patacas. o prazo máximo para 
a execução da obra é de 1.015 dias. o parque 
em causa situa-se na zona leste do cotai, a 
sul do aeroporto, e ocupa uma área de cerca 
de 130.000 metros quadrados. Segundo o Git, 
a superstrutura do parque vai ser composta 
principalmente pelo centro de controlo 
operacional, oficina e edifício de manutenção, 
parqueamento do comboio e zona de lavagem. 

MERCEARIA ALVO DE FURTO EM DOIS DIAS SEGUIDOS

Voltou ao local do crime

Assalto com faca e garrafa
Dois homens de nacionalidade indiana tiveram que ser assistidos no hospital após terem sido vítimas de assalto. 
Segundo terão contado às autoridades, os indivíduos, de 21 e 28 anos, foram abordados por três homens do 
sudeste asiático na manhã de ontem quando circulavam pela rua da restauração. os suspeitos repararam que 
um dos homens tinha na sua posse dois mil dólares norte-americanos e acabaram por roubar o montante usando 
uma faca que provocou cortes na mão de uma vítima. o amigo foi igualmente agredido mas com uma garrafa na 
cabeça. as autoridades estão ainda a investigar o caso.

Um homem foi detido pelas autoridades 
por suspeita de furto uma mercearia. O 
suspeito já era reincidente dado que na 
véspera terá visado precisamente o mesmo 
estabelecimento

Safou-se à primeira mas foi ganancioso e tentou o 
mesmo crime, apenas um dia depois, e acabou por 
ser detido. 
O caso ocorreu no domingo e na segunda-feira numa 

mercearia perto do Hotel Sintra. Na ocasião, o dono saiu 
para jantar durante apenas dez minutos. Quando che-
gou deu conta que tinham desaparecido três mil patacas 
da caixa registadora. Como se tratou da segunda vez, 
dado que também na véspera tinham levado 200 patacas 
numa situação a “papel químico”, o homem decidiu dar 
conta do caso às autoridades.

A polícia acabou por encontrar um indivíduo sus-
peito, a quem pediu a identificação. Nessa altura o dono 
da mercearia saiu do estabelecimento porque reconhe-
ceu o indivíduo, a quem acusou de ter levado o dinheiro. 
Como prova apresentou a gravação de vídeo de segu-
rança da loja.

Perante os argumentos do lojista o suspeito acabou 
por tentar fugir, chegando mesmo a rasgar a gravata do 
agente da autoridade, mas acabou por ser detido pouco 
depois.

O suspeito tem 41 anos, é residente de Macau e en-
contra-se desempregado.
CÃES DETECTARAM DROGA. Noutro caso revelado 

pelas autoridades os Serviços de Alfândega requisitaram o 
apoio dos cães-polícia por suspeitarem de posse de droga 
de um homem que estava no posto fronteiriço das Portas 
do Certo. Face à reacção dos animais, os agentes acabaram 
por fazer uma revista ao suspeito, encontrando sete sacos 
espalhados pela roupa com diversas quantidades de “keta-
mina”, totalizando 13,04 gramas. O indivíduo, residente do 
território de 27 anos, acabou detido.

Outro caso revelado pela polícia deu conta de outro 
homem detido igualmente por posse de “ketamina”. O in-
divíduo foi interceptado na noite de segunda-feira durante 
uma operação “stop” perto da Ponte 16, tendo sido encon-
trado na sua posse um saco com 1,54 gramas da substância. 
Segundo terá contado, a droga foi comprada em Zhuhai 
umas horas antes a troco de 360 patacas.

Suspeito foi duas vezes, em dois dias seguidos,
à caixa registadora roubar dinheiro

PedrO andrÉ SanTOS

ESCOLA SECUNDÁRIA TAMBÉM FOI LESADA

onda de furtos
em casinos e aviões
Vários casos de furtos 
causaram avultados prejuízos, 
especialmente a residentes da 
China Continental. Um deles 
foi lesado em mais de 200 mil 
dólares de Hong Kong quando 
veio de avião para o território, 
mas a maioria dos casos foi 
registada em casinos

Cinco casos em casinos, dois em 
aviões e um numa escola se-
cundária, é o registo de furtos 

revelado pelas autoridades no perío-
do compreendido entre sexta e terça-
feira. 

O prejuízo mais avultado acabou 
por surgir num avião, tendo um ho-
mem da China Continental sido lesa-
do em 150 mil dólares de Hong Kong, 
mais 90 mil dólares em fichas de ca-
sino, quando viajou na segunda-feira 
para o território proveniente da cidade 
de Hangzhou. Por coincidência, mais 
dois residentes do Continente foram 

furtados no mesmo voo, sofrendo pre-
juízos de 18 mil renminbis, o primeiro, 
e 10 mil dólares de Hong Kong e 8 mil 
renminbis, o segundo. Em ambos os 
casos as autoridades não encontraram 
ainda qualquer suspeito.

Os casinos foram os mais afecta-
dos pelos furtos, com a zona do NAPE 
em destaque ao registar quatro casos. 
O primeiro deles aconteceu na sexta-
feira, com um homem a ser “alivia-
do” da carteira enquanto jogava nas 
“slots”, ficando sem quatro mil pata-
cas, para além de documentos pesso-
ais e cartões. 

No sábado ocorreram mais dois 
casos em espaços de jogo. Uma das ví-
timas esqueceu-se da mala num local 
onde repousava dentro do casino, ten-
do a mesma desaparecido juntamente 
com 50 mil patacas. O outro esqueceu-
se também da mala mas enquanto es-
tava nas mesas de jogo. À semelhança 
do primeiro, quando voltou ao local já 
a mala tinha desaparecido, perdendo 
60 mil patacas, passaporte e cartões de 
crédito.

Já no domingo foi roubada de 
uma mochila a carteira de um ho-
mem. O prejuízo foi estimado em 
seis mil patacas e cartões de iden-
tidade.

Num casino do COTAI foi tam-
bém registado um furto, no sábado. 
Um residente da China Continental 
estava a jogar quando alguém lhe 
roubou ouro que tinha guardado 
na mochila e foi avaliado em 46 mil 
dólares de Hong Kong. Desta vez o 
suspeito acabou por ser apanhado, 
no dia seguinte, quando regressava 
ao território pelas Portas do Cerco. 
O ouro, contudo, já tinha sido pe-
nhorado por cerca de 30 mil dólares, 
segundo terá confessado.

Também uma escola secun-
dária não escapou a esta onda de 
crimes, tendo sido assaltada entre 
domingo e segunda-feira. O esta-
belecimento, situado na Rua Pedro 
Coutinho, foi lesado em quatro 
computadores, sofrendo um preju-
ízo de 30 mil patacas.

P.a.S.

Proposta de lei
do Património
vê a luz do dia
O Conselho Executivo vai apresentar hoje a 
proposta de Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural, um diploma muito aguardado - até 
pelas exigências feitas pela UNESCO - que es-
tava a ser estudado desde Março de 2006. Em 
Fevereiro, o porta-voz do Conselho Executivo 
assegurou aos jornalistas que “todos vão ficar 
muito satisfeitos” com a proposta que será sub-
metida à Assembleia Legislativa. Nas Linhas 
de Acção Governativa para 2012, o Governo 
indicou que a Lei de Salvaguarda do Patrimó-
nio Cultural seria aprovada até Abril deste ano, 
seguindo-se depois um período de divulgação 
do diploma. Ainda de acordo com o calendário 
apresentado, o Plano de Gestão do Centro His-
tórico vai ser conhecido em Junho. Até à mesma 
altura, a Administração tenciona elaborar nor-
mas relativas “às obras a realizar nos edifícios 
classificados e na proximidade do património 
cultural”. Já o levantamento geral do patrimó-
nio cultural de Macau deve terminar em Julho 
também deste ano. Também hoje, o Conselho 
Executivo irá apresentar o plano de comparti-
cipação pecuniária no desenvolvimento eco-
nómico e o programa de comparticipação nos 
cuidados de saúde para 2012.

SUBLINHA JOSÉ CHU

“Serviços extraordinários 
têm de ser compensados”
A disponibilidade permanente é um dever 
de todos os trabalhadores da Função Pública, 
mas os que prestam serviço extraordinário 
têm de ser compensados, clarificou o director 
dos SAFP

Os serviços públicos podem exigir a prestação de 
serviço extraordinário aos funcionários “devido a 
acumulação anormal de trabalho ou a urgência na 

realização de trabalhos especiais”, até porque a “disponibi-
lidade permanente é um dos deveres gerais aplicáveis a to-
dos os trabalhadores da função pública”, indica uma nota 
dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), 
citando o seu director. No entanto, José Chu não deixa de 
sublinhar que “os trabalhadores que prestam serviço extra-
ordinário têm de ser compensados”.

As afirmações de José Chu surgem em resposta a uma 
interpelação escrita do deputado José Pereira Coutinho, 
que tinha considerado como ilegal a obrigação de trabalha-
dores do Gabinete de Comunicação Social (GCS) ficarem 
em “stand by” em certos dias, sem compensação.

Garantindo que consultou a opinião do GCS, o direc-

tor dos SAFP salientou ainda que “face às atribuições do 
GCS de contribuir para o esclarecimento da opinião pública 
e assegurar a execução da actividade profissional da comu-
nicação social na área da informação oficial, o pessoal do 
Gabinete tem de prestar frequentemente serviços fora do 
seu horário de trabalho”.

A mesma nota refere ainda que, tendo em conside-
ração “a natureza imprevisível, no espaço e no tempo, 
dos trabalhos de comunicação social”, e por forma a “as-
segurar o interesse público e responder às necessidades 
de exercício da profissão, bem como facilitar a gestão de 
recursos humanos e distribuição de trabalho”, o GCS in-
forma previamente o pessoal que assegura as diferentes 
tarefas sobre os trabalhos previstos fora do horário nor-
mal de serviço diário, nomeadamente aos fins-de-sema-
na, dias festivos ou feriados.

“Apesar da ausência do estipulado de obrigatorie-
dade expressa na legislação vigente, o dever de disponi-
bilidade permanente dos trabalhadores da função públi-
ca está implícita na dependência hierárquico-funcional, 
e especialmente justificado com a obrigação de prestação 
de trabalho extraordinário e de informação de contacto 
quando em gozo de férias, dentro ou fora do território”, 
concluem os SAFP.

dizer que queremos uma abertu-
ra inteira para o recrutamento dos 
alunos não residentes, mas pelo 
menos, alguns sistemas estão mal 
feitos”, assim, “se calhar as auto-
ridades deveriam promover uma 
mudança gradual”. O objectivo é 
dar mais liberdade aos estudan-
tes não residentes.

Ming Chang avança ainda 
que muitos trabalhadores qua-
lificados saem da RAEM depois 
do curso completo porque se 
sentem limitados pelas políticas 
em vigor, não vendo um futuro 
a longo prazo.

ASSOCIAÇÃO APELA AO GOVERNO PARA FLEXIBILIZAR PART-TIME PARA NÃO RESIDENTES

Alunos do exterior dão explicações ilegais
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TROCAS COMERCIAIS ENTRE MACAU E COREIA DO NORTE COM REDUÇÃO CLARA DESDE 2005

Unidos pelo ginseng
Mais de cinco anos depois do 
Banco Delta Ásia ter sido acusado 
de apoiar o regime norte-coreano 
em operações financeiras ilícitas, 
as relações comerciais entre Macau 
e a Coreia do Norte tornaram-se 
ténues. Desde então, as exportações 
para aquele país terminaram. A 
importação de raízes de ginseng 
tem feito a ponte entre a RAEM e 
Pyongyang

O ano de 2005 marcou um ponto de 
viragem nas relações comerciais 
entre a Coreia do Norte e a RAEM. 

Depois do escândalo que envolveu o Ban-
co Delta Ásia, Macau passou a comprar e 
a vender menos àquele país. Os quilos de 
produtos importados e exportados redu-
ziram-se a poucas unidades e, desde 2006, 
são sobretudo as raízes de ginseng a unirem 
os dois pontos geográficos. No ano passado 
não se assinalaram trocas. Já os registos de 
2012 indicam apenas, até ao momento, a 
importação da planta medicinal.

Se recuarmos até 2004, encontramos 
um cenário bem diferente e preenchido. 
A Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos (DSEC) elenca uma longa lista de 
produtos comprados por Macau à Coreia 
do Norte, entre eles tostas, citrinos, tecidos 

de fibras ou, por exemplo, invertebrados 
aquáticos. A RAEM importou 1.203 quilos, 
no valor de 74.246 patacas. Já no sentido in-
verso, Pyongyang adquiria à região filmes 
fotográficos, máquinas de lavar ou moto-
res, fluxo que se saldou em 8.720 quilos e 
1.570.308 patacas.

Avançando um ano no calendário, os 
movimentos de exportação e importação 
não eram muito diferentes. De acordo com 
as estatísticas oficiais, 2005 fecharia com 
uma importação de 8.369 quilos (865.950 

patacas), onde constavam, nomeadamente 
bicicletas, dobradiças de metal e impressos 
publicitários. Já a exportação de produtos 
redundava em 4.022 quilos (255.754 pata-
cas), por exemplo de chá preto, bolachas e 
biscoitos, calças, lenços ou câmaras de ví-
deo. Os números mostram ainda a reexpor-
tação de 4.022 quilos no valor de 255.754 
patacas.

No entanto, este seria o ano fatal nas 
relações comerciais entre Macau e a Co-
reia do Norte, depois dos Estados Unidos 
acusarem o Banco Delta Ásia de apoiar o 
regime de Kim Jong-il em operações finan-
ceiras ilícitas. O caso ganhou contornos de 
escândalo e levou mesmo à nomeação de 
uma comissão administrativa para gerir o 
banco, que ordenaria o congelamento de 
contas.

Segundo notícias da altura, pelo me-
nos 105 dos 193 milhões de patacas con-
geladas nas contas do Banco Delta Ásia 
referiam-se a operações em Hong Kong de 
venda de ouro norte-coreano levado à pra-
ça pela Delta Holdings. Estas transacções, 

consideradas lícitas, geraram milhões de 
patacas em lucros para o Delta Ásia e para 
o regime da Coreia do Norte. O dinheiro 
seria depois transferido para Macau e do 
território para a Coreia do Norte.

A normalidade só chegaria em 2007, 
ano em que o Banco Delta Ásia regressou 
ao funcionamento regular, com a gestão da 
instituição bancária a voltar a ser entregue 
ao proprietário Stanley Au. As ondas le-
vantadas pelo escândalo levaram, contudo, 
ao abrandamento das relações comerciais 
entre a RAEM e a Coreia do Norte. Segun-
do revelam os dígitos oficiais, 2006 fechou 
apenas com a compra de um quilo de raí-
zes de ginseng, no valor de 3.608 patacas, 
enquanto que o ano seguinte terminou a 
zero tanto no que toca a importações como 
exportações.

Já 2008 ficaria marcado pela impor-
tação de 30 quilos de “caranguejos vi-
vos, frescos ou refrigerados”, a custarem 
9.900 patacas, e de 45 quilos de “raízes 
de ginseng, de cultura, frescas ou secas, 
mesmo cortadas, trituradas ou em pó, 
excepto ginseng Americano”, no valor de 
49.500 patacas. No ano seguinte, indicam 
as estatísticas, a importação de raízes de 
ginseng repete-se, mas em menor quan-
tidade: 14 quilos a valer 15.400 patacas. 
Segundo explanam os números, em 2010 
ocorreu algo semelhante, com a compra à 
Coreia do Norte de 21 quilos de raízes de 
ginseng, por 23 mil patacas.

