
Director José rocha Dinis | Director eDitorial executivo sérgio Terra | Nº 4006 | seguNDa-feira, 16 De abril De 2012

澳
門
論
壇
日
報 10 PaTacas

Jovens macaenses 
mais unidos em prol do
futuro da comunidade

centraisPÁgs 10 e 11

Se ainda fosse vivo,
Monsenhor Manuel Teixeira
teria feito ontem 100 anos

Jogo na “strip” de Las Vegas
cresceu 3,3% em Fevereiro
as receitas brutas do jogo na “strip” de las vegas subiram 3,3% para 
530,7 milhões de dólares (cerca de 4,24 mil milhões de patacas) em 
fevereiro, face ao mesmo mês de 2011, anunciou a comissão de 
controlo do Jogo do Nevada. recorde-se que, no mesmo mês, as 
receitas dos casinos cresceram 22,3% para 24,28 mil milhões de 
patacas, valor que supera a “strip” de las vegas em 5,7 vezes. o 
total do estado do Nevada ascendeu a 932,2 milhões de dólares, 
mais 5,7% do que em fevereiro de 2011. segundo os analistas, 
os resultados foram afectados pelo facto do ano Novo chinês – 
período normalmente muito favorável para os casinos de las vegas 
- ter sido celebrado este ano em Janeiro. Mesmo assim, o jogo no 
Nevada registou a quinta subida mensal consecutiva, o que já não 
sucedia desde 2006.

Meios militares deixam Lisboa
para ficarem “mais próximos” de Bissau
Meios navais e aéreos deixaram ontem Portugal continental, para 
ficarem “mais próximos” da guiné-bissau caso seja necessário fazer 
evacuar cidadãos portugueses e de outras nacionalidades, adiantou 
o Diário de Notícias. fonte oficial confirmou ao DN que a decisão foi 
tomada pelo Primeiro-Ministro, em conjunto com os ministros dos 
Negócios estrangeiros e da Defesa. “É uma medida cautelar, para 
ganhar tempo” em caso de necessidade, frisou outra das fontes, 
sublinhando que Portugal não pretende dar “qualquer pretexto” 
que os militares guineenses possam interpretar como sendo hostil. 
esta observação remete para o argumento usado pelos militares 
revoltosos, que justificaram o golpe com a presença dos militares 
angolanos no seu país. (mais noticiário sobre a situação na guiné-
bissau na pág. 17)

“Qualidade do ensino 
do Direito é o problema 
principal”

jorge goDinho EM ENTREVISTA AO JTM

PÁgs 2 E 3

Casa de Portugal quer 
punições para violência em 
jogo da Taça de Macau PÁg 9

Wikipédia do património luso
no mundo arrancou com 1865
entradas de obras   PÁg 19

Sessão de auscultação
marcada por expulsões
e ânimos exaltados PÁg 5
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local local
(...) “Temos que ser realistas e reconhecer que qualquer 
candidatura [ligada à comunidade portuguesa] muito 
dificilmente obterá os 7.000 ou mais votos necessários para 
eleger um deputado” (...) – Jorge Godinho

(...) “Ficará quase tudo na mesma. Ou seja, como tenho 
defendido, o aumento de 2+2 é muito tímido. Deveria ter 
sido dado um passo um pouco maior nos deputados pelo 
sufrágio directo” (...)  - idem

(...) “É lamentável contactar com jovens licenciados que, 
na verdade, não sabem pensar como juristas e não são 
capazes de enquadrar as questões correctamente, nos 
quadros do sistema jurídico vigente” (...) - idem

(...) “O problema [relativamente ao “CasinoLeaks”] é que não sabemos quem 
alimenta esse website e qual a sua verdadeira agenda. Será um sindicato de 
engenheiros preocupados com os seus postos de trabalho, como se afirma? 
Tenho muitas dúvidas” (...) - Jorge Godinho

JORGE GODINHO EM ENTREVISTA AO JTM 

“Política de Macau é demasiado fulanizada”
Num momento em que parece ter sido dado 
o tiro de partida para as próximas eleições 
legislativas, e em que a comunidade lusófona 
se começa a mexer, Jorge Godinho, que fez 
parte da lista Voz Plural, diz que em Macau 
se discutem mais as pessoas do que as ideias. 
O professor na Faculdade de Direito da 
Universidade de Macau admite que voltar 
a integrar a lista é uma possibilidade. Em 
entrevista ao JTM, defende ainda que um 
cabeça de lista ideal deve falar cantonense, 
mandarim, português e inglês

O ex-candidato às eleições legislativas Casimiro 
Pinto admitiu voltar a liderar a Voz Plural se 
assim for a vontade dos membros. Como vê 

esta disponibilidade? Apoia-o?
-Acho excelente e naturalmente que apoio, sem pre-

juízo do debate interno que terá oportunamente lugar 
sobre o assunto, como foi referido na semana passada 
pelo Casimiro Pinto.

-Depois das últimas eleições, houve algumas 
queixas de que a Voz Plural desapareceu um pouco da 
cena política, o que chegou a ser admitido agora por 
Casimiro Pinto. Concorda? E quais as razões para isto 
ter acontecido?

-Haverá um conjunto de razões. Em geral, as pes-
soas trabalham, têm vidas muito preenchidas e não são 
políticos a tempo inteiro. Na verdade, em bom rigor não 
são sequer políticos. Apresentaram-se às eleições no 
cumprimento de um dever cívico de dar a cara e partici-
par nos debates que interessam a Macau. Num clima de 
apatia generalizada, suponho que isto deveria ser reco-
nhecido e saudado.

-Pondera voltar integrar a Voz Plural? 
-Se a minha participação for julgada útil poderei 

integrar uma nova lista. Mas isso pode igualmente não 
ocorrer. A minha vida é como académico, sem prejuízo 
da intervenção cívica que os académicos podem e de-
vem prestar à discussão e esclarecimento dos problemas 
do seu tempo. Os académicos não devem ficar fechados 
na redoma da Universidade. 

-A lista deve continuar a incluir membros de ou-
tras comunidades?

-Creio que a lista deve ser algo diversificada. Macau 
é uma sociedade multicultural e é normal que isso se re-
flicta na composição das listas. É no entanto importante 
discutir ideias mais do que falar de pessoas. A política 
de Macau é ainda demasiado fulanizada.

 -E é importante chegar mais à comunidade chi-
nesa, como agora defendeu Casimiro Pinto? E de que 

forma pode isso ser feito?
-Naturalmente. As propostas das listas interes-

sam a todos os residentes e não apenas a uma minoria. 
Não sei qual será o melhor método, creio que haverá 
um conjunto de meios. Importa quebrar as barreiras 
linguísticas e culturais e transmitir as propostas a um 
espectro amplo da sociedade local. O cabeça de lista 
ideal deve falar cantonense, mandarim, português e 
inglês.

-Como analisa a intenção anunciada por Luiz Pe-
druco de se lançar também nesta corrida eleitoral?

-É importante que haja várias pessoas interessadas 
em dar o seu contributo cívico activo. Em Macau muitos 
falam mas nada fazem e limitam-se a emitir opiniões na 
sombra. Neste contexto, é positivo o surgimento do Dr. 
Pedruco.

-Mas várias candidaturas por parte da comunida-
de portuguesa não podem ter a desvantagem de divi-
dir os eleitores?

-Temos que ser realistas e reconhecer que qualquer 
candidatura muito dificilmente obterá os 7.000 ou mais 
votos necessários para eleger um deputado, pelo que 
essa é uma falsa questão. O importante é o debate de 
ideias e a afirmação dos valores próprios de Macau, que 
são os do segundo sistema.

-Já defendeu que a comunidade lusófona deveria 
ter assento na Assembleia Legislativa (AL) fosse atra-
vés do sufrágio directo, fosse por nomeação, por ser 
uma “minoria qualificada”. Considera que alguma vez 
esta ideia pode ser concretizável tendo em conta o ce-
nário actual?

-O poder de nomeação de sete deputados pelo Che-
fe do Executivo visa colmatar as lacunas dos outros dois 
sufrágios e baseia-se numa leitura política sobre que 
franjas da comunidade não estão mas deveriam estar 
na Assembleia. Nesta base, defendo que a comunidade 
portuguesa/macaense/lusófona tem um papel especial 
em Macau, é uma “minoria qualificada”, pelo que a no-
meação faria todo o sentido. 

-É desejável e possível a concretização do sufrágio 
universal em Macau?