Recorde-se que em Novembro do ano 
passado, o vice-ministro dos Negócios Es-
trangeiros norte-coreano, Kim Song Gi, 
encontrou-se com o Chefe do Executivo da 
RAEM e mostrou vontade de maior “coo-
peração e intercâmbio”. Porém, 2011 ter-
minou com um folha limpa, sem compras 
nem vendas. 

A quebrar a monotonia registou-se en-
tre Janeiro e Fevereiro deste ano novamen-
te a compra de ginseng, planta associada 
à longevidade e qualidade de vida. Uma 
troca que se saldou em 68 quilos e 380.225 
patacas.

Registos do comércio entre Macau e Coreia do Norte em 2012
indicam apenas, até ao momento, a importação de ginseng

Pyongyang já ofereceu ginseng
para pagar dívidas a Praga 
a importância do ginseng para a coreia do Norte ficou evidente em agosto de 2010, 
quando o regime de Pyongyang ofereceu produtos médicos à base daquela planta 
como forma de pagar quase 10 milhões de dólares que devia à república checa desde 
a Guerra fria, de acordo com o Ministério das finanças checo. a dívida refere-se à 
venda por parte da então checoslováquia de várias máquinas, camiões e vagões. antes 
de oferecer ginseng, Pyongyang tinha proposto que a república checa perdoasse 95% 
da dívida, algo que o Governo de Praga considerou inaceitável. o ginseng cura um 
pouco de tudo, desde dores de cabeça a disfunção sexual.
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CINCO QUINTAS FAZEM PÉRIPLO PELA CHINA E RAE’S

“Douro Boys” promovem vinhos lusos
A associação “Douro Boys”, que inclui cinco 
quintas daquela região portuguesa, vai 
promover os seus vinhos na China entre 15 e 
19 de Abril, com paragens em Pequim, Xangai, 
Macau e Hong Kong

De acordo com Tomás Pimenta, que junta a sua em-
presa de importação “Vino Veritas” às promoções 
dos “Douro Boys”, depois de uma passagem em 

Pequim a 15 de Abril e em Xangai no dia 17, os vinhos do 
Douro chegam a Macau a 18 de Abril e seguem para uma 
promoção em Hong Kong no dia 19.

“Esta visita está integrada numa promoção regional 
deste grupo formado em 2003 e que tem dos melhores vi-
nhos que se fazem na região e que vão contactar especial-
mente com operadores que apostam em vinhos de grande 
qualidade”, disse Tomás Pimenta à agência Lusa.

Ao salientar que a sua empresa importa para Macau 
e Hong Kong cerca de 100.000 garrafas anualmente, To-
más Pimenta aposta no aumento das vendas na região à 
medida que os operadores vão tendo cada vez maior con-
tacto com a qualidade dos vinhos.

Em Macau vão estar Miguel Roquette, em represen-
tação da Quinta do Crasto, Cristiano van Zeller, da Quinta 

do Vale D’Maria, Francisco Olazábal, da Quinta do Vale 
Meão, Dirk van der Niepoort, da Niepoort Vinhos, e João 
Ferreira Álvares Ribeiro, da Quinta do Vallado.

Em destaque nas apresentações vão estar, segundo 

Tomás Pimenta, os tintos de 2009 e os brancos de 2010 e 
2011, além dos “portos”.

A acção de promoção em Macau decorrerá no “Cro-
wn Towers” do complexo City of Dreams.

JTM/Lusa

Promoção traz a Macau Francisco Olazábal, Dirk van der Niepoort, 
Cristiano van Zeller, Miguel Roquette e João Ferreira Álvares Ribeiro (da esquerda para a direita)

LARRY SO VOLTA A CRITICAR FALTA DE POLÍTICAS A LONGO PRAZO  

cheques revelam “preguiça” do Governo
O Executivo de Macau deveria 
agir menos como “uma empresa” 
e mais como um Governo, 
lançando políticas a longo prazo 
em benefício da população e 
não apenas do sector do jogo, 
defendeu o académico Larry So

Mais um mega empreendimento 
turístico abriu ontem portas 
em Macau através de investi-

mento norte-americano, elevando para 
35 o número de casinos, mas o profes-
sor da área de assistência social do Ins-
tituto Politécnico (IPM) lamenta que as 
condições de vida da população não 
estejam a acompanhar o crescimento 
económico.

“As classes mais desfavorecidas 
não estão contentes, apesar de haver 
muito dinheiro a entrar [em Macau], 
porque este dinheiro não está a ser in-
vestido em benefício destas pessoas. O 
desenvolvimento da economia não está 
a beneficiar de todo a população”, dis-
se Larry So, em declarações à agência 
Lusa.

Ao constatar que “existe um gran-
de fosso entre ricos e pobres”, o acadé-
mico salientou que as “condições de 
vida, especialmente das classes mais 
desfavorecidas, não estão a acompa-
nhar o desenvolvimento económico”, 

apontando como principais problemas 
a inflação elevada e o salário médio, 
que está abaixo da média mundial ten-
do em conta a paridade do poder de 
compra.

“Até mesmo a classe média está a 
ter dificuldade em conseguir comprar 
uma casa e nos últimos dez anos não 
foi construída habitação pública, só 

este ano vão surgir algumas unidades”, 
observou.

Para Larry So, o “Governo não tem 
estado a fazer muito por uma distribui-
ção equitativa da riqueza”, enquanto as 
“receitas de jogo têm aumentado for-
temente nos últimos anos e o Governo 
tem reservas fortes, tem muito dinhei-
ro, limitando-se a distribuir cheques 

pela população”.
“Só um Governo preguiçoso lança 

uma política destas, que funciona como 
um bónus, mas falamos de um Governo 
e não de uma empresa”, disse, realçando 
que “uma empresa partilha o lucro com 
os funcionários, mas o Governo não faz 
negócio com e para a população”.

Por isso, o académico considera 
que esse dinheiro deveria antes “ser 
investido, por exemplo, em habitação 
pública e na saúde”, lamentando que 
só recentemente o Executivo tenha 
“apresentado um plano a dez anos para 
a saúde e que este passe apenas pela 
construção, não se falando da melhoria 
da qualidade dos serviços”.

“O Governo não tem um plano de 
desenvolvimento a longo prazo, não 
tem uma visão a longo prazo que um 
Governo deveria ter. É muito bom a fa-
zer negócio, mas fazê-lo sem qualquer 
visão é ser apenas um homem de ne-
gócios e não é o que se espera de um 
Governo”, sublinhou.

Esta situação é atribuída pelo aca-
démico ao “lobby exercido pela indús-
tria do jogo, e também pelos chamados 
‘empresários tradicionais’, para que 
não seja investido tanto dinheiro em 
aumentos salariais, saúde e bem-estar e 
para que sejam construídas mais infra-
estruturas, mas em seu benefício e não 
em benefício da população”.

JTM/Lusa

Larry So diz que as classes mais desfavorecidas “não estão contentes” com a acção do Governo

Meios para a apresentação de opiniões

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

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

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

Sítio: www.cdm.gov.mo

Fax: 8987 0898 , 8987 0899      

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

Telefone: 8866 8866

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

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

ADMITE

UM TÉCNICO AUXILIAR / TÉCNICO
(Referência nº 003/2012-GEE)

Funções genéricas:
➢  Exercer funções técnicas no Gabinete de Estudos e Estatísticas.

Função específica:
➢ Efectuar estudos de forma especifica no âmbito macroeconómico, monetário e financeiro e estatístico.

Natureza do vínculo:
➢ Contrato individual de trabalho a termo certo por um ano, renovável por períodos iguais, podendo ingressar no 

quadro do pessoal da AMCM decorridos, pelo menos, 3 anos, mediante o preenchimento de certos requisitos.
Retribuição mensal:
➢ MOP26.347,70 (nível 4) até MOP38.002,60 (nível 7) do Grupo III (Pessoal técnico auxiliar / técnico), consoante a 

experiência profissional.
Regalias:
➢ 14 meses de retribuição (incluindo um a título de subsídio de férias e outro como gratificação de Natal);
➢ 30 dias de férias anuais; e
➢ Assistência médica, medicamentosa e hospitalar e adesão ao fundo de pensões de direito privado para os 

trabalhadores da AMCM.
Requisitos gerais de candidatura:
➢ Ser residente permanente na Região Administrativa Especial de Macau que reúna os requisitos gerais para o 

desempenho de funções públicas;
➢ Licenciatura em Economia ou Finanças;
➢ Fluência numa das línguas oficiais; e
➢ Bons conhecimentos da língua inglesa, para a elaboração de relatórios em inglês.

Factores de preferência:
➢ Mestrado ou mais elevado nível de grau académico em Economia;
➢ Experiência profissional, não inferior a 3 anos, no domínio de estudos económicos específicos;
➢ Bons conhecimentos sobre a economia e mercado financeiro de Macau; e
➢ Capacidade técnica na aplicação de modelos econométricos.

Prazo de validade do concurso de admissão:
➢ 12 (doze) meses, terminando a 12 de Abril de 2013.

Selecção:
➢ A selecção dos candidatos admitidos é efectuada em 3 fases: apreciação dos currículos, prova escrita de 

conhecimentos e entrevista. O acesso à 2ª fase e à 3ª fase é condicionado pela passagem na 1ª fase.
Prazo para apresentação de candidaturas:
➢ Até ao dia 14 de Maio de 2012.

Os interessados devem formalizar a sua candidatura mediante apresentação de requerimento, conforme impresso a 
solicitar à AMCM ou a imprimir do “website” desta entidade e entregar o mesmo, devidamente preenchido, no “Serviço 
de Gestão dos Recursos Humanos do Departamento Financeiro e dos Recursos Humanos da AMCM” (devendo no 
envelope indicar a referência do concurso, Referência n.º 003/2012-GEE), na Calçada do Gaio, nºs 24 e 26, em Macau, 
ou enviar a documentação exigida por correio para esse endereço. Esse requerimento deve ser acompanhado de 
currículos e de cópias autenticadas do documento de identificação e do(s) documento(s) comprovativo(s) das 
habilitações académicas. A autenticação pode ser feita pela AMCM ou pelo serviço onde o original está arquivado, ou 
por Notário. Os dados pessoais recolhidos pela AMCM destinam-se apenas ao recrutamento.
O “Regulamento de recrutamento de pessoal” para a AMCM está disponível no “website” desta entidade 
(http://www.amcm.gov.mo). ou ser pedido expressamente pelo candidato. Quaisquer informações respeitantes à 
composição do júri, local de consulta das listas provisória e definitiva dos candidatos e quaisquer outras informações/
esclarecimentos podem, igualmente, ser solicitados pelo candidato.

OBRAS NA PONTE NOBRE DE CARVAlHO. o concurso público 
para a substituição das guardas metálicas na Ponte 
Nobre de carvalho atraiu 11 propostas, com preços entre 
cerca de 20 e 30 milhões. com um prazo de 270 dias, a 
empreitada deverá começar em meados do ano e criar 
entre 20 a 30 postos de trabalho.

CRIADA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EM TOI SAN. foi criada 
em toi San a associação de Moradores do edifício 
dos funcionários Públicos, imóvel que tem suscitado 
preocupações relativamente à sua segurança e estabilidade. 
a associação pretende funcionar como uma plataforma de 
comunicação com as autoridades.

(...) “As receitas de jogo têm aumentado 
fortemente nos últimos anos e o Governo 
tem reservas fortes, tem muito dinheiro, 
limitando-se a distribuir cheques pela 
população” (...) – larry So

(...) “O Governo não tem um plano de desenvolvimento 
a longo prazo, não tem uma visão a longo prazo que um 
Governo deveria ter. É muito bom a fazer negócio, mas fazê-lo 
sem qualquer visão é ser apenas um homem de negócios e 
não é o que se espera de um Governo” (...) - idem
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raquel carvalhO

locAl

Polémica envolve utilização de Henrique Street (à esquerda)

locAl
vOX POPuli

kATE SuN 
(Residente da RAEM)

-Sendo natural de Macau, como tem visto 
a evolução da cidade?

-Macau transformou-se numa cidade mui-
to moderna, sobretudo após a liberalização 
do jogo. O sector do turismo tem tido um 
desenvolvimento muita próspero. O “ros-
to” da cidade também tem mudado muito, 
acompanhando o processo de desenvolvi-
mento económico. Tenho muito orgulho da 
minha terra natal por ter sucesso económico. 
A qualidade de vida dos cidadãos também 
melhorou muito.

-Do que gosta mais na RAEM?
-Da gastronomia. Os estabelecimentos de 

comida têm-se diversificado muito nos últi-
mos anos e actualmente dispomos de mais 
opções gastronómicas. Além disso, a oferta 
de entretenimento também foi diversificada 
e alargada. 

-E do que gosta menos?
-Depois da abertura do sector do jogo, os 

casinos surgiram nos bairros comunitários, 
facto que influencia negativamente os ci-
dadãos. Muitos estudantes ganharam até o 
vício do jogo.... Os residentes tornaram-se 
vítimas do jogo, especialmente as pessoas 
casadas. 

-Se pudesse, o que mudaria?
-Além de melhoria da fiscalização do jogo, 

gostaria que o Governo construísse mais 
lugares de estacionamento para os carros e 
motociclos. Como a população tem crescido 
muito ao longo dos anos, não faz sentido 
limitar o número dos automóveis. A única 
solução deve ser aumentar o número dos 
estacionamentos ao ar livre e construir mais 
auto-silos. Ao mesmo tempo, as autorida-
des devem estudar a melhoria das redes de 
transportes, para que os carros possam cir-
cular melhor. Os serviços dos transportes 
públicos também devem ser melhorados.

v.c.

“Residentes
tornaram-se 

vítimas do jogo”

DECISÃO DA ASSOCIAÇÃO TEM SIDO MUITO CONTESTADA

Pontos tirados aos “dragões”
ainda sem solução à vista
A Associação de Futebol de Macau retirou três 
pontos ao Porto por, alegadamente, ter utilizado 
um jogador que estava castigado. Os “dragões” 
contestam a decisão alegando que a suspensão 
de duas partidas foi cumprida e que um terceiro 
jogo de suspensão foi adicionado sem terem 
recebido qualquer informação

A polémica começou na partida entre a Casa do FC 
Porto de Macau e o Kuan Tai. Henrique Street re-
cebeu ordem de expulsão e o clube azul-e-branco 

foi informado que o jogador estaria suspenso durante duas 
partidas. Após cumprido o castigo, o jovem foi utilizado 
numa partida contra a equipa da Polícia que os “dragões” 
venceram por 1-0, mas a vitória acabou por ser posterior-
mente atribuída ao adversário pela associação que alegou 
que o atleta tinha que cumprir não dois mais três jogos. 

A decisão não caiu bem no seio da equipa portista que 
recorreu da decisão, aguardando-se ainda uma decisão fi-
nal por parte da associação. “O recurso ainda não foi jul-
gado. São coisas da associação. É um processo ridículo, o 
jogador leva dois jogos de suspensão e informam-nos por 
telefone. Não jogou os dois, e depois levou três, e como é 
que sabemos? É uma pouca vergonha, se nos tiram os pon-
tos é um roubo”, disse ao JTM António Aguiar.

O presidente da Casa do FC Porto de Macau lamenta 
que as decisões sejam informadas por telefone ao invés de 
uma carta registada, mostrando-se indignado pela forma 
como a Associação faz as suas decisões. “Estas coisas são 
decididas em segredo, não informam ninguém, parece 
uma sociedade secreta. É um disparate e é isto que está a 
dar cabo do futebol”, afirmou António Aguiar, aguardan-
do ainda a decisão por parte das entidades competentes.