-Há que acompanhar a História e ir dando passos 
graduais no sentido de uma progressiva democratiza-
ção e de um cada vez mais amplo debate de ideias no 
seio da AL, aumentando paulatinamente o número de 
deputados eleitos pelo sufrágio directo em cada elei-
ção. Todos ficaremos a ganhar com isso. Não há que 
temer um avanço passo a passo da democracia e do 
debate político.

-Pelo andamento das sessões de auscultação à re-
forma do sistema político, o sistema 2+2 e a subida dos 
membros da Comissão Eleitoral que escolhe o Chefe 
do Executivo para 400 parece ser a proposta que vai ser 
implementada. De facto, que alterações pode produzir 
esta mudança? 

-Presumivelmente muito poucas. Não haverá um 
aumento qualitativo muito visível do debate de ideias. 
Provavelmente as maiores listas terão mais um deputa-
do. Ficará quase tudo na mesma. Ou seja, como tenho 
defendido, o aumento de 2+2 é muito tímido. Deveria 
ter sido dado um passo um pouco maior nos deputados 
pelo sufrágio directo.

-Como avalia o trabalho do Executivo de Chui Sai 
On?

-Sumariando numa linha, diria que é um trabalho 
de continuidade em relação ao Chefe do Executivo Ed-
mund Ho. Tem muitos aspectos positivos mas é possível 
uma aposta mais forte na educação, na saúde, na justiça, 
no ambiente, no planeamento, no apoio social e na regu-
lamentação das actividades económicas. A sociedade de 
Macau está cada vez mais exigente, pelo que é necessá-
rio ir dando respostas a expectativas que crescem a cada 
dia que passa.

-Há vozes que se têm levantado para defender 
uma renovação no Executivo, nomeadamente dos Se-
cretários, que ocupam as pastas há vários anos. Seria 
positiva uma mudança a este nível?

-É normal que essas vozes se façam ouvir e que 
deva haver uma renovação dos titulares das pastas, vis-
to que vários Secretários estão em funções desde 20 de 
Dezembro de 1999. Os comentadores têm repetidamen-
te salientado este facto.

helder almeida

Inspecção de Jogos poderia ser “independente”
Jorge Godinho explica que neste momento 
poder-se-ia pensar num “upgrade” da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, de 
forma a torná-la numa entidade reguladora 
independente, que prestasse mais informação 
ao público incluindo um relatório anual. Mostra 
reservas sobre o site “CasinoLeaks” e sobre as 
verdadeiras intenções por de quem esteja por 
de trás. No campo do ensino, defende que para 
se aceder à formação de jurista ou advogado 
deveria passar a ser obrigatório um mestrado

Ao nível do Direito, há advogados que têm dito 
que os estagiários têm tido alguma dificuldade 
em entrar na advocacia e na magistratura por 

falta de conhecimentos teóricos e de experiência prá-
tica, por falta de sensibilidade para se colocarem na 
pele de outras pessoas e analisarem os seus problemas. 
Posto isto, qual a sua análise ao ensino do Direito em 
Macau? Estão a ser formados profissionais com quali-
dade? Ou essa formação depende do estabelecimento 
de ensino?

-A qualidade do ensino é o problema principal. 
Deve haver um sistema exigente e público de avaliação 
das universidades. É lamentável contactar com jovens 
licenciados que, na verdade, não sabem pensar como 
juristas e não são capazes de enquadrar as questões cor-
rectamente, nos quadros do sistema jurídico vigente. 
Defendo, por outro lado, que para o acesso a profissões 
jurídicas de elevada responsabilidade, como magistrado 
ou advogado, deveria ser obrigatório como requisito mí-
nimo o grau de mestre em Direito, vista a descida para 
quatro anos das licenciaturas. O grau de mestre assenta 
na investigação e na análise crítica, pesquisa aprofunda-
da dos problemas e no confronto de ideias. Macau pre-
cisa sobretudo de profissionais jurídicos de qualidade, 
com excelente formação. O que só pode ser feito através 
de uma aposta muito forte nas pós-graduações, como 
aliás é a tendência generalizada.

-Quais os maiores desafios ao sistema judicial 
num território bilingue como Macau? A questão de 
haver duas línguas pode atrasar a “máquina”?

-O bilinguismo é um factor de complexidade mas o 
essencial é a formação de base, é saber enquadrar bem 
os problemas. De nada serve a um jurista dominar vá-
rias línguas se não souber equacionar e pensar as ques-
tões de uma forma correcta e bem fundamentada.

-A vinda de um director para a Faculdade de Di-
reito da Universidade de Macau que não conhece o Di-
reito local não é um contra-senso? 

-É-me difícil responder a uma pergunta sobre o 
meu superior hierárquico, mas sempre direi que consi-
dero essa questão desfocada. Não faz sentido estarmos 
a afunilar o debate da formação jurídica numa pessoa. O 
director não está só. A Faculdade de Direito é uma vasta 
equipa e os dois subdirectores dominam o sistema local. 
O que devemos perguntar é se a Faculdade, no seu todo, 
está a cumprir a sua missão comunitária essencial que é 
a de formar juristas de qualidade.

-Tem sido discutida a falta de juízes no território. 
Como pode isto ser colmatado?

-Com formação de mais juízes e recrutamentos a 
países lusófonos.

-Dez anos após a liberalização do sector do jogo, 
Macau já tem um mercado maduro? 

-Depende de como se defina a maturidade. Su-
ponho que o mercado está maduro há mais de 150 
anos. Na última década iniciou-se uma nova fase com 
a vinda de novos operadores e a atenção dos merca-
dos financeiros. Há uma concorrência feroz entre as 
operadoras. Os promotores de jogo adquiriram uma 
importância enorme, por factores que Macau não con-
trola, como o facto de o crédito para jogo não ser co-
brável em tribunal na China, entre outros. Tem sido 
feito um grande esforço de modernização, regula-
mentação e acompanhamento. Não é fácil. É sempre 
possível fazer mais, claro.

-A vantagem de Macau neste sector pode ser di-
minuída por outros países? Que preocupações neste 
campo deve ter o território? Que sombras se levantam 

no horizonte e qual deve ser o caminho a seguir?
-A concorrência regional intensificar-se-á com certeza. 

Mas o processo é algo semelhante ao dos Estados Unidos. 
Até certa altura só havia o Nevada mas depois vários ou-
tros estados começaram a fazer concorrência, como New 
Jersey. Nesta região surgiu Singapura e outros se seguirão. 
Sucede que o Nevada e Macau estão num patamar su-
perior, ou seja, têm uma escala e uma oferta de tal forma 
vasta e diversificada que sempre continuarão a justificar 
a vinda de turistas. É possível fazer alguma concorrência 
ao Nevada ou a Macau mas não se consegue copiar todo 
um vasto mercado. E Singapura até ao momento não teve 
um grande impacto em Macau, como se temia. A principal 
questão no horizonte nesta altura é saber o que vai acon-
tecer quando as actuais concessões expirarem em 2020 e 
2022, ou seja, o problema é definir o horizonte de longo 
prazo, até para dar bases sólidas aos vultuosos investi-
mentos e financiamentos que são necessários.

-Com o “Casino Leaks”, os norte-americanos têm 
feito algumas críticas à regulação do sector do jogo em 
Macau. Como analisa a regulação que tem sido feita 
no território?

-Noto que o website “Casino Leaks” revela um co-
nhecimento assaz aprofundado da realidade local. No es-
sencial tem vindo a levantar dúvidas sobre a idoneidade 
de certas pessoas e sobre a regulamentação dos promo-
tores de jogo no seu conjunto, matérias sobre cujo acerto 
me é difícil comentar. Admito que talvez pudesse haver 
mais informação ao público por parte do Governo sobre 
o que se passa nesta área. O problema é que não sabemos 
quem alimenta esse website e qual a sua verdadeira agen-
da. Será um sindicato de engenheiros preocupados com 
os seus postos de trabalho, como se afirma? Tenho mui-
tas dúvidas. Deve haver um qualquer objectivo e até que 
isso se perceba com clareza tudo o que for revelado pelo 

“Casino Leaks” tem de ser visto com muito cuidado. A 
opinião pública não deve ser manipulada por anónimos, 
mas na era da internet isto pode acontecer.

-A nível de regulação, para onde se pode cami-
nhar?

-Para o aprofundamento a todos os níveis, mas 
dentro da tradição de Macau. Poder-se-ia pensar num 
“upgrade” da Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos, no sentido de a tornar numa entidade regula-
dora independente, que prestasse mais informação ao 
público incluindo um relatório anual, em vez de per-
manecer como um serviço público simples. Seria uma 
forma de reflectir a nível institucional a sua real im-
portância, que não é menor do que a da Autoridade 
Monetária de Macau.