O JTM falou ainda com a Associação de Futebol para 

saber em que situação se encontra o processo. Segundo 
uma fonte, o caso está ainda em fase de estudo e por isso 
não foi ainda revelada qualquer decisão. No entanto, o pro-
blema em questão estará ligado à forma como o clube foi 
(ou não) notificado da suspensão, como tinha direito, e não 
pelos três jogos aplicados.

De acordo com a mesma fonte, o jogador tinha acu-
mulados dois cartões amarelos antes da partida frente ao 
Kuan Tai, e nessa partida levou o terceiro amarelo, resul-
tando num jogo de suspensão. Como na mesma partida le-
vou um cartão vermelho directo, a punição deveria ter sido 
de três partidas, e não de duas, como terá sido comunicado 
ao clube azul-e-branco.

Delegação em Taipé 
incentiva estudantes
A Delegação Económica e 
Cultural de Macau em Taipé 
encorajou os estudantes 
do território que estão 
a frequentar cursos em 
Taiwan a participarem mais 
em actividades organizadas 
pelas associações 
académicas

Mais de 130 membros da 
“Macau Catholic Joint 
Colleges Student Associa-

tion of Taiwan” e da Federação de 

Estudantes de Hong Kong e Macau 
em Taiwan reuniram-se com res-
ponsáveis da Delegação Económi-
ca e Cultural de Macau em Taipé, 
numa iniciativa que visou conhecer 
melhor as necessidades dos alunos 
do território. 

Segundo uma nota oficial, a 
chefe da Delegação Económica e 
Cultural de Macau em Taiwan, 
Leong Kit Chi, manifestou o dese-
jo de se encontrar periodicamente 
com os estudantes da RAEM em 
Taiwan para reforçar as relações 
e ouvir as suas opiniões sobre os 
assuntos estudantis tratados pela 
delegação.

Leong Kit Chi aproveitou tam-
bém para “encorajar os estudantes 
a participarem mais nas activida-
des organizadas pelas associações 
académicas, valorizarem a vida es-
tudantil, respeitarem a tradição e a 
cultura locais, estabelecerem uma 
visão correcta sobre a vida e os va-
lores, assim como elevar o nível de 
formação pessoal”, refere ainda a 
mesma nota.

Por sua vez, os estudantes 
manifestaram-se satisfeitos com a 
criação da delegação em Taiwan e 
defenderam que a nova estrutura 
deve prestar apoio aos alunos que 
se encontram em dificuldades.

Fotografia vencedora da World Press Photo 2012 tem a assinatura do espanhol Samuel Aranda

CONTRATO FOI ASSINADO ESTA SEMANA

World Press Photo garantida em Macau
A edição de 2012 da exposição 
World Press Photo vai ser 
apresentada em Macau. Depois de 
um período de indefinição, a Casa 
de Portugal em Macau assinou 
na terça-feira o contrato que 
servirá de passaporte para que as 
fotografias mais marcantes do ano 
passado cheguem ao território

O regresso da mostra de fotojorna-
lismo “World Press Photo” pas-
sou por momentos de incerteza. 

No entanto, os pontos de interrogação 
desfizeram-se com a assinatura do con-
trato esta semana. Pelo quinto ano con-
secutivo, a Casa de Portugal em Macau 
(CPM) vai trazer a mostra ao território, 
revela a presidente. 

“Ainda não sabemos o dinheiro que 
temos, mas quatro anos depois seria uma 
pena quebrar uma iniciativa deste gé-
nero”, entende Maria Amélia António. 
Segundo explica, à semelhança dos últi-
mos anos, a mostra “deverá acontecer na 
‘rentrée’, entre Setembro e Outubro”. Por 
motivos financeiros, a Casa de Portugal 
de Macau chegou a pensar em encontrar 
um parceiro que ajudasse a suportar a 
iniciativa. 

A fotografia principal da World Press 

Photo 2012 é do espanhol Samuel Aranda. 
Capturada em Sannaa, no Iémen, e publi-
cada no jornal “The New York Times”, a 
imagem retrata uma mulher muçulmana 

vestida com um niqab, abraçando um fa-
miliar ferido após uma manifestação. A 
concurso estiveram 101.254 imagens, en-
viadas por 5.247 fotógrafos de 124 pontos 

geográficos. Os vencedores das nove ca-
tegorias foram anunciados em Fevereiro 
deste ano.

Quanto a outros eventos de grande 
envergadura programados para os pró-
ximos meses, Maria Amélia António dá 
voz a um discurso prudente. “Prefiro 
não prometer algo sem ter a certeza. Já 
assumimos compromissos grandes para 
este ano”. Além disso, “os subsídios só 
chegam a meio do ano”, justifica, numa 
altura em que o orçamento da instituição 
ainda não foi aprovado.

Para o 25 de Abril está programada 
uma iniciativa simbólica, já que os me-
ses seguintes prometem muita azáfama. 
“O programa do 10 de Junho será muito 
extenso”, afirma a presidente da CPM, 
sem querer levantar a ponta do véu, uma 
vez que muitas das iniciativas acontece-
rão em colaboração com outras institui-
ções. O Dia de Portugal, Camões e das 
Comunidades Portuguesas será, então, 
assinalado com diversas actividades en-
tre Maio e Junho. Entre as já conhecidas, 
encontra-se um concerto do pianista Se-
queira Costa.

Entretanto, a CPM prepara-se para 
lançar cursos de marionetas, um modo 
de acalentar o sonho de criar um museu 
dedicado ao tema. Também para breve 
estão agendadas formações na área do 
audiovisual “sobretudo viradas para os 
mais jovens”, acrescenta Maria Amélia 
António.

FÓSSIL DE MAMUTE EXPOSTO NA RAEM EM MAIO

Regresso à Idade do Gelo
A população de Macau vai poder ver “in loco” 
o fóssil de um mamute bebé com 40 mil anos 
que foi encontrado na Sibéria. O périplo de 
“Lyuba” pela Ásia começa hoje, em Hong Kong 

O fóssil do mamute mais bem conservado do 
mundo estará patente ao público num museu de 
Hong Kong, no âmbito de uma exposição inter-

nacional de paleontologia, entre hoje e 10 de Maio, ru-
mando depois a Macau, Indonésia, Singapura e Taiwan, 
de acordo com várias agências noticiosas.

  O JTM contactou ontem o Instituto Cultural de 
Macau e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais, organismos responsáveis pela gestão da maioria 
dos museus do território, mas até ao fecho desta edição 

não foram divulgadas informações sobre o local e as da-
tas da exposição na RAEM. 

A história deste fóssil conheceu o primeiro capítulo 
em 2007, quando um pastor de renas da Sibéria e os seus 
dois filhos fizeram uma descoberta sensacional nos ge-
los permanentes da península de Yamal, naquela região 
árctica: a de um pequeno mamute bebé, que viveu (e 
morreu) há 40 mil anos e que é o mais bem preservado 
até hoje encontrado da sua espécie. 

Baptizado como Lyuba, o diminutivo do nome da 
mulher do pastor, o pequeno mamute, que pesa cerca 
de 50 quilos e mede 1,3 metros de comprimento, foi es-
tudado na universidade japonesa de Jikei e entregue ao 
museu russo de Shemanovskiy. O animal terá morrido 
com apenas um mês de idade. O gelo do local manteve 
o corpo conservado e praticamente intacto, incluindo os 
olhos e a tromba.

Fóssil de “Lyuba” estará exposto
em Hong Kong até 10 de Maio, antes de vir para Macau

Um seminário de promo-
ção turística, bolsa de 
contactos para operado-

res turísticos, exposição de turis-
mo cultural, espectáculos e pro-
moções de rua são algumas das 
actividades incluídas na “Sema-
na de Macau em Guangdong”, 
que começa hoje em Cantão e 

terá continuidade no dia seguin-
te em Jiangmen.

De acordo com a Direcção 
dos Serviços de Turismo (DST), 
a exposição de turismo cultu-
ral contará um conteúdo rico e 
diversificado, incluindo áreas 
de mostra do Centro Histórico, 
Grande Prémio de Macau, Cen-

tro de Actividades Turísticas e 
Culturais, bem como de promo-
ção gastronómica, stand para 
operadores turísticos e balcão 
de informações turísticas. Estão 
ainda previstas danças do dra-
gão e do leão, danças folclóricas 
portuguesas, actuações de can-
tores, de Hip Hop, andarilhos e 

espectáculos de variedades, que 
terão como protagonistas 130 ar-
tistas de Macau. 

Por outro lado, entre 16 de 
Abril e 16 de Maio, no segui-
mento da organização das acti-
vidades “Semana de Macau em 
Guangdong – Jiangmen”, terá 
lugar um “Festival de Gastrono-

mia Macau-Portugal”, que “pro-
moverá 42 iguarias com repre-
sentatividade da cidade”.

As actividades da Semana 
de Macau em Guangdong irão 
contar com a presença do Chefe 
do Executivo da RAEM que che-
fiará uma delegação com mais 
de 360 pessoas.

SEMANA DE MACAU EM GUANGDONG COMEÇA HOJE 

Folclore português em cantão
Danças folclóricas portuguesas integram o programa de espectáculos da “Semana de Macau em Guangdong”

(...) “Estas coisas são decididas em segredo, não informam 
ninguém, parece uma sociedade secreta. É um disparate e é 
isto que está a dar cabo do futebol” (...) – António Aguiar

(...) “O Porto tem muitas razões de queixa da 
arbitragem mas o descontentamento é geral” 
(...) – Daniel Pinto

Porto derrota Sub-23
a casa do fc Porto de Macau venceu ontem à noite a equipa dos Sub-23 por 3-0 em partida de atraso da liga de 
elite. alison brito bisou na partida, aos 11 e 41 minutos, este na conversão de uma grande penalidade, enquanto 
Podilson Gama fez o outro tento, aos 35 minutos. “o Porto entrou com determinação, tem estado a crescer e 
demonstrámos isso. Ganhámos por 3-0 mas perdemos ainda muitas oportunidades”, referiu Daniel Pinto ao JtM. o 
técnico azul-e-branco mostrou-se ainda satisfeito por finalmente ter a equipa completa, esperando continuar a subir na 
tabela para descolar definitivamente dos últimos lugares e almejar outros voos, mas para isso é preciso “que deixem”. 
“o Porto tem muitas razões de queixa da arbitragem mas o descontentamento é geral”, lamentou. a próxima jornada 
irá opor os “dragões” ao Monte carlo, uma partida que será complicada, no entender de Daniel Pinto, mas para ambos 
os lados. os “canarinhos” jogaram igualmente ontem na outra partida em atraso, batendo o Kuan tai por 3-1. 

PedrO andrÉ SanTOS

ABRIl COM CRESCIMENTO lENTO NO JOGO. Segundo o analista 
Harry curtis, da Nomura, o crescimento das receitas brutas 
do jogo em Macau ficou aquém das expectativas nos 
primeiros nove dias do mês de abril. citado pela bloomberg, 
Harry curtis referiu que, no cômputo mensal, as receitas 
poderão atingir 25 mil milhões de patacas.

GAlAXY ARRECADA MAIS 300% NO MERCADO DE MASSAS. as 
receitas do mercado de massas da Galaxy registaram um 
crescimento de 300 por cento em Março, comparativamente 
ao período homólogo de 2011, avançou o business Daily. De 
acordo com a mesma publicação, também no sector viP terá 
sido registado um aumento na ordem dos 100 por cento.
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(...) “Há várias associações de macaenses, mas já vêm 
de outras gerações. Nós somos uma geração nova e 
temos outras maneiras de trabalhar e acesso a outros 
meios de comunicação” (...) - idem

(...) “As críticas não nos afectam porque estamos 
conscientes que estamos a fazer um bom trabalho 
e na altura certa irá sair [a associação] e terá 
sucesso” (...) – Duarte Alves locAl

GABINETE DE LIGAÇÃO DO GOVERNO CENTRAL NA RAEM REITERA APOIO À COMUNIDADE

Associação de jovens macaenses pode nascer em breve
Anunciada desde 2009, 
a associação de jovens 
macaenses deverá ser criada 
dentro de “alguns meses” 
funcionando como plataforma 
para unir a comunidade e 
apoiar os que têm raízes 
em Macau mas vivem fora, 
avançou Duarte Alves. A 
juventude da diáspora reuniu-
se ontem com o Gabinete de 
Ligação do Governo Central 
na RAEM, que voltou a 
reiterar o apoio à comunidade, 
que considera ter um papel 
determinante nos planos 
traçados por Pequim 

Dentro de “alguns meses” de-
verá ser anunciada a nova as-
sociação de jovens macaenses, 

acredita Duarte Alves, três anos de-
pois de ter sido manifestada a intenção 
da sua criação. O Gabinete de Ligação 
do Governo Central na RAEM voltou 
ontem a reiterar o seu apoio a esta ini-
ciativa, durante um encontro que jun-
tou representantes daquele Gabinete, 
com os jovens da diáspora. “Apoio as 
associações de macaenses e gostaria 
de ouvir as vossas opiniões sobre o 
desenvolvimento da China e Macau”, 
referiu Xu Shuang, director geral do 
departamento de coordenação.

“O gabinete mostra-nos total 
apoio à continuidade deste tipo de 
eventos e deixou-nos como mensagem 
final que mantenhamos o contacto e 
não deixemos apagar esta chama”, 
explicou no final do encontro, Duarte 
Alves, membro da comissão organiza-
dora do 2º Encontro da Comunidade 
Juvenil.

A associação de jovens macaen-
ses estava prevista para arrancar até 
ao final de 2009, segundo foi anuncia-
do em Julho daquele ano, altura em 
que se realizou o anterior encontro 
da comunidade juvenil da diáspora 
em Macau. No entanto “houve alguns 
entraves” explicou, Duarte Alves, des-
valorizando os comentários negativos. 
“As críticas não nos afectam porque 
estamos conscientes que estamos a fa-
zer um bom trabalho e na altura certa 
irá sair [a associação] e terá sucesso”, 
afirmou aos jornalistas, ao salientar a 

sua futura missão. 
“Será uma plataforma para estes 

macaenses de fora, para ajudá-los em 
tudo o que possamos”, disse. Por ou-
tro lado, a associação poderá ainda ter 
uma função de ligação entre a diáspo-
ra e o território ao nível dos negócios. 
“Do ponto de vista mais comercial 
também podemos ajudar. Temos co-
nhecimentos e vários contactos cá em 
Macau e por isso sabemos como auxi-
liar, o mesmo acontece se tiverem inte-
resse em estabelecer-se cá”, explicou.

Além de apoiar os macaenses 

mais novos da diáspora a associação 
terá ainda o objectivo de “mostrar a 
união da comunidade jovem macaen-
se”, um sentimento, que para Duarte 
Alves já ficou provado com a comissão 
organizadora do 2º encontro. 

A nova associação irá por a funcio-
nar os mecanismos ao dispor de uma 
nova geração para a continuidade do 
legado. “Há várias associações de ma-
caenses, mas já vêm de outras gerações. 
Nós somos uma geração nova e temos 
outras maneiras de trabalhar e acesso 
a outros meios de comunicação”, disse 

sem conseguir avançar uma data para 
a constituição da associação. 

Embora preferindo não adiantar 
muitos detalhes, Duarte Alves referiu 
que de facto já estão “a tentar há al-
gum tempo” avançar com a colectivi-
dade, mas houve “entraves”, como o 
facto de a atribuição de um nome estar 
a “demorar muito”. No entanto, prevê 
que seja possível fazer o anúncio “nos 
próximos meses”, sendo que além do 
Gabinete de Ligação do Governo Cen-
tral na RAEM, também a Federação de 
Jovens de Macau mostrou o seu apoio 
à criação desta associação.

O macaense reconhece que a co-
munidade “pode ser mais activa”, mas 
alerta que é “preciso ter atenção” que 
os jovens, num altura em que estão a 
lançar as suas carreiras, não podem 
dedicar-se a 100 por cento às activi-
dades da comunidade. Motivos que, 
porém, não impedem que se continue 
com o trabalho de dinamização. “Esta-
mos todos a trabalhar e devagarinho... 
queremos ter uma coisa bem feita e 
não ir à pressa”, realçou. 
CONFIANTES NO PAPEL DE LIGA-
ÇÃO. As duas viagens que os jovens 
macaenses realizaram ao interior da 
China a convite do Governo Central já 
evidenciaram o reconhecimento pela 
comunidade, que poderá ter um papel 
determinante para os planos de Ma-
cau como plataforma entre os países 
lusófonos e a China, explicou Duarte 
Alves. 

Neste sentido, o encontro de on-
tem com o Gabinete de Ligação Cen-
tral tinha ainda o objectivo de dar a 
conhecer os jovens da diáspora, que 
levam o nome da terra mais além (ver 
caixa). “Apresentei os membros de 
cada Casa de Macau querendo realçar 
que a comunidade macaense não está 
só em Macau. Temos uma segunda ge-
ração de macaenses que está fora e que 
são todos embaixadores de Macau”, 
salientou.

Por outro lado, os representan-
tes da diáspora puderam inteirar-se 
do desenvolvimento económico e so-
cial de Macau e de como o território 
“está inserido na China”, bem como 
perceber “o sucesso da política um 
país dois sistemas”. A participação da 
RAEM no planeamento do Delta do 
Rio das Pérolas foi outro dos temas 
em debate. 

Depois dos eventos realizados, 
Duarte Alves, acredita que a comuni-
dade jovem está ciente do seu papel 
nos planos traçados por Pequim para 
Macau. “Sentimos o peso da respon-
sabilidade e estamos confiantes que 
podemos ajudar o Governo Central a 
atingir o objectivo que também é nosso 
de que Macau seja essa tal plataforma 
[entre os países de língua portuguesa 
e a China”, disse, notando que Pequim 
espera a chama continue acesa e que 
os jovens estejam inseridos na socie-
dade e criem actividades.

Durante o dia de ontem, a co-
munidade juvenil reuniu-se ainda 
com representantes do Fórum Macau, 
alargando o seu conhecimento sobre 
a realidade comercial nas relações en-
tre a China e os países de língua por-
tuguesa. 

fuTurO debaTidO à POrTa fechada

os jovens macaenses locais e da diáspora reuniram-se ontem também 
para discutir o futuro da comunidade, durante um encontro fechado 
à imprensa. antes do debate, as casas de Macau espalhadas pelo 
mundo fizeram uma apresentação do trabalho desenvolvido além 
fronteiras. através da gastronomia e da comemoração de algumas 
cerimónias típicas da cultura, como o Natal e o ano Novo chinês, 
a diáspora mantém as tradições, a milhares de quilómetros da terra 
das suas origens. os mais ousados tentam ainda introduzir cursos 
em patuá, mandarim e português. cativar os mais novos para estas 
actividades tem vindo a ser uma das lutas de algumas casas de 
Macau, segundo as histórias ontem partilhadas. 

Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM recebeu ontem participantes no Encontro da Comunidade Juvenil Macaense
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carlOS rOdrigueS lima

DeSPoRTo
INGlESES lOuCOS POR WOlFSWINkEl. a carreira 
na liga europa e os golos no campeonato 
despertam a cobiça dos “tubarões” por ricky 
van Wolfswinkel. o liverpool está a preparar 
uma proposta de 18 milhões de euros para 
tentar a contratação do avançado dos leões.

JAVI GARCIA E WITSEl NA MIRA DO CITY. o Manchester city 
já prepara o reforço do plantel para a próxima época e há 
dois médios do benfica que estão na mira: Javi Garcia e 
Witsel. Segundo o the times, Mancini é um apreciador 
das qualidades de ambos e enviou um emissário para os 
observar no encontro frente ao Sporting.

LIGA ESPANHOLA

Barcelona não desarma

Foi um “Barça” consciente da 
importância do encontro o 
que surgiu em Camp Nou 

para dominar, com facilidade, um 
Osasuna sem argumentos para o 
poderio ofensivo dos homens de 
Pep Guardiola.

O técnico pediu aos seus 
jogadores para correrem mais e 
sorrirem menos e a resposta foi 
dada pelo chileno Alexis Sánchez, 
assistido por Lionel Messi: ainda 
não estava decorrido o primeiro 
quarto de hora e já os adeptos da 
casa festejavam o 1-0.

Mas a “Pulga” não se limitou 
a assistir, participando activamen-
te na vitória, ao marcar o segun-
do golo, o 39.º esta temporada 
(faltam-lhe três para igualar o re-
corde estabelecido por Cristiano 

Ronaldo na época passada), aos 
44 minutos.

Depois do intervalo, os ca-
talães continuaram a dominar, 
construindo a goleada em minu-
tos consecutivos: aos 73 minutos, 
Sánchez fazia o “bis”, com Pedro 
a completar o 4-0 pouco depois.

O “Barça”, recorde-se, che-
gou a estar em Fevereiro a dez 
pontos do Real Madrid, estan-
do neste momento a apenas um 
ponto (o jogo dos “merengues” 
foi disputado já depois do fecho 
desta edição).

Nos outros jogos da 33ª 
jornada de La Liga já disputa-
dos, o Osasuna derrotou o Es-
panyol, por 2-0, num encontro 
entre candidatos aos postos eu-
ropeus, e a Real Sociedad não 

foi além de um empate caseiro 
(1-1) com o Bétis.
ABIDAL EVOLUI “BEM” DO 
TRANSPLANTE DE FÍGADO. 
O futebolista francês Eric Abidal 
e o primo, que lhe doou parte do 
fígado, estão a evoluir “bem” da 
operação a que foram sujeitos, in-
formou o presidente do clube ca-
talão, Sandro Rosell. Por vontade 
da família do defesa gaulês, Rosell 
escusou-se a adiantar mais infor-
mações sobre a situação.
Abidal foi submetido na terça-fei-
ra a um transplante de fígado de 
um dador vivo, o primo, no Hos-
pital Clínic de Barcelona, numa 
intervenção cirúrgica que durou 
várias horas e se prolongou até ao 
início da noite.

JTM/Lusa

O Barcelona venceu e voltou a colocar pressão no líder do campeonato espanhol de futebol, o Real Madrid, depois de ter goleado o Getafe (4-
0), com o contributo de Lionel Messi, que soma já 39 golos

O Liverpool venceu por 3-2 no terreno do 
Blackburn, em jogo da 32ª jornada da Liga 
inglesa de futebol, graças a um golo de Andy 
Carroll aos 90+1, quando o empate a dois golos 
parecia inevitável

A equipa da cidade dos Beatles teve uma entrada 
forte no jogo e aos 16 minutos já vencia por 2-0, 
com dois golos do argentino Maxi Rodriguez, 

mas o Blackburn reagiu e à passagem do minuto 27 
beneficiou de uma grande penalidade cometida pelo 
guarda-redes brasileiro Doni, que teve como conse-
quência a sua expulsão prematura, deixando a equipa 

reduzida a dez jogadores.
No entanto, o internacional nigeriano Yakubu, en-

carregue de bater o penálti, permitiu a defesa do guar-
da-redes suplente do Liverpool Brad Jones, cuja entra-
da obrigou ao sacrifício de um dos jogadores de campo, 
o jovem defesa Jon Flanagan.

O protagonismo de Yakubu não ficaria por aqui, 
visto que, depois de falhar o penálti, operou a recu-
peração da sua equipa, ao restabelecer o empate, com 
dois golos, o primeiro aos 36 minutos e o segundo aos 
61, este último de penálti, que, desta vez, não desper-
diçou.

O jogo foi muito competitivo e disputado, poden-
do a vitória pender para qualquer das equipas, tendo 
em conta as oportunidades junto das duas balizas, mas 
acabaria por sorrir ao Liverpool, já em período de com-
pensações, graças a um golo de Andy Carroll.

Com esta vitória, a equipa do Liverpool, que está 
a fazer uma época decepcionante, mantém o oitavo lu-
gar, com 46 pontos, a um apenas do sétimo, o Everton, 
enquanto o Blackburn, que é 18º, perdeu a oportunida-
de de sair abaixo da “linha de água

O Manchester United lidera a Liga inglesa com 79 
pontos, mais oito do que o rival da mesma cidade, o 
Manchester City, e mais dezoito do que o terceiro clas-
sificado, o Arsenal.

JTM/Lusa

PREMIER LEAGUE

liverpool vence nas compensações

Vaz Tê leva já 17 golos na “Championship”

Ricardo Vaz Tê é a grande estrela do 
histórico West Ham, que no segun-
do escalão do futebol inglês luta 

para regressar à Premier League. Já tem 17 
golos marcados esta época e é o futebolis-
ta português que mais golos leva por esse 
mundo fora, sendo apenas suplantado por 
Cristiano Ronaldo que contabiliza 37 rema-
tes certeiros.

Aos 25 anos, o avançado que passou 
pelas escolas do Sporting e do Farense, an-
tes de aos 16 anos rumar ao Bolton, vive 
uma segunda vida no futebol. É que em 
2008 os médicos do seu primeiro clube em 
Inglaterra aconselharam-no a procurar ou-

tra profissão porque devido a uma lesão no 
menisco de um joelho não poderia voltar a 
jogar futebol.

O avançado não se conformou com 
o duro cenário que lhe era colocado e ru-
mou aos Estados Unidos para consultar o 
especialista Richard Steadman, que havia 
recuperado o brasileiro Ronaldo (Fenó-
meno), Alan Shearer e Henrik Larsson. 
Foram três anos de calvário, mas sempre 
acreditou e esta época renasceu. A pri-
meira parte da época fê-la no Barnsley, 
onde marcou dez golos em 12 jogos. Em 
Janeiro, o West Ham contratou-o por 600 
mil euros e em nove partidas já leva sete 

golos, cinco dos quais obtidos nas últimas 
quatro partidas.

Ricardo Vaz Tê é neste momento 
o segundo melhor marcador da Cham-
pionship (segundo escalão em Inglaterra) 
com 17 golos, apenas atrás de Richard 
Lambert, do Southampton, que contabi-
liza 26. Segundo o representante do joga-
dor, Ivo Rita, o português está a despertar 
grande interesse em Inglaterra, o que leva 
a dizer ao DN que “dificilmente ficará no 
West Ham na próxima temporada”. Isto, 
claro está, se o clube londrino não conse-
guir subir à milionária Premier League.

 JTM/DN

Só Ronaldo marca mais golos que Vaz Tê
Avançado do West Ham leva 17 tentos na II Divisão inglesa. É o segundo melhor goleador português a seguir a CR7

BRENO ACuSADO DE FOGO POSTO. as autoridades germânicas 
acusaram o futebolista do bayern de Munique breno de 
fogo posto, depois da sua casa se ter incendiado, podendo 
incorrer numa pena entre um e 15 anos de prisão. a 
decisão foi anunciada pela promotoria de Munique, que, 
contudo, não adiantou uma data para o julgamento.

AC MIlAN VENCE COM GOlO DE MuNTARI. o 
ganês Muntari deu a vitória ao ac Milan ao 
marcar o golo da vitória frente ao chievo. 
com a vantagem mínima garantida, os 
rossoneros limitaram-se a gerir o resultado 
para assegurar os três pontos. DeSPoRTo

LIGA PORTUGUESA

PJ investiga suspeita de corrupção

Luís Filipe Vieira mantém total confiança no 
homem que contratou em 2009

A continuidade de Jorge Jesus no Benfica não está em 
causa neste momento. Sabe o DN que só no final 
da temporada será feita uma avaliação ao trabalho 

do técnico, mas a verdade é que Luís Filipe Vieira, presi-
dente do clube da Luz, continua a depositar total confian-
ça em Jorge Jesus e pretenda a sua permanência até final 
do contrato, que expira em Junho de 2013. Jorge Jesus, po-
rém, tem tido vários contactos de clubes da 1ª liga do país 
vizinho e em Junho poderá ter ofertas concretas. 

Clubes com Espanhol, Villarreal ou mesmo o Valên-
cia têm excelentes relações com Jorge Mendes, empre-
sário de Jorge Jesus, e segundo informações recolhidas 
poderão mudar de treinador no final da época. Já no ano 
passado, o técnico do Benfica teve propostas do país vi-
zinho, como foi o caso do Sevilha, mas declinou-as pro-

curando voltar a ser campeão na Luz.
Caso não o consiga este ano (o Benfica está a quatro 

pontos do líder FC Porto quando faltam quatro jornadas 
para o final), sabe o DN, não será de descartar que Jesus 
deseje continuar a sua carreira no estrangeiro, esta que 
seria a primeira aventura fora de portas.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está, no 
entanto, renitente em deixar o técnico sair, ainda que só 
no final da presente temporada realize um balanço da 
época, juntamente com a restante administração, reve-
lou fonte encarnada ao DN.

Quem quiser contratar Jorge Jesus, no entanto, não 
terá tarefa fácil, isto se o Benfica desejar a sua continui-
dade, como tudo indica. Quando o treinador renovou 
contrato com os encarnados, em 2010, ficou estipulada 
uma cláusula de 7,5 milhões de euros, algo de que Luís 
Filipe Vieira dificilmente abdicará se não quiser ceder o 
seu actual timoneiro.

Refira-se também que Jorge Jesus é o técnico mais 
bem pago de sempre em Portugal. Actualmente, o técni-
co das águias, que foi contratado ao Sporting de Braga 
a troco de 500 mil euros em 2009, recebe 2,4 milhões de 
euros brutos por ano.

JTM/DN

BENFICA

Jorge Jesus só sai se quiser 

Uns dias antes do jogo dos quartos 
de final da taça de Portugal, en-
tre o Sporting e o Marítimo, que 

se realizou em Dezembro de 2011, dois 
mil euros em notas foram depositados na 
conta bancária do árbitro assistente José 
Cardinal. O assistente estava escalado 
para o jogo em causa, mas o Conselho de 
Arbitragem da Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF) acabou por anunciar a sua 
substituição, alegando “motivos pesso-
ais”. O presidente da FPF, Fernando Go-
mes, deu conta do caso à Polícia Judiciária 
e à Procuradoria-Geral da República. Nos 
últimos meses, segundo apurou o DN, 
a Unidade Nacional contra a Corrupção 
(UNCC) tem investigado a situação, mas 
fontes contactadas pelo DN recusaram-se 
a prestar quaisquer esclarecimentos.

De acordo com informações recolhi-
das pelo DN, o depósito em numerário 
na conta bancária de José Cardinal foi 
realizado num banco da Madeira. O DN 
contactou por três vezes o árbitro auxi-
liar, mas, sempre que os factos apurados 
lhe eram expostos telefonicamente, José 
Cardinal alegava não estar em condições 
para ouvir, desligando a chamada. Já du-
rante a tarde não atendeu o telefone. Ao 
que o DN apurou, nos últimos meses os 
inspectores da UNCC, além da investiga-
ção ao caso concreto, fizeram um levan-
tamento do património pessoal de José 
Cardinal, tentando perceber se o mesmo 
é compatível com os seus rendimentos. 
O árbitro assistente, recorde-se, dedica-se 
em exclusivo à carreira de árbitro depois 
de ter abandonado os quadros dos CTT.