-Qual a sua opinião sobre a imposição imposta 
pelo Governo do limite de mesas de jogo?

-É uma medida que visa estabilizar o ritmo de cres-
cimento da indústria, para evitar sobressaltos bruscos. 
Creio que faz todo o sentido.

-Está em discussão a subida da idade, para 21 
anos, para acesso aos casinos. Concorda? Que efeitos 
positivos, ou negativos pode ter?

-Concordo inteiramente com a elevação da ida-
de. Os jovens sentem-se atraídos pela vertigem de 
um bom salário rápido e descuram os estudos e o in-
vestimento no longo prazo. Os residentes de Macau 
devem ter formação superior apropriada para que 
possam atingir postos de destaque na hierarquia das 
empresas ou no sector público. Não se devem limitar 
à função de croupier. Não vejo quaisquer efeitos ne-
gativos nessa medida e não há obstáculos constitucio-
nais à sua aprovação.

h.a.
(a pedido do autor a entreevista foi realizada via e-mail)

(...) “Para o acesso a profissões jurídicas de elevada responsabilidade, 
como magistrado ou advogado, deveria ser obrigatório como requisito 

mínimo o grau de mestre em Direito” (...)

“Em Macau estou em casa”
Jorge godinho chegou a Macau em Março de 1991, 
após uma passagem pela advocacia em faro, 
depois da conclusão da licenciatura na universidade 
de lisboa em 1989. começou a leccionar em tempo 
parcial na universidade de Macau (uM) em 1993, 
instituição de ensino onde obteve o mestrado, em 
1999. Doutorou-se no instituto universitário europeu 
em 2006. tem vasta obra publicada em português, 
inglês e francês e coordena o mestrado em direito 
internacional dos negócios em língua inglesa na uM, 
que ajudou a criar. Para além de matérias jurídicas, 
lê sobre história, política, filosofia, economia 
internacional, crime, jogo e informática. Prefere 
coloane e o algarve.
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local
FEIRA DO LIVRO NO TAP SEAC. o Pavilhão do tap seac acolherá, 
entre 20 e 29 de abril, a 8ª edição da feira do livro organizada 
pela associação de Publicações de Macau e instituto 
Politécnico. editoras da rPc, Macau, Hong Kong e taiwan 
participam no evento, onde também estarão disponíveis livros 
em português e inglês e serão oferecidos descontos de 20%.

MAIS MÁQUINAS PARA RESÍDUOS ALIMENTARES. o iacM 
pretende instalar mais máquinas de tratamento de 
resíduos alimentares em tês mercados municipais, 
localizados em Macau e na taipa. a ideia visa 
transformar os resíduos alimentares em fertilizantes 
orgânicos.local

WORKSHOP SOBRE “QUALIDADE DA LEGISLAÇÃO”. o centro de formação 
Jurídica e Judiciária realiza, entre hoje e sexta-feira, um workshop sobre 
“avaliação legislativa e Qualidade da legislação”. a iniciativa terá como 
oradores robertus van gestel, professor na universidade de tilburg 
e presidente da associação Holandesa de legislação, e José sousa 
Pinheiro, assistente da faculdade de Direito da universidade de lisboa.

EMPRESAS FORMADAS SOBRE FRANQUIAS. o iPiM vai organizar, 
entre os próximos dias 18 e 19, o terceiro curso de formação 
sobre franquias no interior da china, em colaboração com a 
“china chain store & franchise association”. o objectivo é 
incentivar as empresas locais a expandirem os negócios em 
regime de franquias/lojas em cadeia.

NOVO MACAU DIZ QUER ESTIMULAR DEBATE PÚBLICO

De “jejum” pela reforma política
Foi durante uma “greve de fome” que a Associação 
Novo Macau tentou mobilizar as pessoas para debater 
as questões políticas, por entender que o Governo falhou 
nesse aspecto. Esta semana deverão ser conhecidos os 
resultados de um estudo que a associação encomendou 
à Universidade de Hong Kong para assegurar dados 
“científicos”

O relógio esteve a contar 24 
horas sem comer. Crianças 
passavam e questionavam 

os pais sobre os cartazes amarra-
dos a dois postes da Igreja de São 
Domingos. Os jovens visitantes 
não se espantavam – em Macau e 
Hong Kong as ideias andam mais 
livres que no Continente Chinês. 
Havia ainda os que registavam o 
momento em fotografia e os mais 
ousados que pegavam em pan-
fletos informativos. “É o primeiro 
passo”, frisa Scott Chiang, notan-
do que a iniciativa visa cativar as 
pessoas para as questões políticas 
em Macau.

A Associação Novo Macau 
não se conforma “com o desem-
penho do Governo” no processo 
de auscultação sobre a reforma 
política e voltou a sair à rua, no 
sábado, para mobilizar os ci-
dadãos, promover a discussão 
e quebrar o desconhecimento. 
“Não vemos sequer na rua uma 
indicação que está a ser feita uma 
consulta pública”, estranha Scott 
Chiang, para quem o Governo 
falhou nos três passos essenciais 
para realizar um processo de aus-
cultação científico.

“Insistimos que, numa con-
sulta pública objectiva, primeiro 
são providenciados factos hones-

tos e para as massas em geral. De-
pois é criada uma plataforma aber-
ta para que todos possam discutir 
as questões do desenvolvimento 
e em seguida há uma recolha das 
opiniões de forma científica tanto 
quanto possível do público em ge-
ral para que se retirem as conclu-
sões”, considerou.

Sem comer, os membros 
da associação quiseram realizar 
aqueles três passos em 24 horas. 
“É uma maneira mais fácil para 
que as pessoas compreendam”, 
disse ao explicar a opção por esta 
forma de intervenção pública. 
“Chamamos a atenção das pes-
soas para este assunto e para que 
tenham consciência sobre este 
momento que também devem 
usufruir focando-se no futuro da 
política”, disse ao JTM, quando o 
relógio ainda só marcava seis ho-
ras de greve.

Mas a associação não des-
faleceu. Durante a tarde, passou 
ao acto número dois através da 
organização de um painel de dis-
cussão com várias figuras convi-
dadas, como representantes dos 
Kaifong e diversos professores 
universitários, na tentativa de 
“lançar uma plataforma aberta 
para que cada um defendesse as 
suas opiniões”.

Esta semana o processo será 
concluído com o anúncio dos 
resultados de um estudo que a 

Associação Novo Macau enco-
mendou à Universidade de Hong 
Kong sobre o processo da refor-
ma política. “Está na fase de con-
clusão. Esperamos que os resulta-
dos sejam publicados no meio da 
semana”, disse.

Scott Chiang parece certo 
que em “democracia ninguém 
pode reclamar que está a repre-
sentar a maioria da população”, 
mas acredita que é possível “mo-
tivar” as pessoas a interessarem-
se pelo rumo da política, uma 
questão que, segundo diz, este 
aspecto passou ao lado das inten-
ções do Executivo. Para o mem-
bro da Nova Macau, o Governo 

teve tempo suficiente para pensar 
numa consulta pública com mol-
des científicos, mas “talvez o pro-
cesso esteja a ser minado desde o 
início” e é por isso, que diz, estão 
“desiludidos”.

“Se quisesse fazer uma con-
sulta pública honesta tinha todo o 
tempo. Se até a escolha do nome 
dos pandas pôde ser realizada 
através de um método mais cien-
tífico – referendo – porquê que 
este assunto que é de maior rele-
vância não pode ser?”, voltou a 
questionar.

Neste momento talvez “já 
seja tarde”, admite, mas não tar-
de demais para que se “discuta”. 
“Queremos desafiar todas as pes-
soas pedindo-lhes que discutam 
as propostas”, disse colocando 
ênfase nos mais jovens, para que 
estes possam viver numa “socie-
dade mais justa”.

Huang Yuzhen e Wang Lu-
ting, estudantes do Continente 
Chinês, não sabiam que Macau 
está a desencadear um proces-

so de reforma política. Esta foi 
uma novidade que conheceram 
em frente à Igreja de São Domin-
gos, local escolhido pela Novo 
Macau como base da sua inter-
venção. Mas os dois jovens não 
estranharam um acto que não 
podem assistir nas ruas chinesas, 
sob pena de repressão. “Já tínha-
mos conhecimento que aqui em 
Macau é assim, que as pessoas 
podem manifestar-se nas ruas li-
vremente”, disse Huang Yuzhen, 
de 19 anos, mostrando também 
esperança em avanços no Conti-
nente chinês.