De acordo com fontes ligadas ao meio 
desportivo, terá sido o Sporting que, após 
receber uma denúncia, comunicou a situ-
ação ao então recém-eleito presidente da 
FPF, Fernando Gomes. A denúncia, ainda 
de acordo com os mesmos testemunhos, 
incluía uma cópia do talão de depósito 

dos dois mil euros, assim como um de-
poimento dactilografado, cujo conteúdo 
indiciava ter sido escrito por uma mulher, 
já que o mesmo estaria relacionado com 
assuntos de carácter pessoal.

Com a “denúncia anónima” nas 
mãos, os dirigentes do Sporting terão 
avançado de imediato para o presidente 
da FPF. Fernando Gomes – contactado 
pelo DN, recusou prestar qualquer decla-
ração sobre o assunto – pediu, entretan-
to, uma reunião ao director nacional da 
Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, e 
ao procurador-geral da República, Pinto 
Monteiro, aos quais deu conhecimento 
da situação. De imediato, foi aberto um 
inquérito que corre ainda na UNCC. An-
tes, porém, de tais encontros, Fernando 
Gomes reuniu-se com o presidente do 
Conselho de Arbitragem da FPF, Vítor 
Pereira. E a 22 de Dezembro surgiu o 
comunicado: por “motivos pessoais”, 
José Cardinal saiu da equipa de arbitra-
gem que iria apitar o Sporting-Marítimo 
a contar para os quartos de final da taça 
de Portugal. Equipa essa que foi liderada 
pelo árbitro Artur Soares Dias.

Refira-se que, no final do jogo (em 
que os leões venceram por 3-0), foi o trei-
nador do Marítimo, Pedro Martins, a fa-
zer mais críticas à equipa de arbitragem, 
sobretudo quanto a uma expulsão, que, 
na sua opinião, terá deixado os jogadores 
insulares mais expostos e intranquilos. 
“Por isso é que, por vezes, mais vale fazer 
como o senhor Cardinal e ficar em casa”, 
disse.
ÁRBITRO ASSISTENTE FOI TESTE-
MUNHA NO ‘APITO’. José Manuel da 
Silva Cardinal foi ouvido como testemu-
nha no processo “Apito Dourado”. Em 
2005, a atenção dos inspectores da Polícia 
Judiciária do Porto estava centrada num 
jantar após o jogo Boavista- Braga de 21 
de Março de 2004. José Cardinal contou 
que após a partida o trio de arbitragem, 
liderado por Lucílio Batista, foi jantar a 
uma marisqueira de Matosinhos. À sua 

espera estava Valentim Loureiro, o então 
presidente da Liga de Clubes.

De acordo com o testemunho de José 
Cardinal, depois de o trio de arbitragem 
se sentar na mesa, Valentim Loureiro 
perguntou-lhe “qual foi a razão de ter 
assinalado uma falta contra o Boavista, 
quando a primeira decisão tinha sido a 
favor deste clube”. Cardinal contou aos 
inspectores da Judiciária que, da primei-
ra vez, tinha cometido erro, prontamente 
corrigido.

Entretanto, enquanto a conversa de-
corria, chegou ao restaurante João Lou-
reiro, presidente do Boavista, filho de Va-
lentim Loureiro. E, ainda de acordo com 

o depoimento de José Cardinal, a mesma 
pergunta sobre o lance. E a mesma res-
posta.

Os inspectores da Judiciária do Porto 
questionaram ainda José Cardinal sobre 
as incidências do jogo Sp. Covilhã- Pe-
nafiel, disputado em 22 de Fevereiro de 
2004, tendo o árbitro assistente declarado 
que se tratou de um jogo normal, sem in-
cidentes.

“Perguntado se alguma vez tinha 
sido pressionado por algum dirigente 
desportivo, o depoente disse que não”, 
lê- se ainda no auto de declarações como 
testemunha de José Cardinal.

JTM/DN

José Cardinal dedica-se a tempo inteiro à arbitragem depois de ter saído dos CTT

Auxiliar José Cardinal recebeu na sua conta bancária dois mil euros em notas a poucos dias do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal 
entre os leões e o Marítimo

gOnçalO lOPeS

Balotelli escapa a sanção, Ivanovic não
o italiano balotelli, do Manchester city, vai escapar à sanção por “conduta violenta”, enquanto o sérvio ivanovic, 
do chelsea, ficou sob alçada disciplinar em virtude das imagens televisivas, anunciou hoje a federação inglesa de 
futebol (fa). uma entrada dura do avançado transalpino sobre um joelho do camaronês alex Song, na derrota dos 
“citizens” em visita ao arsenal ficou sem punição por parte do árbitro da partida, mas a fa esclarece que não pode 
agir porque o lance foi visto e analisado na altura por, pelo menos, um dos “juízes” do encontro. Já o defesa dos 
“blues” branislav ivanovic foi acusado de conduta violenta por um alegado murro no avançado do Wigan athletic 
Shaun Maloney, noutro jogo da liga inglesa de futebol. o incidente, durante a vitória caseira do chelsea, não foi 
visto por qualquer dos árbitros presentes, mas ficou registado nas imagens televisivas.
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AcTUAl
RESGATADOS MINEIROS PERuANOS PRESOS. os nove 
mineiros, que estavam presos desde quinta-feira 
passada numa mina artesanal de cobre no sul 
do Peru, foram ontem resgatados sãos e salvos, 
testemunharam jornalistas da agência noticiosa 
france Presse.

CHINA EXIGE A DAMASCO QuE APOIE PlANO DE ANNAN. a china 
exigiu ontem à Síria para que estabeleça o plano de cessar-
fogo no país e admitiu estar “muito preocupada” com a 
situação no terreno.“a violência e o conflito ainda persistem 
na Síria (…) a china está profundamente preocupada com 
isso”, disse o porta-voz do MNe chinês.

VOLTA AO
MUND
MAlÁSIA
Na cerimónia da sua entropnização, 
ontem em Kuala lumpur, o novo 
rei da Malásia apelou à igualdade 
de toda a população que vive na 
multi-étnica nação. o Sultão abdul 
Halim Mu’adzam Shah, de 84 anos 
de idade, vai reinar pela segunda 
vez, substituindo tuanku Mizan 
Zainal abidin, através do sistema 
de monarquia rotativa. J´å tinha 
sido monarca entre 1970 e 1975

TIMOR
o Presidente de timor-leste, José 
ramos-Horta, marcou as eleições 
legislativas para 7 de Julho, se-
gundo um comunicado à imprensa 
divulgado hoje pela Presidência 
timorense. Nas últimas eleições 
legislativas, realizadas a 30 de Ju-
nho de 2007, a fretiliN venceu o 
escrutínio, mas o cNrt, de xana-
na Gusmão, foi convidado a formar 
governo na sequência de uma coli-
gação pós-eleitoral.

PORTuGAl
o “Público” de ontem revelou que 
no primeiro trimestre deste ano, 
os tribunais declararam 30 pesso-
as insolventes por dia, o que sig-
nificou uma subida de 140% face 
aos primeiros três meses de 2011. 
Já entre Janeiro e Março de 2012, 
contabilizaram-se 2753 falências 
judiciais de pessoas singulares - 
um mecanismo criado em 2004, 
mas que só começou a ganhar cor-
po nos últimos anos.

JAPÃO
Mais de 37 mil veículos danificados 
pelo tsunami de 11 de Março de 
2011 permanecem ainda amontoa-
dos nas províncias de iwate, Miyagi 
e fukushima, informou a agência 
local Kyodo. em alguns municípios 
como o de ishinomaki, um dos mais 
afectados pelo desastre, cerca de 
13 mil veículos estão empilhados 
em dez zonas da costa à espera de 
serem reciclados, uma operação 
que demorará mais de um ano.

CHINA
a china acusou ontem um navio 
da Marinha das filipinas de ter en-
trado ilegalmente em águas chine-
sas, tendo ordenado que abandone 
imediatamente a área, agravando 
o clima de tensão entre Pequim e 
Manila no âmbito das disputas ter-
ritoriais no Mar do Sul da china. a 
embaixada chinesa em Manila di-
vulgou um comunicado reiterando 
os direitos de soberania da china 
sobre o Mar do Sul da china, o que 
inclui a área disputada que, geo-
graficamente, fica muito mais perto 
de solo filipino.

RÚSSIA
Numerosos membros da oposição, 
entre os quais estava o dirigente 
da frente de esquerda, Serguei 
udaltsov, foram ontem detidos per-
to da Duma, a câmara baixa do 
parlamento russo, onde o primei-
ro-ministro vladimir Putin deverá 
apresentar o seu relatório anual. 
“arrancaram-nos do meio da multi-
dão, empurrando-nos para um au-
tocarro” declarou udaltsov à agên-
cia interfax.

AcTUAl
FINANCIAl TIMES FAlA DE SINAIS POSITIVOS EM PORTuGAl. o 
jornal financial times publicou ontem um “dossier” de 
quatro páginas dedicado a Portugal, no qual analisa o 
estado da economia do país e defende que estão a surgir 
sinais positivos em vários sectores.

ESTADOS UNIDOS

Rick Santorum desiste 
Rick Santorum, que chegou a 
ser tido como um dos favoritos 
na corrida à nomeação do 
Partido Republicano para 
as presidenciais, anunciou a 
suspensão de forma definitiva 
da sua campanha depois de um 
fim-de-semana de “orações e 
reflexões”

O antigo senador da Pensilvânia fez 
este anúncio, depois da hospita-
lização da sua filha Isabella, de 3 

anos, durante o fim-de-semana.
“Senhores e senhoras, nós tomamos 

a decisão de concorrer na nossa mesa da 
cozinha, contra todas as expectativas. Este 
fim-de-semana decidimos que apesar de 
para a nós a corrida presidencial ter ter-
minado, eu vou suspender hoje de forma 
efectiva a minha campanha, a nossa luta 
ainda não acabou”, disse Santarum.

Esta nova reviravolta nas primárias 

republicanas torna Mitt Romney ainda 
mais favorito à nomeação do seu partido 
para concorrer contra Obama nas Presi-
denciais de Novembro.

Santorum tinha cancelado dois even-
tos marcados para a manhã de terça-feira, 
mas acrescentou um outro para a tarde, 
onde acabou por anunciar a sua saída da 
corrida presidencial republicana.

Hogan Gidley, director de comunica-

ção da campanha de Santorum, adiantou, 
citado pela CNN, que os cancelamentos 
tinham sido para o candidato e a mulher 
ficarem em casa com a filha. Conhecida 
como Bella, a criança nasceu com Tris-
somia 18, também conhecida como sín-
drome de Edwards, cujas características 
principais são: atraso mental, atraso do 
crescimento e, por vezes, malformação 
grave do coração.

O Partido Comunista Chinês (PCC) suspendeu Bo 
Xilai, o homem que esteve às portas do órgão máximo 
do poder na China até cair no centro da maior crise 
política na China numa década. A mulher, advogada 
de profissão, e o filho encontram-se sob suspeita em 
alegado homicídio

De acordo com o canal de televisão estatal chinês CCTV, Bo 
foi suspenso por suspeitas de envolvimento em “graves 
violações de disciplina” da Comissão Política do PCC, de 

onde emana o Comité Permanente do partido, a liderança máxima 
da China cuja composição será decidida no XVIII Congresso do 
partido, em Novembro.

A CCTV adianta que Bo Xilai foi também suspenso do Comité 
Central do PCC - que conta com cerca de 300 membros e reúne 
uma vez por ano – e que o partido vai também investigar Bo, ex-
secretário-geral do partido na metrópole chinesa de Chongqing e, 
até meados do mês anterior, um dos mais poderosos políticos chi-
neses.

A 15 de Março, o PCC já demitira Bo do cargo em Chongqing, 
no Sudoeste da China, poucos dias depois do antigo braço direito 
de Bo, Wang Lijun, se ter refugiado durante 24 horas no consulado 
dos Estados Unidos na cidade.

O afastamento de Bo Xilai - líder de um município com mais 
de 30 milhões de habitantes e com uma área maior que a Bélgica e a 
Holanda juntas - foi anunciado um dia depois de o primeiro-minis-
tro chinês, Wen Jiabao, ter advertido que “uma tragédia histórica 
como a Revolução Cultural poderá voltar a acontecer”, num alerta 
que parece visar o revivalismo da “cultura vermelha”, promovido 
em Chongqing sob a liderança de Bo.

De acordo com analistas, a queda de Bo revela ao mundo a 
disputa interna no PCC entre reformistas e esquerdistas acerca da 
futura direcção da China

A “futura direcção” só será definida no Congresso, quando 
a maioria dos membros do Comité Permanente do Politburo do 
PCC, entre os quais o Presidente da República, Hu Jintao, e o pri-
meiro-ministro, Wen Jiabao, completar o último mandato na chefia 
do partido.

Uma nova geração, encabeçada pelo actual vice-presidente, 
Xi Jinping, assumirá então a liderança do país para a próxima dé-
cada.

Entretanto foi também divulgado que a China reabriu as in-
vestigações à morte de um britânico, após encontrar provas de um 
possível envolvimento da mulher de Bo Xilai.

Bo Kailai, mulher de Bo Xilai, e Zhang Xiaojun, um adjunto 
de Bo, “foram transferidos para as autoridades judiciais suspeitos 
do crime de homicídio intencional” de Neil Heywood, noticiou a 
“Nova China”, três minutos depois de noticiar o afastamento de 
Bo dos cargos máximos da política chinesa.

 “As autoridades policiais deram muita atenção ao caso e cria-
ram uma equipa para o reinvestigar, de acordo com a lei e com uma 
atitude de procurar a verdade dos factos”, refere a Nova China.

“De acordo com os resultados da investigação, a mulher do 
camarada Bo Xilai e o seu filho eram próximos de Heywood. Ti-
nham, no entanto, um conflito por interesses económicos, que se 
tinha intensificado”, acrescenta a agência oficial chinesa.

A Nova China diz ainda que as provas da investigação apon-
tam para que a morte de Heywood tenha sido um homicídio, do 
qual Bo Kailai e Zhang Xiaojun são “altamente suspeitos”.

“Quem quer que tenha violado a lei será tratado de acordo 
com a lei e não será tolerado, não importa quem seja o envolvido”, 
conclui a notícia da Nova China. JTM/Lusa

CHINA

Bo Xilai afastado do Pc
e família sob suspeita 

PORTUGAL

Duarte lima diz ter testemunhas da sua inocência

Domingos Duarte Lima é acusado pela justiça bra-
sileira de ter matado a sua ex-cliente Rosalina Ri-
beiro na noite de 7 de Dezembro de 2009, no Rio 

de Janeiro. E até hoje disse sempre ter estado sozinho, mas 
agora garante que há pessoas que sabem onde esteve e o 
que fez. Em declarações ao DN, o seu advogado brasileiro, 
João Costa Ribeiro Filho, garantiu mesmo que as provas 
testemunhais serão mesmo as “mais importantes na sua 
defesa”.

No início de Fevereiro, as autoridades brasileiras en-
viaram uma carta rogatória à Procuradoria-Geral da Repú-
blica de Lisboa a notificar Duarte Lima para se defender da 
acusação do homicídio de Rosalina Ribeiro. Os brasileiros 
davam apenas dez dias úteis ( acrescidos do prazo neces-
sário para os procedimentos legais) para o ex-deputado se 
defender.