“As coisas na China também 
já não são como antes. As pesso-
as estão mais abertas. Acredita-
mos que no futuro será melhor. 
É um país que ainda há pouco 
tempo se abriu ao mundo. Espe-
ro que no futuro consigamos ter 
a nossa liberdade”, vincou o es-
tudante de Ciência Informática, 
enquanto continuavam os gritos 
de alerta para a reforma política 
em Macau.

fátima almeida

ACIDENTE LABORAL CAUSA MAIS UMA VÍTIMA MORTAL

Morte pára obra de habitação pública
A DSAL ordenou a suspensão de uma obra de habitação pública na sequência de um acidente que causou a morte de um operário 

Um trabalhador não residente perdeu a vida na 
sexta-feira à tarde, devido a um acidente labo-
ral ocorrido no estaleiro de habitação pública 

situado na Rua de Francisco Xavier Pereira, perto da 
Escola Keang Peng, levando as autoridades a redobra-
rem os alertas sobre a segurança na construção civil. A 
vítima, de 40 anos de idade e oriunda da província de 
Guangdong, desempenhava funções de trabalhador 
de betão e terá sido traída por uma falha num sistema 
elevatório.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais (DSAL) lamentou o acidente e fri-
sou que já notificou o empreiteiro para suspender a 

operação em causa, interditando a utilização do apa-
relho e de outros dispositivos elevatórios similares, 
até que sejam concretizadas “as medidas eficazes de 
melhoramento”, sujeitas a apreciação por parte do or-
ganismo. 

A DSAL garante ainda que está a acompanhar o 
caso, tanto ao nível das investigações como das maté-
rias relativas à indemnização do seguro. Em conjunto 
com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes (DSSOPT), a DSAL exigiu ainda ao em-
preiteiro a entrega com a maior brevidade possível do 
relatório do incidente, bem como o reforço das medi-
das de segurança no estaleiro.

Por sua vez, a DSSOPT sublinhou que, “sempre 
que for verificado que a causa do incidente seja devi-
da a negligência por parte do empreiteiro ou por fal-
ta de condições de segurança, virá a Administração 
exigir a assumpção de responsabilidade e aplicar as 
respectivas sanções legalmente previstas”.

A obra de construção da habitação pública na Rua 
de Francisco Xavier Pereira teve início em 2010 e já 
foram concluídos os trabalhos da parte estrutural do 
edifício. Segundo a DSSOPT, estão actualmente em 
curso as obras de remodelação, que segundo as esti-
mativas poderão estar concluídas no terceiro trimestre 
do corrente ano.

Referendo da Novo Macau no domingo
a associação Novo Macau vai levar a cabo um referendo no próximo domingo que tem como 
objectivo reflectir a opinião dos residentes sobre o número de deputados a eleger para a assembleia 
legislativa. o presidente da associação, Jason chao, garantiu que vai haver rigor, sendo necessário 
bilhete de identidade para votar. o referendo é inspirado num outro que foi realizado em Hong Kong 
antes das eleições para chefe do executivo.

ÚLTIMA SESSÃO DE AUSCULTAÇÃO SOBRE A REFORMA POLÍTICA FOI MUITO AGITADA

Titanic, cirurgias plásticas e expulsões
A última sessão de auscultação 
ao público em geral sobre a 
reforma do sistema político ficou 
marcada por várias expulsões da 
sala do Centro Cultural e pelas 
comparações imaginativas de 
alguns dos participantes. Houve 
quem falasse das dívidas e do 
desemprego das democracias 
ocidentais para defender que é 
um modelo a não seguir. Mas não 
houve nenhuma ideia nova

Se as anteriores sessões de auscul-
tação sobre a reforma do sistema 
político tinham sido pautadas pelo 

consenso na aprovação do modelo apre-
sentado pelo Governo, a sessão de ontem, 
não escapou à regra. Mas, pelo menos, foi 
mais agitada: houve expulsões da sala, 
ânimos exaltados, palavras de ordem, 
aplausos, comparações da reforma políti-
ca com o Titanic e cirurgias plásticas mas 
no final o consenso de sempre não saía 
abalado. “Concordo com as opiniões pre-
dominantes”, uma frase de Lam Cheng 
Seng que acaba por resumir a sessão, da 
qual não saiu nenhuma ideia verdadeira-
mente nova.

Lee Kin Yun, da Associação de Ac-
tivismo para a Democracia, já tinha na 

anterior sessão de auscultação ao público 
em geral (a 26 de Março) gerado algum 
burburinho na sala do Centro Cultural. 
Desta vez, 20 minutos depois de a sessão 
ter começado, Lee Kin Yun foi levado por 
vários seguranças para a rua. O mesmo 
aconteceria a outras pessoas, entre as 
quais Cheong Weng Fat, da Associação 
de Mútuo Auxílio dos Operários, e um 
homem que reclamava em voz alta por 
não ter a oportunidade de dar a opinião 

perante o auditório.
Dos que falaram, foram vários os 

que arrancaram sorrisos e aplausos, pelas 
comparações imaginativas. Ng Chi Neng 
chegou mesmo a comparar uma eventu-
al mudança “radical” do sistema político 
de Macau ao destino do Titanic. “Havia 
muitas informações sobre o perigo mas o 
capitão insistiu em seguir em frente e um 
navio que não se afundava foi mesmo ao 
fundo e arrastou quase todos com ele!”, 
disse a mulher, explicando logo de segui-
da o que queria dizer. “Temos de mudar 
mas não cegamente, temos de estar aten-
tos aos alertas dos outros!”.
AS DÍVIDAS E O DESEMPREGO DAS 
DEMOCRACIAS OCIDENTAIS. Mas 
que alertas são estes? São as dívidas pú-
blicas e o desemprego das democracias 
ocidentais, segundo várias das pessoas 
que se fizeram ouvir, nos cinco minu-
tos a que cada uma tinha direito. Foram 

várias a defender para Macau um rumo 
próprio, sem olhar aos exemplos dos 
países europeus ou dos Estados Unidos, 
que são vistos como modelos inferiores. 
“Um bom sistema político pode contri-
buir para uma boa qualidade de vida”, 
explicava Lam Cheng Seng, para logo 
questionar os que defendem já a via de-
mocrática: “há pessoas que querem co-
piar o modelo europeu, mas tem muitos 
problemas, como desemprego e dívidas, 
será que não conseguem ver isto?”.

Ng Chi Neng voltou ainda a usar 
uma metáfora para se referir à reforma 
do sistema político e defender que não 
se deve mudar por mudar. “É como as 
cirurgias plásticas, pode-se mudar infi-
nitamente, mas nem sempre é para me-
lhor!”.

Uma outra mulher voltou a bater na 
mesma tecla das dívidas dos países eu-
ropeus defendendo que “democracia é 
encontrar um consenso”. “Um voto por 
pessoa é democracia? Vejam os países da 
Europa, todas as pessoas votaram mas 
agora os países vivem em dívidas!”.

Mas também houve lugar a opini-
ões contrárias, embora em minoria. Um 
homem questionou o porquê de não se 
poder comparar Macau com os Estados 
Unidos. “Se aqui é tão bom, porque é que 
há tantos a emigrar para lá?”, apelando 
logo de seguida para que a eleição do 
Chefe do Executivo decorra por sufrágio 
universal.

Nas dez sessões de auscultação, que 
começaram a 15 de Março, as opiniões 
mais ouvidas foram no sentido da pro-
posta apresentada pelo Executivo, de um 
aumento de dois lugares para os deputa-
dos a eleger por via directa e outros dois 
para a via indirecta, assim como mais 100 
membros para a Comissão Eleitoral que 
escolhe o Chefe do Executivo. No pró-
ximo mês, o Governo deve entregar na 
Assembleia Legislativa, para aprovação, 
uma proposta de alteração. 

Um homem que foi informado que já não teria tempo
para dar a opinião foi expulso da sala pelos seguranças por protestar

Nem os jornalistas escaparam à confusão
as disposições referentes à cobertura jornalística de actividades como as sessões de 
auscultação sobre a reforma política vão ser revistas pelo gabinete de comunicação 
social (gcs). tudo porque, de acordo com um comunicado de ontem, alguns 
jornalistas efectuaram entrevistas dentro da sala onde decorria a sessão, o que 
alegadamente contrariava as regras definidas pelo gcs e gerou alguma confusão. 
Porém, a organização assegurou que não interrompeu qualquer entrevista, mas 
admitiu que foram feitos vários avisos. 