Depois de notificado, foi João Costa Ribeiro Filho, 
juntamente com o seu congénere português, Germano 
Marques da Silva, quem preparou a sua defesa.

Porém, dada a distância geográfica – João Ribeiro 
Filho está em Brasília e Germano Silva em Lisboa – , foi 
o advogado carioca Saulo Alexandre Morais e Sá quem, 
com procuração dos seus colegas, entregou o documento 
no início deste mês às autoridades do Rio. No site do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro pode ler-se: “Certifico 
que consta procuração do Dr. João Costa Ribeiro Filho [...] 
e substabelecimento - sem reservas – para o dr. Saulo Ale-

xandre Morais de Sá.”
Após esta entrega, o documento, no qual Lima apre-

senta as alegadas incoerências da investigação policial, se-
guiu para a promotora brasileira encarregue deste caso.

Segundo o DN soube, o advogado e ex-deputado do 
PSD tenta provar que a polícia brasileira está errada em 
tudo.

Fonte próxima deste processo disse ainda ao DN que 
a defesa de Duarte Lima terá avançado já com os nomes de 
algumas pessoas que teriam estado com ele e que podem 
atestar a sua inocência.

Mas há um outro argumento usado pelos causídicos: 
dizem que não faz qualquer sentido o móbil que a acusa-
ção dá como certo para este homicídio.
LIMA NEGOU ESTAR ACOMPANHADO. Ao longo de 
todos estes meses, Duarte Lima negou sempre ter estado 
acompanhado no momento em que se reuniu com a sua 
cliente. Na única vez que aceitou falar com elementos da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro – durante os dois anos que 
durou a investigação policial –, o português terá garantido 
que se reuniu sozinho com a sua cliente.

Disse ainda que enquanto esteve com ela só se encon-
traram com Gisele, uma mulher que ele diz desconhecer e 
com quem foi deixar Rosalina, a pedido desta.

Na mesma conversa telefónica, Duarte Lima disse 
à polícia que só terá tomado um copo de água “naquilo 
a que os brasileiros chamam lanchonete” e que terá sido 
após esse momento que a cliente o terá informado de uma 
reunião com a mulher misteriosa, que mais tarde Lima diz 
ter visto em Maricá.

Nas imagens captadas pelos radares – um dos ele-
mentos mais fortes da acusação –, os investigadores 
não conseguiram provar que Lima estaria acompanha-
do e por isso tiveram de aceitar a sua versão. Ou seja, 
a de que terá ido sozinho encontrar-se com Rosalina 
Ribeiro, sua cliente e ex-companheira do milionário 
Lúcio Tomé Feteira. Lima disse ainda ter viajado para 
o Brasil sem qualquer companhia. 

JTM/DN

Na defesa enviada para o Brasil por rogatória, o ex-deputado tenta rebater a acusação de que é alvo alegando ter testemunhas

38 reformas douradas
desde a chegada da ‘ troika’
Pensões de funcionários públicos superiores a cinco mil euros 
custam anualmente mais de 2,6 milhões de euros

Justiça, Saúde e Defesa são três 
dos ministérios onde há maior 
incidência de reformas iguais 

ou superiores a 5 mil euros, embora 
existam centenas de aposentados a 
escassos euros ou cêntimos dessa 
fasquia. Entre Maio de 2011 e Maio 
de 2012, se 38 entraram no ranking 
das aposentadorias “ricas”, mais do 
dobro ficou bem à porta de o con-
seguir. 

Jaime Gama, presidente da As-
sembleia da República, foi um deles. 
Com 4808,11 euros (Agosto de 2011) 
não conseguiu atingir a montante 
do presidente do Instituto Tecnoló-
gico e Nuclear, Júlio Montalvão Sil-
va, com 5491,23 euros, nem sequer 
da adjunta da Secretaria-Geral da 
Assembleia da República, Maria 
Rosário Boleio ( 5742,97 euros). Jai-
me Gama fica, ainda, muito áquem 
de um professor agregado da Direc-
ção de Finanças do Exército (5300 
euros) ou de um assessor do Minis-
tério das Finanças, da CMVM, que 
atinge 5245,83 euros.

As disparidades são muitas. 
Chegar ao patamar dos 5 mil não é 
para todos.

Se os chefes de serviço de hos-
pital recebem entre 5053 euros e 
5100 euros, o mesmo acontece a um 
enfermeiro especialista, por exem-
plo, ou a uma técnica de Justiça 
adjunta, que conseguem chegar aos 
5048,82 euros.

Mas se um general como Luís 
Vasco Valença Pinto tem por pensão 

de reforma 5607,60 euros, digamos 
que os procuradores-gerais adjun-
tos e juízes-conselheiros e desem-
bargadores andam por muito perto, 
com uma média 5500 euros/mês.

Mas quem mais se aproxima 
do general é a vice-consul Maria 
Manuela Pedroso Ávila Silveira 
(Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, secretaria geral, quadro exter-
no), que ultrapassa, ainda, a patente 
militar em quase 40 euros (5642,35 
euros), ou seja, recebe mais que o 
almirante Fernando Melo Gomes 
(5440,78 euros).

Na lista das aposentações e 
reformas obrigatoriamente publi-
cadas em Diário da República, e 
consultáveis no site da Caixa Geral 
de Aposentações, é possível encon-
trar um director pedagógico de um 
externato, ou seja, um docente do 
ensino particular e cooperativo com 
uma reforma de 5030 euros.

Na análise feita pelo DN aos 
Diários da República referentes às 
aposentações de um ano (Maio de 
2011 a Maio 2012) conclui-se que 38 
pensionistas, durante este período, 
representam uma média anual de 
2,6 milhões de euros. Por outro lado, 
constata-se que as classes profissio-
nais com mais aposentações são nas 
áreas da saúde e na educação.

Em 2011, o total de professores 
e educadores atingiu quase 4 mil 
profissionais, uma média de 11 pro-
fessores por dia.

JDM/DN

O Governo de Lisboa quer proibir 
o consumo e a venda de álcool nas 
bombas de gasolina e, depois da meia 
noite, fora de bares e restaurantes. 
O objeCtivo é dificultar o acesso às 
bebidas, especialmente entre os jovens, e 
acabar com o fenómeno botellón, em que 
as pessoas compram álcool nas lojas de 
conveniência ou em vendas ambulantes 
para depois beberem na rua

Estas propostas surgem no âmbito da comis-
são interministerial que prepara alterações 
à lei do álcool e foram divulgadas pelo se-

cretário de Estado da Saúde. Mas ainda não têm o 
consenso de todos os parceiros. A oposição mais 
expressiva foi deixada pelos responsáveis do sec-
tor das bebidas , como Isabel Ramana, da Associa-
ção de Empresas do Vinho do Porto, que se apres-
sou a dizer que “não é pela repressão que se acaba 
com o abuso”.

No Fórum Nacional Álcool e Saúde, que de-
correu em Lisboa, Fernando Leal da Costa referiu 
um fenómeno social novo em que jovens estão “a 
transformar os postos de combustível em verda-
deiros botellón porque não vão consumir em ba-
res e restaurantes e acabam por ter acesso a álcool 
e estar em festa em sítios que põem em perigo a 
sua segurança”. O governante considerou ainda 
que a restrição fora de bares e restaurantes vai ao 
encontro do que já acontece na Europa.

João Goulão, presidente do Instituto da Dro-
ga e da Toxicodependência ( IDT ), disse ao DN 
que a venda ambulante e nas lojas de conveniên-
cia é feita à revelia das regras, cumpridas pelos 
estabelecimentos legalizados que são obrigados a 
proibir a venda a menores de 16 anos. “É expres-
siva a venda nestes locais e com reflexos grandes 
nos abusos. E não há qualquer controlo de idade”, 
afirmou, referindo ainda que algumas acções de 

fiscalização já detectaram álcool adulterado. Além 
disso, associada ao excesso nos consumos surge 
uma série de outros problemas, referiu, como a 
violência, os acidentes, o sexo desprotegido ou as 
gravidezes indesejadas.

O presidente do IDT diz ainda que é possí-
vel definir algumas regras para a venda nas gran-
des superfícies, de modo a limitar o acesso dos 
menores, já proibido mas difícil de controlar.

Apesar de algumas propostas para reduzir a 
oferta de álcool ainda estarem em negociação, até 
no seio do Governo, a intenção de limitar a ven-
da e consumo aos menores de 18 já é consensual. 
O aumento de dois anos da idade para comprar 
bebidas alcoólicas já tinha sido proposto pelo IDT 
desde 2009. “Entretanto, foram atingidos consen-
sos que eram impensáveis há dois anos, como 
este da idade. Ou como os relacionados com as 
mensagens a transmitir: grávida não bebe, menor 
não bebe, se bebeu não conduza”, afirmou. Con-
tudo, o mais difícil e demorado é mudar a “enor-
me complacência que ainda existe por parte dos 
adultos em relação ao álcool.”

Outra proposta que já tem o aval das partes 
tem a ver com a intenção de baixar de 0,5 para 
0,2 a taxa de alcoolemia permitida para jovens 
recém-encartados, menores de 21 anos.  JTM/DN

lisboa vai proibir álcool
em bombas de gasolina

Fenómeno do ‘ botellón’ conduz a excessos
e permite que os jovens menores de 16 bebam

Bo Xilai, a mulher Gu Kailai e o filho Boa Guagua

carlOS diOgO SanTOS
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“Ontem ficou a saber-se que os paiter-surís, tribo que habita na 
Rondónia, Amazónia, vão lançar créditos de carbono no mercado. 
Uma tremenda novidade que acaba com anos de exploração nas 
terras que possuem”

Pedro Galinha in “Ponto Final”
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oPInIão
“Quando gritou, gritou para aqueles que o não ouviam ou 
não desejavam ouvir. Assaltara-o o medo de ter, num futuro 
próximo, de esgaravatar nos caixotes de lixo, em busca de 
comida. E de deixar aos filhos e aos netos o peso de dívidas 
e a impossibilidade de as pagar.” (...) – Baptista-Bastos

(...) “Com a troika já ocupada com a Grécia, a Irlanda 
e a preparar-se para tratar da Espanha, Itália e outros 
desastres europeus, Portugal parece uma empresa falida 
administrada por um contabilista que substituiu um gestor 
judicial com excesso de trabalho!” (...) – Pedro Tadeu

Era um velho decente, formal e limpo. 
E havia nele memórias, sofrimento e 

grandeza. Olhou em volta. Nem a som-
bra de um remorso nem aquele limite 
denso e excessivo que a idade costuma 
expor. Olhou em volta e talvez estivesse 
a lembrar-se dos vendedores de esponjas 
de antigamente, que ofereciam o produto 
na praça da Constituição; ou das taver-
nas com parreiras, na Plaka, sob as quais 
comera queijo de cabra e bebera resinato, 
nos longos dias de calor. E de mulheres 
com quem dançara, pelas festas perdidas 
para sempre.

Passara por muitas coisas de infor-
túnio e por algumas alegrias selvagens e 
dispersas. Transfigurada de ventos e de 
silêncios, a cidade fora invadida pelos 

Um tiro em Atenas
nazis, envolvendo de medo e atrocida-
des o chão sagrado dos deuses, dos poe-
tas e dos filósofos.

Atravessara o luto criado pelos co-
ronéis, com a consciência de que a ad-
versidade era fruto da falta de bondade 
e de compaixão, aparentemente inexpli-
cável. Fora preso por querer ser livre. 
Conhecera as rudezas do desemprego, 
e os ténues acenos de uma esperança 
obstinada. Depois, como se a sociedade 
precisasse de um mundo de compensa-
ções, haviam-lhe reduzido o ordenado, 
e aumentado tudo o que pertencia aos 
domínios da sobrevivência estrita. Mais 
tarde, extorquiram-lhe os subsídios e 
limitaram-lhe os proventos de uma re-
forma escassa.

Suportou as gradações da infelici-
dade, porque aprendera que a infelici-
dade nunca é lisa, e dispunha sempre 
de diferentes medidas de circunstância. 
Chegara, assim, ali: àquele plaino com 
relvado, de onde se divisava o que dese-
jasse ser divisado. E descobrira, exausto 
e triste, de que pouquíssimas vezes o ti-
nham deixado ser feliz e livre.

Soltou um grito. Como se quisesse 
desabafar a dor insuportável que sobre 
ele tombara, lhe vergara os ombros e lhe 
ferira o mais secreto da sua fé. As coisas 
são como são, diziam. Mas ele não que-
ria que as coisas fossem como queriam 
que elas fossem.

A partir de certa altura, decidira 
manter uma atitude respeitosa e mar-
ginal. Nem mesmo assim obtivera paz 
e sossego. A verdade é que um homem 
está sempre ligado ao seu passado. O 
aparente apaziguamento interior não 

domesticara a ira, a cólera e a indig-
nação que sentia, sobretudo quando 
a sua terra deixara de ser a lenda e a 
história e fora transformada numa li-
tografia imbecil.

Quando gritou, gritou para aque-
les que o não ouviam ou não desejavam 
ouvir. Assaltara-o o medo de ter, num 
futuro próximo, de esgaravatar nos cai-
xotes de lixo, em busca de comida. E de 
deixar aos filhos e aos netos o peso de 
dívidas e a impossibilidade de as pagar. 
Sentou-se na relva. Ninguém o olhou. 
Há muito que as pessoas não se cruza-
vam: trespassavam-se.

Gritou: eles não respeitam nada 
nem ninguém!

E disparou o revólver na cabeça.
Dimitris Christoulas, 77 anos, refor-

mado, grego. Nosso irmão.

JTM/DN

TRIBUnA Baptista-Bastos

Velhadas (já vai a caminho 
dos 30), Mark Zuckerberg, 

o patrão do Facebook, tinha 15 
anos quando foi da bolha da 
Internet. Foi um desastre, a es-
peculação nas empresas “pon-
to.com”, década de 90 - uma 
bolha que rebentou.

Mas quem, apesar das bor-
bulhas, não guarda boas recor-
dações da sua adolescência?

Zuckerberg, patrono do 
“queres ser meu amigo?”, 
deve sentir-se atraído pelo 
rebentar da bolha da rede so-
cial. Vai daí, deu mil milhões 
de dólares pela Instagram 
(empresa só com 551 dias 
e onze trabalhadores), que, 
através de filtros, põe velhas 
as nossas fotografias.

À falta de exportar pas-
téis de nata, exportamos a sau-
dade: não sem razão, um dos 
dois fundadores da Instagram, 
o brasileiro Mike Krieger viveu 
em Portugal.

Pôr sépia em fotos moder-
nas é a melhor forma de revi-
sitarmos a Belle Époque, com 
a vantagem de levarmos peni-
cilina, entretanto já inventada 
(acreditem, Toulouse-Lautrec 
não achou piada à sífilis).

Esse navio Balmoral, que 
no domingo partiu de Sou-
thampton imitando o Titanic, 
tem a ementa de há cem anos 
e orquestra disposta a tocar a 
pique, é uma aplicação Insta-
gram gigante. Presume ter des-
tino marcado com um iceberg 
na próxima noite de 14 para 
15 e já ontem se comoveu por 
causa de umas ondas de dez 
metros.

Mas, lá no fundo (de cada 
passageiro, não do oceano), es-
pera-se que se fique por aí (pe-
las ondas, não pelo icebergue).