DEFENDE SUSANA CHOU

Sufrágio universal “não é adequado agora”
Susana Chou considera que ainda não há condições para promover a implementação do sufrágio universal agora, embora acredite que essa via será 
concretizada um dia em Macau, quando diversos “factores sociais” estiverem amadurecidos. Por outro lado, garante que a falta de referências ao 
sufrágio universal na Lei Básica não foi propositada, devendo-se sim à fraca consciência política

Apesar de reconhecer que a sociedade de Macau 
mudou muito desde a década de 80, Susana 
Chou, antiga presidente da Assembleia Legis-

lativa (AL), entende que “não é adequado promover o 
sufrágio universal agora” num território onde o inte-
resse pela política ainda é pouco expressivo. 

Em entrevista ao jornal “Ou Mun”, Susana Chou 
recuou ao período em que integrou a Comissão de Re-
dacção da Lei Básica, para sublinhar que os trabalhos 
da Comissão estiveram concentrados na elaboração de 
artigos mais virados para as áreas da economia e da 
vida da população, porque a consciência social sobre 
as questões políticas e eleitorais era baixa. A mesma 
responsável assegurou, por isso, que o sufrágio uni-
versal “não foi excluído de propósito” da Lei Básica 
da RAEM, porque a omissão resultou essencialmente 
da falta de consciência para a eventual necessidade de 
prever a implementação futura desse modelo eleitoral. 

Por outro lado, Susana Chou salientou que o pro-
cesso de elaboração da Lei Básica da RAEM teve em 
conta a adaptação da realidade local à experiência de 
Hong Kong nesse domínio. Como exemplo apontou o 
artigo 24º da Lei Básica, sobre direitos e deveres fun-
damentais dos residentes, para explicar que, através 
da imposição de mais limites ao estatuto de residente 
permanente, evitou-se o problema das grávidas do In-
terior da China que têm recorrido a Hong Kong para 
dar à luz, uma alternativa que lhes permite iludir a 
política do filho único no Continente chinês e garante 
aos filhos o direito de residência na região vizinha.

Apesar de tudo, Susana Chou nota que o am-
biente social é hoje muito diferente e diz acreditar 
que o sufrágio universal acabará por ser concretizado 
um dia em Macau. No entanto, ressalva, que se tra-
ta de um processo que “depende dos vários factores 
sociais”, incluindo “a consciência social, o ambiente 
político e o nível económico”. Embora reconhecendo 
que o sufrágio universal permite escolher pessoas que 
contam com o apoio da maioria da população, a ex-

presidente da AL sustenta que, por outro lado, Macau 
não pode esquecer a sua própria realidade nem “os 
factores subjectivos”. 

Relativamente à actual estrutura do Hemiciclo, 
Susana Chou mostra-se defensora da continuidade 
do modelo assente em deputados nomeados e eleitos 
pelas vias directa e indirecta, como forma de garan-
tir uma “participação equilibrada”, até porque, se-
gundo diz, o “populismo” tem um peso substancial, 
na medida em que “a população estará sempre a fa-
vor” de quem se apresentar como defensor dos seus 
interesses.

“Se realizarmos o sufrágio universal para a AL 
numa sociedade populista, o sector do comércio não 
vai ter os votos da população”, analisou Susana Chou, 
advertindo ainda que a fraca consciência social tam-
bém pode originar uma “crise” em termos de “frau-
des eleitorais”. Por isso, para já, assume-se cautelosa 
e “conservadora” face a um eventual aumento signi-
ficativo do número de deputados eleitos por forma 
directa. 

viviana chan
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local
MENOR DESAPARECIDA. uma jovem de 14 anos estava 
dada como desaparecida, na sexta-feira, depois 
de ter sido vista a sair de casa pela última vez na 
segunda-feira. segundo a mãe, sim Kit i, com um 
1,65m e cabelos compridos, saiu cerca das 17h e 
vestia roupa de desporto azul escura.

ENTEROVÍRUS AFECTA CRECHE DA CARITAS. os serviços de 
saúde foram notificados de um caso de infecção colectiva por 
enterovírus na creche da caritas situada na rua Marginal do 
canal das Hortas. três crianças apresentaram sintomas da 
“Doença de Mãos, Pés e boca”, mas não necessitaram de 
internamento hospitalar. a creche já fez uma desinfecção geral.

Detido terá usado uma área de descanso de 
Gongbei para entrar ilegalmente em Macau

POPULAÇÃO DE MACAU CRESCEU 26,9% EM DEZ ANOS

Português falado por 2,4% dos residentes
A população de Macau cresceu 
26,9% nos últimos dez anos até 
Agosto de 2011, atingindo 552.503 
residentes, dos quais apenas 0,6%, 
3.485 pessoas, têm ascendência 
portuguesa, indicam os Censos 
2011. A língua portuguesa é falado 
por 2,4% dos residentes

A informação publicada pela Direc-
ção de Serviços de Estatísticas e 
Censos dá conta de mais 117.268 

residentes do que em 2001, num cresci-
mento médio anual de 2,4%, fenómeno 
justificado com o “rápido desenvolvimen-
to económico” e “aumento das necessida-
des de mão-de-obra”.

A maioria da população de Macau 
(59,1%) não nasceu no território, registan-
do-se um aumento de três por cento na 
população imigrante na última década.

O Continente chinês continua a ser a 
principal origem dos residentes de Macau, 
com 46,2% do total ou 255.186 indivíduos, 
apesar de o número ter caído 1,2 pontos 
percentuais em relação 2001, enquanto 
os naturais de Hong Kong equivalem a 
19.355 residentes ou 3,5% da população 
da RAEM.

Os residentes de ascendência portu-

guesa estão contabilizados em 3.485 pes-
soas, ou 0,6% da população, percentagem 
idêntica à de 2001, apesar de então totali-
zarem 2.810 pessoas.

Os nascidos em Portugal perfazem 
um total de 1.835 indivíduos, equivalente 
a 0,3% da população de Macau.

Na última década, a RAEM assistiu à 
diversificação das origens dos residentes 
e a nacionalidade portuguesa representa 
agora 0,9% da população total, menos 1,1 
pontos percentuais em relação a 2001.

As outras nacionalidades represen-
tam, por sua vez, 6,8% do total da popula-
ção ou 37.695 pessoas, mais quatro pontos 
percentuais do que em 2001, destacando-
se os 2,7% de nacionalidade filipina.

A imigração reflecte-se também no 
domínio linguístico, pois, apesar da pre-
ponderância do cantonês - falado por 
83,3% da população - o mandarim e inglês 
são agora a língua corrente de cinco por 
cento e 2,3%, respectivamente, da popu-
lação local. O português é língua corrente 

de 0,7% da população, mas é falado por 
2,4% dos residentes.

Os dados divulgados dão também 
conta do envelhecimento da população 
da RAEM, onde o número de crianças e 
jovens até aos 14 anos registou uma queda 
substancial de 30,1% para 65.870 pessoas 
ou 11,9% da população total.

Por sua vez, a população em idade 
adulta, dos 15 aos 64 anos, cresceu 44,4% 
e os maiores de 65 anos registaram um 
acréscimo de 8.276 pessoas ou 26,1%.

Em consequência da “queda da taxa 
de nascimentos, prolongamento da espe-
rança de vida e contínuo envelhecimento 
da população”, a mediana da idade da 
população está agora fixada em 37 anos, 
mais 3,7 anos do que em 2001.

De acordo com os dados agora di-
vulgados, 70,8% dos agregados familiares 
mora em casa própria, embora a percenta-
gem de proprietários tenha diminuído 6,1 
pontos percentuais face a 2001.

Aumentaram também 5,5 pontos 
percentuais os agregados familiares mo-
radores em unidades arrendadas, totali-
zando 41.376 (24,5%), o que é justificado 
com a “subida dos preços dos imóveis e 
aumento da procura de habitação para 
alugar” pelos trabalhadores não residen-
tes permanentes.

JTM/Lusa

INDICA COMPARAÇÃO DA MEDIANA SALARIAL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

Rendimentos das famílias cresceram 163%
O salário da população empregada em Macau 
duplicou nos últimos 10 anos para 10 mil 
patacas, indicam os Censos 2011 que referem 
a “escassez de recursos humanos e o aumento 
de oportunidades de emprego” no território. 
Só a mediana do rendimento do emprego do 
agregado familiar cresceu mais de 163%

Em Julho de 2011 a mediana do rendimento do empre-
go da população atingiu 10.000 patacas, duplicando 
em relação às 5.000 patacas em Julho de 2001”, indi-

ca o relatório publicado pela Direcção de Serviços de Esta-
tísticas e Censos.

O desenvolvimento económico dos últimos dez anos 
é visível no aumento das remunerações dos agregados fa-
miliares, que cresceram a um ritmo médio anual de 10,2% 

na última década.
Segundo os últimos dados, “em Julho de 2011, a me-

diana do rendimento do emprego do agregado familiar 
era de 23.700 patacas, bastante superior à mediana de 9.000 
patacas em 2001”, traduzindo um aumento de 163,3%.

O Censos 2011 evidencia também a terciarização da 
economia ao longo da última década, já que os que se de-
dicam a actividades culturais e recreativas, incluindo jogo, 
hotelaria e restauração, e comércio aumentaram 14 pontos 
percentuais em relação a 2001, representando agora 52,1% 
dos 337.716 empregados.

O número de pessoas a desempenhar funções admi-
nistrativas - incluindo “croupiers”, chefes e fiscais de banca 
e empregados de tesouraria - cresceu entretanto 9,1% face 
a 2001, representando agora 27,7% do total da população 
empregada (93.686 trabalhadores).

Já os profissionais em funções de gestão ou técnicos 
de nível médio, por sua vez, cresceram 3,4 pontos percen-

Já o resultado financeiro do 
banco foi de 38 milhões de 
patacas, o que traduz um au-

mento de 25% face a 2010.
Numa nota enviada à im-

prensa, o banco sustenta que o 
resultado financeiro advém no-
meadamente do “aumento subs-
tancial da actividade de ‘Cor-
porate Banking/Trade Finance’, 
associado a fluxos comerciais 
entre a China e os países de lín-
gua portuguesa e à América La-

tina e à optimização da gestão 
de recursos financeiros”.

Por outro lado, sustenta o 
mesmo comunicado, na activida-
de em Macau aumentou também 
o “apoio financeiro a empresas 
locais e a projectos de interesse 
estratégico” para a RAEM.

O BESOR salienta ainda a 
“fidelização e crescimento da 
base de depósitos ao longo dos 
últimos anos, por força da oferta 
ajustada a antigos e novos clien-

tes, a taxas muito competitivas, 
devido, essencialmente, aos seus 
reduzidos custos de estrutura”.

Apesar da crise do sistema 
financeiro internacional o BESOR 
mantém, desde o início da activi-
dade em Macau, em 1996, um va-
lor “zero” de crédito mal-parado 
na sua carteira de créditos.

Dos resultados do banco 
pode ainda aferir-se que a “efi-
ciência operativa” do BESOR no 
rácio “custo sobre o rendimen-

to” foi de 40,9% em Dezembro 
de 2011.

O BESOR mantém como 
seus principais objectivos apoiar 
os seus clientes na prossecução 
das suas actividades comerciais 
nos países onde o Grupo está 
presente e procura potenciar si-
nergias de negócio para a diver-
sificação da economia de Macau, 
elevar a plataforma de Macau 
no relacionamento entre a China 
e os países de língua portuguesa 

e no processo de internacionali-
zação do yuan.

No passado recente, o BE-
SOR juntamente com outras es-
truturas do grupo, promoveu 
a assinatura de acordos de co-
operação com bancos chineses 
(ICBC & CDB) e a assistência 
financeira à China Three Gorges 
e China State Grid, no processo 
de aquisição de participações na 
EDP e REN em Portugal.

JTM/Lusa

REVELAM DADOS DO EXERCÍCIO DE 2011

lucros do BES oriente quase duplicaram
O Banco Espírito Santo do Oriente (BESOR), com sede em Macau, anunciou lucros líquidos de 32,89 milhões de patacas em 2011, mais 93% do que no 
ano anterior

local
POUPANÇA JUSTIFICA QUEBRA NO INOV CONTACTO. a aiceP justificou 
a diminuição do número de estagiários na edição deste ano do 
Programa iNov contacto com a “necessidade de racionalizar 
custos e equilibrar despesas”. segundo a rádio Macau, o 
programa contou com mais de 500 estagiários em 2011 e este 
ano são apenas 256, dos quais 17 virão para a raeM.

PROGRAMA DE “FIDELIDADE” UNE AIR MACAU E AIR CHINA. a air 
Macau e a air china lançaram um programa conjunto de 
fidelidade (“frequent flyer”) que permitirá aos passageiros da 
transportadora local acumularem milhas quando utilizarem 
voos operados pela air china e vice-versa. a participação no 
programa está reservada a membros da “air Macau Privileges”. 

Breves

Barreiras mais altas 
na San Ma Lou
o iacM vai aumentar para 96 centímetros a 
altura das barreiras colocadas nas avenidas 
de almeida ribeiro e do infante D. Henrique 
para evitar que os peões atravessem as ruas 
em lugares indevidos. as obras serão iniciadas 
a curto prazo e vão decorrer de forma faseada 
para não dificultar a circulação de viaturas, 
revelou lo veng tak,  vice-presidente do 
conselho de administração do iacM. 

100 quilos de peixes mortos
no Canal dos Patos
a Direcção dos serviços de Protecção 
ambiental (DsPa) e a capitania dos Portos 
estão a investigar as causas que motivaram 
o aparecimento de peixes mortos no canal 
dos Patos. até às 17 horas de sexta-feira, a 
capitania retirou do canal cerca de 100 quilos 
de peixes mortos e 450 quilos de resíduos 
sólidos, tendo solicitado ainda às entidades e 
associações da zona para aconselharem os 
residentes a não irem buscar peixes mortos 
para confeccionar comida. a DsPa recolheu 
amostras da água naquele local tendo em vista 
a realização de análises.

Especialista de Pequim 
“explica” economia chinesa
Wang tongsan, conceituado economista e 
membro da academia chinesa de ciências 
sociais, estará amanhã em Macau para proferir 
uma palestra sobre a situação económica da 
china destinada a membros da comissão 
eleitoral do chefe do executivo. segundo uma 
nota oficial, o gabinete do chefe do executivo 
da raeM e o centro de estudos de taiwan, 
Hong Kong e Macau da academia chinesa 
de ciências sociais também irão assinar um 
protocolo de cooperação para levar a cabo 
projectos de cooperação, nomeadamente 
estudos temáticos e realização de palestras. 
Wang tongsan é um dos principais estudiosos 
do modelo económico da china.

Pós-graduações em Macau
interessam a Cabo Verde
cabo verde quer estender a cooperação 
com Macau à área da pós-graduação, disse 
o ministro do ensino superior, ciência e 
inovação, no programa rádio Macau entrevista. 
“interpelamos no sentido de aumentar esse 
contingente [os licenciados] mas com os 
mesmos recursos podemos fazer mais. ao 
apostar nos mestres e nos doutores estamos 
a investir na sustentabilidade do nosso ensino 
superior”, afirmou antónio correia e silva. o 
ministro manifestou ainda o desejo de que 
todos os cabo-verdianos a viver em Macau, 
“independentemente de regressar de forma 
definitiva ou não, estivessem ligados a projectos 
na área profissional que desempenham aqui em 
Macau”.

Mais opções para táxis 
no quadro da “Norma Euro 4”
a associação dos importadores de veículos 
automóveis de Macau apresentou cinco 
modelos de veículos de marcas diferentes que 
correspondem aos requisitos estabelecidos para 
os novos táxis, respeitando nomeadamente 
a “Norma euro 4”. os preços dos carros 
apresentados varia entre 200 mil e 300 mil 
patacas, sendo que o valor do mais barato é 
quase igual ao dos táxis actuais.

DERRUBOU VEDAÇÃO APÓS CONVERSA INTERROMPIDA

Detido por danos de 800 patacas
Terá sido um impulso repentino. Um homem 
de 25 anos derrubou a vedação de uma 
exposição pública após uma discussão que 
terá sido precipitada quando um indivíduo lhe 
exigiu pouco barulho na via pública quando 
conversava com um amigo. O caso seguiu para 
o Ministério Público, assim como o de uma 
empregada doméstica acusada de furtar

Um homem foi detido por ter derrubado a veda-
ção de uma exposição patente junto à Rotunda 
dos Três Candeeiros. Tudo terá acontecido de 

repente, quando outro indivíduo interrompeu uma con-
versa entre a pessoa detida e um amigo indicando-lhes 
que “não fizessem barulho”. A discussão instalou-se pe-
las 14h30 de quinta-feira. O suspeito acabou por levantar 
parte da vedação que circunscrevia a exposição pública 
atirando-a de seguida ao chão.

Perante o aparato, e temendo mais desordem, um 
segurança que trabalhava naquele espaço fez a denúncia. 
Quando a Polícia de Segurança Pública chegou ao local 
os intervenientes da discussão já se tinham ausentado, 
mas o suspeito de ter derrubado o objecto pertencente ao 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais voltou 
ao local, acabando por confessar o acto, mas alegando 
que tudo se precipitou depois da discussão desencadea-
da pelo outro indivíduo.