As fotos modernas em sé-
pia somos nós, escarrapacha-
dos.   

JTM/DN

Facebook compra saudade

Ferreira Fernandes

UM PonTo
é TUDo

No dia em que José Sócrates cedeu à pressão 
para pedir ajuda externa, Portugal prepa-

rou-se para ceder soberania. Submeteu-se, pouco 
depois, à vergonha de aceitar, a 3 de Maio de 2011, 
um memorando imposto por uma troika estran-
geira, num dos episódios mais tristes da história 
do País. Dizem as classes dirigentes que, face ao 
descalabro financeiro do Estado, não havia alter-
nativa. Talvez. Na semana passada vimos na tele-
visão um senhor chamado Peter Weiss dizer que 
teria de encarar seriamente a hipótese de acabar 
de vez com os subsídios de férias e de Natal no 
nosso país. O senhor Peter Weiss é um quadro da 
direcção-geral de Assuntos Económicos e Mone-
tários da Comissão Europeia, destacado para a 
missão da troika em Portugal. É um funcionário 
da Comissão Europeia, provavelmente muito 
qualificado, mas sem qualquer relevância políti-
ca. É um típico eurocrata. Não existia, sequer, até 
àquelas declarações, uma única fotografia desse 
senhor em qualquer agência noticiosa ou até no 
popular Google Images. Pois o irrelevante senhor 
Peter Weiss falou como quem manda no nosso 
país, pondo, aliás, toda a nossa classe política - 
desde o primeiro-ministro Passos Coelho ao se-
cretário de Estado Carlos Moedas, passando pelo 
ministro das Finanças e deputados da oposição - a 

reagir às suas declarações como se fossem profe-
ridas por alguém politicamente credenciado. O 
filme permitiu que a discussão da suspensão dos 
13.º e 14.º meses de salário terminasse com uma 
data-limite: o ano de 2015 (mas sem garantias do 
senhor Peter Weiss, pelo que nunca se sabe!). Pelo 
meio passaram pela opinião pública, para alegria 
da troika do senhor Weiss, quase sem discussão, 
outras medidas: a flexibilização dos horários de 
trabalho, os cortes nos pagamentos por horas ex-
traordinárias, a suspensão das reformas antecipa-
das. Com a troika já ocupada com a Grécia, a Ir-
landa e a preparar-se para tratar da Espanha, Itália 
e outros desastres europeus, Portugal parece uma 
empresa falida administrada por um contabilista 
que substituiu um gestor judicial com excesso de 
trabalho! Mas há pior: a troika, pelo caminho que 
está a seguir, deixará um dia de se entender. FMI, 
Comissão Europeia e Banco Central Europeu, na 
defesa de interesses próprios, que não são os de 
Portugal, disputarão contradições sérias e, nessa 
altura, se dermos ouvidos ao Peter Weiss erra-
do, a um qualquer burocrata que botar faladura, 
arriscamo-nos, súbditos ignorantes, a seguir a in-
dicação errada e a passar da humilhação sobrevi-
vente para o suicídio colectivo.
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Por que o governo de Peter Weiss é um perigo

Pedro TadeuTRIBUnA

In “Jornal de Macau”
e “Tribuna de Macau” 

12/04/1992

Há 20 anos

dOs AçORes A mAcAU
PARA jOgAR BRidge
Numa iniciativa conjunta 
da Associação de Bridge 
de Macau e do Centro 
de Bridge de S. Miguel, 
Açores, com o apoio da 
Direcção dos Serviços 
de Turismo e de outras 
entidades privadas 
locais, terá lugar de 13 a 
18 de Abril, uma visita a 
Macau de um Grupo de 
cerca de três dezenas de 
associados do referido 
Centro. Para além da 
realização de um Torneio 
de Bridge em que irão 
ser disputadas três taças, 
em jogos a realizar dias 
15 e 16, com a participa-
ção de jogadores locais 
dos Açores e ainda de 
jogadores convidados de 
Hong Kong e de Cantão, 
esta iniciativa pretende 
ser também uma opor-
tunidade para conhe-
cer de perto Macau, os 
seus costumes e as suas 
gentes. O programa de 
visita iniciar-se-á com 
um jantar na Pousada 
de Mong-Há, oferecido 
às duas organizações de 
bridge, pelo secretário-
adjunto  para a Comuni-
cação, Turismo e Cultura, 
Salavessa da Costa.

1. A expressão “tensão arterial” diz respeito à 
pressão que o sangue faz na parede das arté-
rias por onde circula.

2. Em 2007, foram estabelecidos novos limites 
para a pressão arterial.

Hipertensão - Igual ou superior
a 14/9 cm Hg (ou 140/90 mm Hg)
Tensão Normal - Igual ou inferior
a 12/8 cm Hg (ou 120/80 mm Hg)
Pré-Hipertensão - Faixa que vai dos 12 a 13,9 
(120 a 139) para a pressão sistólica, e/ou 8 a 
8,9 (80 a 89) para a diastólica.

O conceito de pré – hipertensão serve de avi-
so para quem não leva uma vida saudável e 
deve alterar hábitos nefastos.  

3. A hipertensão arterial não se sente, mede-
se! Assim, a sua pressão pode estar alta sem 
sentir nada. Meça pois a sua tensão arterial: 
se estiver normal óptimo, mas volte a verifi-
car a medição uma vez em cada ano. É im-
portante fazê-lo com mais frequência se for 
pré-hipertenso, ou se tem na família pessoas 
com hipertensão ou com diabetes.

4. Com excepção de casos raros, ou mesmo 
sensibilidade aos anticoncepcionais, o apa-
recimento de hipertensão arterial surge na 
sequência de um conjunto de atitudes, com-
portamentos e estilos de vida errados; estes, 
se corrigidos, poderão prevenir ou atrasar 
não só o aparecimento de hipertensão como 
também das suas complicações: aceite pois 
algumas sugestões que podem alterar a sua 
tendência para a pressão subir e trazer me-

os nossos conselhos sobre Hipertensão Arterial

Fernando de Pádua*

lhor qualidade à sua vida.
• Se tiver excesso de peso: procure manter o 
índice de massa corporal1  (entre 18 e 25 Kg/
m2). Para reduzir o peso, reduza as gordu-
ras2, calorias e doçuras, aumente as verduras, 
e passeie a pé, pelo menos meia hora todos os 
dias. O perímetro abdominal é, também, im-
portante e deverá ser menor que 94 cm para 
os homens e que 80 cm para as mulheres.
• Se usar sal em excesso: não deveríamos 
exceder 5 gramas de sal por dia. Use ervas 
aromáticas como alternativa: coentros, horte-
lã, orégãos, cominhos, cebolinho, louro, etc., e 
evite o sal! (diminua gradualmente, custa me-
nos). Atenção especial aos produtos alimen-
tares industrializados (pão, fumados, queijos, 
bem como refeições e molhos prefabricados).
• Se bebe, procure reduzir para 2 ou 3 dl/
dia de vinho (tinto de preferência) ou duas 
cervejas.
• Se é sedentário comece a fazer: pelo menos 
30 minutos de actividade física diariamente, 
por exemplo marcha a pé, dança, natação ou 
bicicleta.
• Se se encontrar com excesso de trabalho e 
sob stress excessivo, procure guardar 10 mi-
nutos no fim do seu dia de trabalho para pla-
near a agenda do dia seguinte.
• Se fuma: pare já de fumar. O tabaco torna a 
hipertensão muito mais perigosa.
• Se tiver hipercolesterolémia (valores eleva-
dos de colesterol) ou hiperglicémia (diabetes 
ou pré-diabetes) reduza a carne, ovos, mo-
lhos, fritos ou lacticínios gordos, bem como 
os açucares.

5. Se medir a tensão arterial e ela estiver aci-
ma do normal (confirme com mais medições), 

procure o seu médico. Entretanto, inicie as 
medidas não farmacológicas para tratar ou 
prevenir a hipertensão: pare de fumar, reduza 
o sal e o álcool, não abuse do trabalho, apren-
da a relaxar-se, e comece a controlar o peso e 
a fazer exercício todos os dias.

6. Existem muitos medicamentos para tratar 
a hipertensão arterial. Todas as (graves) com-
plicações da hipertensão, quando não tratada, 
podem ser melhoradas ou mesmo evitadas 
com o seu tratamento, se seguir cuidadosa-
mente os conselhos do seu médico:

• O tratamento medicamentoso tem de ser 
continuado; não o pare, porque a tensão volta 
a subir. Apenas pode interrompê-lo se e quan-
do o seu médico o aconselhar.
• O tratamento deve ser vigiado e ajustado 
pelo controlo dos valores da pressão (mante-
nha um registo dos seus números). 

7. Se tem hipertensão, ou mesmo pré-hiper-
tensão, é possível que algum ou alguns dos 
seus descendentes ou outros familiares con-
sanguíneos tenham a mesma tendência. 
Seja exemplo para todos, optando por uma 
vida mais saudável.

[1] Índice de Massa Corporal = Peso (em kilogra-
mas) / Altura ² (em metros)
[2] Lembre-se de que o azeite é uma excelente gor-
dura, mas engorda! Prefira o azeite, mas consuma 
com moderação

*Professor Catedrático. Fundador do MOSCEP
- Movimento Mundial Saúde

e Coração em Português

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

(opposite to New Yaohan and Grand Emperor Hotel)

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

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

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

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

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

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

1ª Vez

Proc. Divisão de Coisa Comum nº CV2-11-0196-CPE    
2° Juízo Cível

Autora: YUAN, JING, solteira, maior, residente na Taipa, na Estrada 
do Nordeste da Taipa, nº 973, Edifício Island Park, Bloco 13, 4º andar 
B.
Réus:  LIN LIANGXIAO e mulher LIN CAILAN, casados no regime 
da comunhão de adquiridos, ambos de nacionalidade chinesa, residente 
na China 廣東省海豐縣城新華五巷15號.

Faz-se saber que nos autos acima indicados são citados os credores 
desconhecidos da executados para, no prazo de quinze dias, que começa 
a correr depois de finda a dilação de vinte dias, contada da data da 
segunda e última publicação do anúncio, reclamar o pagamento dos seus 
créditos pelo produto do bem penhorado sobre que tenham garantia real 
e que é o seguinte:

Imóvel em causa
Denominação da fracção autónoma: B4, 4º andar “B”.
Situação: Na Taipa, nº 187 da Estrada da Ponte de Pac On, nº 973 da 
Estrada Nordeste da Taipa.
Fim: Para habitação.
Número de matriz: nº 040845.
Número de descrição na Conservatória do Registo Predial: nº 22146
-XIII, a fls. 170 do Livro B111A.

Aos 16 de Março de 2012.

O Juiz,
Jerónimo Alberto Gonçalves Santos

A Escrivã Judicial Auxiliar,
Cheong Lai Lam

“JTM” - 12 de Abril de 2012
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1ª Vez

Acção Ordinária nº CV1-10-0088-CAO              1° Juízo Cível
Autores: 
SIO SAU YI, do sexo feminino, casada, titular do BIR Permanente de Macau, residente em 
Macau na Avenida do Hipódromo da Areia Preta Pak Lei San Chuen Bloco 1, 2º andar H; e
WONG HOI CHUEN, do sexo masculino, casado, titular do BIR Permanente de Macau, 
residente na Avenida do Hipódromo da Areia Preta Pak Lei San Chuen Bloco 1, 2º andar H.
RÉUS: AO IEONG UT NOI, do sexo feminino, ora ausente em parte incerta; e outros.

Faz-se saber que pelo 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Base da R.A.E.M., correm éditos 
de TRINTA DIAS contados a partir da segunda e última publicação deste anúncio, citando a ré 
AO IEONG UT NOI para no prazo de TRINTA DIAS, findo o dos éditos, querendo contestar 
a acção supracitados, na qual os Autores pedem que:
1. Declarar os factos descritos na petição inicial como factos provados e, em consequência
2. Condenar os Réus a ver anulados os seguintes actos:

(a) o contrato-promessa de compra e venda celebrado a 22 de Janeiro de 2010 entre a 1ª e 2º 
autores e o 4º réu (isto e o anexo 2); e

(b) a procuração forense assinada pela 1ª e 2º autores
(c) o contrato-promessa de compra e venda do imóvel sito na Avenida da Longevidade nº 

436 Pak Lei San Chuen Bloco 1, 2º andar que o 4º réu celebrou aproveitando a procuração 
acima referida (b) a 29 de Setembro de 2010.

3. Com base na anulação do contrato-promessa de compra e venda do artigo anterior e 
determino o cancelamento do número de registo da Conservatória do Registo Predial nº 
193327G e do registo provisório nº 222 de 22 de Janeiro de 2010, e

4. E com base na anulação do referido contrato de compra e venda (c) e determine o 
cancelamento no registo nº 19332G da Conservatória do Registo Civil o registo definitivo nº 
101 de 30 de Setembro de 2010.
Tudo como melhor consta do duplicado da petição inicial arquivado neste Juízo e que será 

entregue ao citando, logo que solicitado, e de que a falta de contestação, em caso de revelia 
absoluta, não importa o reconhecimento dos factos articulados pelos autores.

É obrigatória a constituicão de advogado caso seja deduzida contestação, (artº 74º do 
C.P.C.M.).

RAEM, 17 de Janeiro de 2012.

A Juiz de Direito,
Ana Meireles

O Escrivão Judicial Principal,
Cheang U Wai
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lAzeR
ESTIlISTA BElGA SuBSTITuI JOHN GAllIANO. raf Simons é o novo 
director artístico da christian Dior, lugar que estava vago desde o 
despedimento de Galliano, em fevereiro de 2011, na sequência 
de um escândalo de insultos anti-semitas. o belga, 44 anos, é 
conhecido pelo estilo minimalista e de vanguarda, em total oposição 
ao antecessor que apostava num estilo barroco e provocante. 

REDFORD REVIVE CASO WATERGATE EM DOCuMENTÁRIO. 
robert redford vai retomar o tema do Watergate com um 
documentário sobre o escândalo de 1970 que levou ao 
“impeachment” do então Presidente dos eua, richard Nixon. 
“all the President’s Men revisited” terá duas horas de 
duração e vai ser exibido pelo Discovery channel em 2013.

James bond indiano
banido no Paquistão
Filme “Agent Vinod” deixa mal visto o Paquistão e a censura proibiu-o de passar nos cinemas

O James Bond em versão indiana 
não vai poder ser visto pelos pa-
quistaneses. Segundo a Associated 

Press, o filme “Agent Vinod” está proibido 
de passar nos cinemas do Paquistão por-
que critica e mostra um lado negativo dos 
generais e espiões daquele país.

“Foi nosso julgamento não permitir a 
sua visualização, pois [o filme] encaixa-se 
nos parâmetros negativos da nossa cen-
sura”, revelou à AP, Muhammad Ashraf 
Gondal, vice-presidente da censura no ci-
nema paquistanês.

O filme estava previsto estrear nas ci-

dades paquistanesas de Lahore e Karachi.
De acordo com a AP, o filme partilha 

do clássico estilo de Bollywood e critica 
exageradamente o Paquistão, país vizinho 

da Índia.
“Agent Vinod é para os indianos, mas 

não é contra os paquistaneses. No entanto, 
compreendo que eles fiquem aborrecidos 
porque estamos constantemente a passar-
lhes a perna no filme”, confessou o actor e 
produtor Saif Ali Khan, citado pela AP.

Khan desempenha o papel do agente 
especial Vinod, um espião descrito como 
o James Bond indiano. No filme, Vinod 
trabalha para a ala governamental de in-
vestigação e análise que, na realidade, luta 
contra os serviços especiais paquistaneses, 
ou o ISI.