O dano ficou avaliado em 800 patacas e, segundo o 
porta-voz da PSP, este caso que envolve um homem de 
25 anos, natural do Nepal, foi transferido para o Minis-
tério Público por envolver objectos sob alçada da Admi-

nistração.
 EMPREGADA ACUSADA DE FURTAR. No mesmo 
dia, a PSP foi chamada a averiguar um caso de furto que 
envolve uma empregada doméstica. Quando as autori-
dades entraram em casa da família que fez a queixa, a 
mulher negou a autoria do furto, mas a polícia encon-
trou no seu quarto alguns dos pertences reclamados pe-
los donos da casa, incluindo uma carteira e roupas. Em 
causa está um valor total de 458 patacas.

De acordo com o porta-voz da PSP, a mulher, que 
esperava a atribuição de um cartão de autorização para 
trabalhar na RAEM – blue card - “não conseguiu justifi-
car” a presença dos objectos no seu quarto. 

O caso foi igualmente transferido para o Ministério 
Público.

Caso ocorreu junto à Rotunda dos Três Candeeiros

fátima almeida

ESTAVA PROIBIDO DE REGRESSAR AO TERRITÓRIO ATÉ 2014

Ilegal trepou muro em Gongbei
Estava proibido de entrar em 
Macau até 2014, mas arriscou. 
Um homem de 40 anos foi 
detido em Macau depois de ter 
trepado um muro em Gongbei 
para regressar à RAEM 

Há quem atravesse o rio para 
entrar em Macau sem passar 
pelo controlo fronteiriço, mas 

To escolheu trepar, sem ter sido avis-
tado. Já não era a primeira vez que 
entrava no território sem autorização. 
O homem do Continente Chinês es-
calou muros, na fronteira de Zhuhai 
com Macau, conseguindo passar o dia 
em Macau. Acabaria por ser detido 
à meia-noite de sexta-feira, durante 
uma operação de identificação.

A Polícia de Segurança Pública 
pediu os documentos a To perto do 
Mercado Vermelho. O homem de 42 
anos acabou por confessar que en-
trou em Macau ilegalmente. Depois 
de averiguações verificou-se tam-
bém que se tratava de uma reentrada 
igual, pois estava proibido de voltar à 
RAEM até 2014.

De acordo com o porta-voz da 
PSP, o homem, que apresentou docu-
mentos que confirmavam a sua cida-
dania chinesa, terá utilizado uma área 
de descanso de Gongbei para fazer 
a sua manobra de entrada ilegal em 
Macau.

Num caso distinto, outro cidadão 
do Continente chinês foi encontrado 
a trabalhar numa obra ilegalmente, 

depois de ter sido contratado por um 
residente de Macau. Cheang foi de-
tectado na construção de uma loja no 
rés-do-chão de um edifício da Rua Sa-
cadura Cabral sem título de trabalho. 
Acabou por admitir que foi contrata-
do por 450 patacas diárias, mas a ser 
ressarcido, nem 900 conseguiu somar.

Cheang começou a trabalhar em 
Macau na passada terça-feira, acaban-
do o crime de emprego ilegal por ser 
descoberto dois dias depois. A situ-
ação pareceu suspeita à PSP quando 
observou que o residente de Macau 
estava muito atento ao trabalhador, 
como se o vigiasse.
BURLOU PARA PAGAR APARTA-
MENTO. O apartamento tinha de es-
tar pago até Julho, mas afinal Chang 
não possuía crédito para saldar uma 
das parcelas do valor exigido. No en-
tanto, resolveu passar um cheque de 

21.000 dólares de Hong Kong à ven-
dedora e proprietária do imóvel, mes-
mo tendo consciência que não tinha 
esse dinheiro na conta.

A burla foi descoberta quando 
Lei, que recebeu o cheque, se dirigiu 
ao banco e verificou que não tinha 
fundo. Lei resolveu então alertar as 
autoridades. Segundo os relatos, o 
pagamento total devia ser efectuado 
até 9 de Julho, mas o acordo não se fez 
constar no papel. Mesmo assim Chang 
terá manifestado intenção de cumprir 
o acordo, mas através de um cheque 
sem cobertura.
ÁLCOOL A MAIS. Na estrada, a PSP 
deteve um homem e uma mulher a 
conduzirem com excesso de álcool. 
Apesar de as taxas de alcoolemia se-
rem distintas as penas não divergiram 
muito. Depois do teste ter acusado 
0,57 g/l de álcool no sangue, um ho-
mem de 23 anos foi condenado a uma 
pena de dois meses de prisão substi-
tuída por 60 dias de multa e inibição 
de conduzir por um ano. Por sua vez, 
uma mulher apanhada a conduzir 
com 1,93 g/l de álcool no sangue foi 
condenada a três meses de prisão, mas 
a pena foi substituída também por 60 
dias de multa e inibição de conduzir 
durante um ano.

No último caso, o teste de alco-
olemia feito pelas autoridades acu-
sou 1,92 g/l álcool no sangue, mas a 
condutora duvidou dos resultados, 
pedindo exames de sangue para afe-
rir os valores. No final apurou-se que 
conduzia com 1,93 g/l. f.a.

tuais para 22,8%, enquanto o pessoal dos serviços e vende-
dores representa 21,3% da população empregada.

Em contrapartida, o número de trabalhadores fabris e 
artesãos caiu 4,5 pontos percentuais para 7,7%, e os opera-
dores de máquinas, condutores e montadores diminuiu 7,9 
pontos percentuais para 4,6%, em relação a 2001, reflectin-
do o declínio da indústria transformadora.

Por outro lado, os trabalhadores domésticos ascende-
ram a 16.863, representando cinco por cento do universo dos 
empregados, mais 2,8 pontos percentuais do que em 2001, 
aspecto que é destacado no relatório como um contributo 
para a entrada das mulheres no mercado de trabalho, cuja 
taxa de actividade subiu 6,5 pontos percentuais para 67,2%.

De acordo com os últimos dados, os trabalhadores não 
qualificados representam 15,4% da população empregada.

Globalmente, a taxa de actividade global cresceu 2,9 
pontos percentuais para de 72,2%.

 JTM/Lusa
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locallocal
MELCO APOIA JOVENS MÚSICOS. foram abertas as inscrições para o 
concurso para Jovens Músicos de Macau Yundi, organizado pelo 
instituto cultural em parceria com a Melco crown. os vencedores 
terão apoio financeiro para ingressar em escolas de música de 
renome mundial. a operadora do jogo criou ainda uma bolsa de 
estudos cujo valor máximo poderá atingir um milhão de patacas. 

“TOMMY BAHAMA” ESCOLHE MACAU PARA PRIMEIRA LOJA 
NA ÁSIA. a marca de vestuário e acessórios “tommy 
bahama” inaugurou no sábado, no venetian Macau, 
a sua primeira loja na Ásia. a “tommy bahama” 
pretende ainda abrir este ano lojas em singapura, 
Hong Kong, Nova iorque e tóquio. 

chefe faz “trabalho de casa” em Jiangmen
O Chefe do Executivo reuniu-se 
em Jiangmen com os membros do 
Conselho para o Desenvolvimento 
Turístico de Macau para ouvir 
ideias sobre o sector. O Grande 
Prémio de Macau também esteve 
“em cima da mesa”

Chui Sai On aproveitou a deslocação 
à Província de Guangdong para 
auscultar opiniões do Conselho 

para o Desenvolvimento Turístico de Ma-
cau, com vista a consolidar estratégias que 
permitam tornar o território num centro 
internacional de turismo e lazer. Entre as 
matérias abordadas estiveram, entre ou-
tras, os recursos humanos para o sector 

dos transportes, o planeamento do trânsito 
e das infra-estruturas de transportes e a ex-
ploração das características singulares do 
turismo e dos recursos dos bairros antigos.

Durante o encontro foram ainda 
apresentadas opiniões relacionadas com 
a abertura de mais rotas aéreas, a ele-
vação da qualidade dos serviços e ca-

pacidade de receber turistas, bem como 
a criação de mais unidades hoteleiras e 
pensões económicas.

Chui Sai On reuniu-se ainda com os 
membros da Comissão do Grande Pré-
mio, tendo-lhe sido apresentados os tra-
balhos da Comissão e sugestões sobre o 
desenvolvimento do evento como cartaz 
turístico de Macau.