Prenda de Natal
acabou com namoro 
Dannii Minogue e Kris Smith separaram-se após quatro anos de 
relação e os amigos do casal acreditam que a ruptura se deu 
após o ex-jogador de rugby ter oferecido à cantora uma moldura 
como prenda de Natal. exausta de “tanta viagem” e com a relação 
debilitada pelo pouco tempo que o casal passou junto nos últimos 
meses, a cantora percebeu, ao receber a moldura, que a relação já 
não era valorizada.

Axl Rose “conquista” 
Lana del Rey 
axl rose, de 50 anos, 
e lana Del rey, de 
25 anos, são o casal 
do momento. os 
rumores de romance 
foram avançados pelo 
jornal nova-iorquino 
Daily News e os 
contínuos encontros 
dos dois parecem 
confirmar a existência 
de uma relação 
romântica. o vocalista do Guns N`roses e a cantora foram vistos 
a sair do hotel chateau Marmont, em los angeles, e lana del rey 
tem sido presença assídua nos concertos de axl rose. ironia do 
destino, antes de ser conhecida e muito antes destes rumores, 
lana Del rey gravou uma canção chamada “axl rose Husband”.

Madonna bate recorde 
de queda de vendas
as vendas do 12º álbum de 
estúdio de Madonna - MDNa 
- encabeçaram o top 200 
da revista billboard na 1.ª 
semana, mas caíram 88% na 
semana seguinte, de acordo 
com a forbes. a queda, de 
359 mil cópias para 46 mil, 
traduz o pior desempenho de um disco na sua segunda semana 
de comercialização. Perante o fiasco, raro na carreira da cantora, 
muitos questionam a forma como as 359 mil cópias iniciais foram 
vendidas. Segundo o site “the Hollywood repórter”, 185 mil discos 
foram comercializados num pacote que incluía ingressos para a 
digressão de Madonna, fazendo com que apenas 179 mil álbuns 
tenham sido vendidos separadamente. 

Kanye West dedica canção 
a Kim Kardashian
Num dos seus dois 
novos temas, Kanye 
West deixou uma 
dedicatória especial a 
Kim Kardashian, estrela 
de tv norte-americana 
por quem o rapper diz 
estar “apaixonado”. em 
“theraflu”, Kanye West 
refere “and i admit i fell 
in love with Kim/’round the same time she fell in love with him/
that’s cool, babygirl, do your thing/lucky i ain’t had Jay drop him 
from the team”, em referência clara ao casamento de Kim com Kris 
Humphries, basquetebolista dos New Jersey Nets. Segundo o site 
tMZ, o rapper e a socialite namoram há duas semanas.

Fátima Almeida

COCHES NA RUA
... E O RESTO

O CAMINHO DO SIlêNCIO 
Nunca soube responder porquê a 
China. Isso nenhum livro o consegue 
explicar. Todas as citações são inú-
teis, mais ou menos descritivas, com 
maior ou menor intensidade histó-
rica para abarcar milénios. Quando 
era pequena o mundo chegava ape-
nas até ao final do quintal, lembra-
se a mãe, à conversa com a costu-
reira, em plena tarde luminosa, sem 
conseguir imaginar o que estava por 
detrás do olhar e desconhecendo as 
ameaças que fazia às borboletas por 
voarem, indiscriminadamente. Já 
não as inveja, totalmente. Pela jane-
la correm árvores, às vezes a arder, 
para “renovar” o mato, e a ausência 
de moradias durante horas não pa-
rece estranha. É o caminho até ao 
silêncio da aldeia, - longe do que 
imaginava - onde nenhuma palavra 
é compreensível para quem chega 
de fora. O que é que isso importa?, 
pensa-se enquanto se aproximam, 
sem questões. Kapuściński diria e 
bem “o problema é que as pessoas, 
num primeiro contacto, são habitu-
almente muito silenciosas, não têm 
vontade de falar. É uma experiên-
cia comum a todos nós: é necessá-
rio tempo para nos adaptarmos ao 
outro”. Mas nada ali é assim. Sem 
palavras, as pessoas falam, no pri-
meiro momento, com a vergonha 
das mãos, com o corpo, com as ruas 
que cruzam ou até no sossego dos 
seus olhos que acompanham outros 
horizontes, mas sem ignorarem um 
desconhecido, a centenas de quiló-
metros do que poderia ser afinal a 
terra para um estranho na China. 
Talvez só saibam o que é um estra-
nho na televisão, longe de todas as 
vias que os podem conduzir, à terra 
que afinal poderia ser a de um estra-
nho na China. Mas é ali com poucas 
dezenas de pessoas espaçadas que 
o mundo se torna imenso. E as res-
postas começam a aparecer, mas to-
das as frases continuam a ser inúteis 
para explicar, o que na verdade se 
resume a pessoas. Era como escrevia 
noutro dia à Catarina, a propósito 
de uma arte de não saber fazer. Às 
vezes, como quando se encara o que 
afinal nos é próximo, há mais senti-
mentos a sair pelos poros, mas pala-
vra alguma, por tanto que a caneta 
a engrosse – com marcadores azuis 
e a mão aos círculos - é capaz de di-
zer inteiro, o que qualquer ser hu-
mano diz melhor, de surpresa, isso 
de dizer, exactamente, no silêncio, 
cada linha que sente. Como quan-
do um corpo repousa numa cadeira 
e os seus olhos são os movimentos 
constantes dos outros, sem mais os 
conseguir perder ou reproduzir, no 
espelho. E isso às vezes doí. Isso de 
todos os seres, verdadeiros, autên-
ticos, serem uma imagem fixa, que 
se confunde, connosco, na esperan-
ça de que possamos conhecer esse 
mundo inteiro, na inocência de a 
China caber melhor nas folhas. 
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28715732 / 63018939fax:

socieDaDe 
ProTecTora 
Dos animais 

De macau28715732 / 63018939Telefone:

socieDaDe 
ProTecTora 
Dos animais 

De macau

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

cineTeaTro
s1 Battleship
14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30

s2 Titanic 3D
16:30 • 20:30

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

galaxy
TheaTer DirecTors cl 2* (8)
Man on a Ledge
13:50* • 20:05

TheaTer DirecTors cl 1* (7)
Battleship
14:10 • 16:40 • 16:50* • 19:10 • 21:40

TheaTer granD TheaTer
Madam Butterfly 3D -17:00

TheaTer DirecTors cl 2* (8)
Mirror Mirror
13:50 • 15:55 • 22:05 • 22:25* • 00:10

TheaTer g. TheaTer (6* e 9**)
Titanic 3D 
14:00 • 17:30 • 19:00* • 21:00 • 23:30**

TheaTer DirecTors cl 2 (6*)
Wrath of the Titans 3D
16:00 • 20:15 • 22:35*

TheaTer DirecTors cl 1 (6*)
Love in the Buff 
21:50 • 00:30* 

TheaTer 8
Guilty Of Romance - 00:30

TheaTer granD TheaTer
Carmen 3D (dia 13) - 16:00

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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As FÉrIAs lOW-COsT dO ‘senHOr MerKel’
Joachim Sauer, marido da chanceler alemã, 
preferiu uma companhia aérea de baixo custo 
para se juntar à mulher na ilha de Ischia. Uma 
viagem no avião oficial teria custado 1300 eu-
ros. Angela Merkel não é mulher de fazer férias 
em sítios exóticos. Áustria, Alemanha ou Itália 
são os destinos a que a chanceler alemã já nos 
habituou quando de trata de uns dias de des-
canso. Desta vez escolheu passar a Páscoa na 
ilha italiana de Ischia. E com ela foi o marido, 
Joachim Sauer. Mas em vez de pagar os 1300 
euros que custaria a viagem no avião oficial - 
uma vez que a viagem do companheiro do chanceler tem de ser paga do seu próprio bolso e 
não é financiada pelo Estado - o professor de Química na Universidade Umbolt de Berlim optou 
antes por uma companhia low-cost. Apelidado pelos alemães de “Sparfuchs”, algo como “vicia-
do na poupança”, Sauer juntou-se à mulher para uns dias de descanso num hotel sem grandes 
luxos. Com as suas roupas modestas - a mala laranja da Longchamp que usou recentemente pa-
rece ser uma das suas raras extravagâncias - e as idas ao supermercado como qualquer cidadão 
comum, Merkel tem procurado dar o exemplo em tempos de austeridade. Filha de um pastor 
protestante educada na Alemanha de Leste, a chanceler destaca-se sobretudo depois de o presi-
dente Christian Wulff ter sido forçado a demitir-se por suspeitas de corrupção.

sÓ espAnHA UlTrApAssA pOrTUgAl
nA TAXA de deseMpregO
A taxa de desemprego em Portugal voltou em Fevereiro a atingir um novo má-
ximo, alcançando os 15 por cento, o que coloca o país no segundo lugar da lista 
dos países da OCDE com mais desemprego, depois da Espanha. A taxa de de-
semprego em Portugal voltou em Fevereiro a atingir um novo máximo, alcan-
çando os 15%, o que coloca o país no segundo lugar da lista dos países da OCDE 
com mais desemprego, depois da Espanha. De acordo com os dados ontem di-
vulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), a taxa de desemprego harmonizada em Portugal subiu de 14,8% para 
15% entre Janeiro e Fevereiro. Depois de em Janeiro, ter surgido a par com a Ir-
landa no segundo lugar da lista dos países da OCDE com a taxa de desemprego 
mais elevado, Portugal ultrapassou agora aquele país (que se manteve estável 
nos 14,7%) e aparece isolado na segunda posição entre as 24 economias para as 
quais existem dados disponíveis (de um total de 34 países de todo o mundo). 
Segundo os dados da OCDE, apenas a Espanha supera a taxa de desemprego 
portuguesa, com níveis bem superiores aos dos restantes países: 23,6% em Fe-
vereiro, acima dos 23,3%registados em Janeiro. Em termos homólogos, Portugal 
sofreu em Janeiro a segunda maior subida do desemprego entre os 24 países 
analisados pela OCDE (2,5 pontos percentuais), depois de Espanha (onde o de-
semprego aumentou 2,7 pontos percentuais). 

relÓgIO nÃO párA nA COreIA dO nOrTe
Coreia do Sul e Japão prosseguem os preparativos para a even-
tualidade de terem de abater o foguetão que o regime de Pyon-
gyang irá lançar “até domingo”, como garantiu um responsá-
vel norte-coreano, afirmando que o seu país “não reconhece 
as resoluções das Nações Unidas que violam a soberania” do 
país. Estados Unidos, Japão e Coreia têm invocado resoluções 
aprovadas na ONU em 2006 e 2009, interditando ensaios nu-
cleares e lançamentos de mísseis balísticos, para impedir a rea-
lização do lançamento do foguetão, que consideram como um 
disparo de míssil e uma “provocação” à estabilidade na região. 
A Rússia, aliado de Pyongyang em paralelo com a China, tam-
bém denunciou a iniciativa da Coreia do Norte, considerando-
a um “acto de desprezo” pelas resoluções da ONU. Apenas a 
China mantém uma linguagem neutral, com o porta-voz da 
diplomacia de Pequim a declarar que “todas as partes envolvidas devem permanecer calmas (...) e evitar a escalada de 
tensões na península coreana”. O foguetão, denominado Via Láctea, encontra-se já na rampa de lançamento e começou 
ontem a ser abastecido de combustível. Segundo as autoridades norte-coreanas, transporta um satélite, que ficará a uma 
altitude entre os 600 e os 800 quilómetros, destinado a recolher informações sobre os recurso naturais do país. A confirma-
ção do lançamento levou diversas transportadoras aéreas asiáticas a anunciarem a alteração de rotas, nomeadamente entre 
Tóquio e destinos no Sudeste Asiático. As autoridades marítimas japonesas, sul-coreanas e filipinas desaconselharam a 
navegação nas áreas onde poderá cair o foguetão. Numa resposta a estas preocupações, um dos responsáveis do programa 
espacial norte-coreano, Ryu Kum-chol, garantiu ter sido “escolhida uma trajectória segura”, com os diferentes andares do 
foguetão a caírem entre 150 a 200 quilómetros das costas filipinas. E, “em caso de necessidade, o foguetão está equipado 
com dispositivos de autodestruição”, disse. Na mesma ocasião, Ryu reiterou que o lançamento irá realizar-se certamente 
“até domingo”, porque Pyongyang “não reconhece as resoluções da ONU que violam a nossa soberania”.

en PASSAnT

Segundo a imprensa portuguesa, o Governo pre-
para-se para avançar com um novo imposto: uma 
taxa sobre os produtos alimentares. De acordo com 
as notícias, o imposto vai incidir sobre as grandes 
superfícies, mas é já evidente, que no final, será a 
população quem vai pagar o imposto.
Percebe-se que a situação económico-financeira em 
Portugal é má e compreende-se que o Governo tem 
que tomar medidas de austeridade.
Mas, depois do modo como a população tem sido 
“espremida”, com cortes salariais e aumento de im-
postos, directos e indirectos, é difícil aceitar mais 
este corte na economia familiar.
O Governo PSD/CDS tem demonstrado uma notá-
vel capacidade criativa. É verdade.
Depois dos alimentos, que mais vai taxar? O ar que 
os portugueses respiram, ou o acesso às praias?

josé Rocha dinis

Criativo

esTUdAnTes CHIneses eM enCOnTrO 
COM esCrITOr jOsÉ lUÍs peIXOTO
Dezenas de estudantes chineses partici-
param ontem num inédito encontro com 
um escritor português da nova geração, 
José Luís Peixoto, na Universidade de 
Comunicação da China (UCC), em Pe-
quim. “Foi óptimo. Ficou provado que 
os estudantes não querem aprender 
português para ganhar dinheiro e estão 
também interessados em conhecer a cul-
tura portuguesa”, disse à agência Lusa a 
professora Liliana Gonçalves. José Luís 
Peixoto foi também o primeiro escritor 
lusófono a participar uma actividade extracurricular naquela escola, uma das cinco 
universidades de Pequim com licenciatura em português. José Luís Peixoto, de 38 anos, 
é autor de vários romances, entre os quais “Nenhum Olhar”, galardoado em 2001 com 
o Prémio José Saramago, traduzido e publicado em mais de uma dezena de países.

desTrOÇOs dO TITAnIC 
prOTegIdOs pelA UnesCO
Os destroços do Titanic, o navio transatlân-
tico que naufragou nas águas do Atlântico 
Norte na viagem inaugural em 1912, vão ser 
protegidos pela UNESCO, divulgou a or-
ganização das Nações Unidas com sede em 
Paris. “Os vestígios do Titanic encontram-se 
a cerca de 4.000 metros de profundidade ao 
largo da Terra Nova. Os destroços estão em 
águas internacionais e nenhum Estado pode reivindicar a jurisdição exclusiva do local”, 
recordou a organização, em comunicado. “Até agora, o Titanic não podia beneficiar da 
protecção da Convenção adoptada pela UNESCO em 2001, já que esta só pode ser apli-
cada a vestígios que estejam submersos há pelo menos 100 anos”, sublinhou a UNESCO. 
“A partir de agora, os Estados que ratificaram a Convenção poderão proibir a destruição, 
a pilhagem, a venda e a dispersão dos objectos encontrados no local. Podem tomar todas 
as medidas ao seu alcance para proteger os destroços e permitir que os restos humanos 
encontrados no interior sejam tratados de forma digna”, concluiu a organização.