Estas reuniões decorreram à margem 
da “Semana de Macau em Jiangmen”, ci-
dade com a qual o Governo da RAEM pre-
tende realizar acções promocionais conjun-
tas. O Chefe do Executivo revelou mesmo 
que os serviços competentes de Jiangmen e 
Macau chegaram a consenso quanto à pro-
moção de viagens de turismo multi-desti-
nos, prevendo-se que o plano seja posto em 
prática, brevemente.

Chui Sai On participou na “Semana de Macau em Jiangmen”

ANÚNCIO  
[ N.º 238/2012 ]

Assunto:  Desocupação e demolição de barraca
Local:      Povoação de Sam Ká, na Taipa, Barraca n.º 21-06-06-040-001 
                 (assinalada na planta em anexo)

São por esta via notificados os utilizadores Chan Soi Meng, Ng Wai Seong, 
Chan Veng Kei, Wong Sao Meng, Chan Wai Long, Chan Kuai I, Chan Weng 
Hou, Chan Kuai Heng, da banaca acima mencionada e outras pessoas, visto que a 
respectiva barraca se situa numa área da rede viária para melhoramento, de acordo 
com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 21.º e do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 6/93/M, de 15 de Fevereiro, e nos termos da Presidente Substituta do Presidente 
do Instituto de Habitação, exarado na Inf. n.º 0276/DAHP/DFH/2012, de 12 de 
Abril de 2012, os utilizadores da barraca acima mencionada deve desocupá-la no 
prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente aviso.

Se não desocupar a referida barraca no prazo acima indicado, as acções de 
desocupação e demolição serão efectuadas, coercivamente, pela entidade 
competente. 

Os indivíduos acima mencionados podem apresentar reclamação ao Presidente 
do Instituto de Habitação, no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação do 
presente aviso, não tendo a reclamação o efeito suspensivo, nos termos dos artigos 
148.°, 149.° e do n.º 2 do artigo 150.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro. 

Os indivíduos acima mencionados podem interpor recurso contencioso no 
Tribunal Administrativo, no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do 
presente aviso, nos termos do artigo 25.º do Código de Processo Administrativo 
Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

A Presidente Subst.ª,
Kuoc Vai Han

12 de Abril de 2012

BOA ADESÃO AOS JOGOS PARA DEFICIENTES. cerca de 2.500 
pessoas assistiram ontem a mais uma edição dos “Jogos 
Desportivos para Deficientes de Macau”, no Pavilhão do centro 
olímpico. o evento integrou nove actividades recreativas e 
desportivas, bem como três postos de atendimento e informação 
sobre Desporto e saúde.

VENDA DE REVISTAS PARA A CARIDADE. a biblioteca central vai 
promover mais uma venda de revistas, a preços especiais, 
com fins beneficentes. este ano, as receitas serão doadas à 
associação berço da esperança visando a compra de livros e 
materiais audiovisuais. os interessados devem registar-se até 
20 de abril junto da biblioteca.

Insultos e agressões na partida da Taça frente à Roma vão 
levar o treinador Pelé a fazer uma exposição à Associação 
de Futebol de Macau, pedindo um castigo exemplar para 
os atletas envolvidos

Foi mais um capítulo negro 
no futebol de Macau. O en-
contro da taça entre a Casa 

de Portugal e a Roma teve que 
ser interrompido devido a cenas 
de pancadaria no relvado. 

Uma grande penalidade 
cometida pelo guarda-redes da 
Roma quando faltavam 18 mi-
nutos para o final e a Casa de 
Portugal vencia já por 2-0 terá 
estado na origem da confusão. O 
guardião da formação da terceira 
divisão foi expulso e a partir daí 
gerou-se a confusão, com trocas 
de palavras mais acesas e agres-
sões, tendo sido necessário a in-
tervenção dos colegas e equipas 
técnicas.

“Quando o nosso jogador 
ia marcar o penálti foi ameaça-
do. Foi fazer queixa ao árbitro e 
depois foi agredido. Já antes não 
tinham deixado marcar o penál-

ti, chutando a bola para longe”, 
afirmou Pelé ao JTM, lamentan-
do ainda a passividade dos dois 
agentes da polícia que estavam 
na partida.

O técnico da Casa de Por-
tugal salientou que não vai dei-
xar passar incólume a situação, 
preparando uma exposição que 
deverá chegar hoje às mãos da 
Associação de Macau com uma 
carta e um DVD para mostrar o 
que se passou, pedindo um casti-
go exemplar para os culpados.

Pelé realçou também que 
sente que existe uma grande di-
ferença entre a forma como são 
tratados os jogadores e clubes 
portugueses e os chineses, e que 
isso deveria acabar para bem do 
futebol de Macau. “Há uma gran-
de discriminação em relação aos 
jogadores portugueses. Andam a 
fazer tudo para o Porto descer de 
divisão, não querem três equipas 
portugueses na primeira divi-
são. Há dois anos o Dani [actual 

treinador do Porto] envolveu-se 
numa cena de pancadaria com 
um jogador do Lam Pak e levou 
oito jogos. Outros casos seme-
lhantes, como já aconteceu esta 
época, com jogadores chineses 
acabam por levar só dois jogos”, 
afirmou.

O treinador da formação de 
matriz portuguesa rejeita qual-
quer possibilidade de disputar 
os minutos em falta, até porque 
o árbitro lhe terá dito, depois de 
assinar o relatório de jogo, que a 
partida tinha ficado por ali com 
vitória atribuída à Casa de Por-
tugal que assim segue em frente 
na Taça de Macau. 

O JTM falou ainda com a 
Associação de Futebol de Macau 
que garantiu estar a analisar a 
situação, prometendo uma de-
cisão “para breve”. O facto de 
terem havido várias polémicas 
relacionadas com o futebol do 
território, juntamente com algu-
ma insuficiência de pessoal no 

pedro andré santos

Troca de agressões marcou ronda da Taça de Macau

cartaz do FaM 
vai ter mais “cor” local
Depois do aumento do número de actuações dos 
espectáculos “A Concubina Imperial da Última 
Dinastia” e “Uma Boa Pessoa”, mais quatro pro-
duções locais terão actuações adicionais durante o 
XXIII Festival de Artes de Macau (FAM). Segundo 
o Instituto Cultural, o reforço de espectáculos in-
clui “Ode ao Mundo” (13 de Maio, pelas 20 horas), 
“As Paredes de Zheng Têm Ouvidos” (25 de Maio, 
pelas 19 horas), “O Telemóvel do Morto” (25 de 
Maio, pelas 20 horas) e “O Reino do Desejo” (30 de 
Maio, pelas 20 horas). “Ode ao Mundo”, apresen-
tado pelo Estúdio de Composição Musical de Lei 
Vai Fan, subirá ao palco no Teatro Dom Pedro V, 
associando pinturas de areia, música e luzes. Já a 
peça de teatro “O Telemóvel do Morto” será apre-
sentada no Pequeno Auditório do Centro Cultural 
(CCM) pelo Grupo Juvenil de Teatro de Repertó-
rio de Macau, fazendo uso de tecnologia moderna 
para explorar a falta de comunicação entre as pes-
soas. Por sua vez, a Associação de Workshops de 
Arte Experimental Soda-City aliou-se a artistas de 
Hong Kong em “As Paredes de Zheng Têm Ouvi-
dos”, um espectáculo que reunirá canto naamyam, 
danças clássicas chinesas, e um coro a capella, entre 
outros, na histórica Casa do Mandarim. O Pequeno 
Auditório do CCM receberá também o Teatro de 
Lavradores com a peça “O Reino do Desejo”, numa 
adaptação de uma conhecida obra da dramaturga 
francesa Yasmina Reza. Os bilhetes respectivos es-
tão disponíveis na Rede Kong Seng.

ÁVILA FALHOU OBJECTIVOS EM XANGAI

Garra não chegou para o pódio
Rodolfo Ávila teve um início de temporada 
frustrante, ficando arredado dos lugares do 
pódio no circuito de Xangai. Mesmo assim 
o piloto acredita que a competitividade 
demonstrada poderá ajudá-lo a “dar a volta 
por cima” já na próxima corrida

O piloto da “Team Jebsen” terminou a primeira corrida 
da etapa inaugural da Taça Porsche Carrera Ásia na 
quinta posição e acabou por abandonar na segunda 

manga, falhando assim o objectivo de subir ao pódio em Xan-
gai. No entanto, a assessoria de Rodolfo Ávila frisa que os re-
sultados da dupla corrida, realizada em paralelo ao Grande 
Prémio da China de Fórmula 1, “não espelham o andamento 
real do vice campeão de 2011”. 

“Em ambas as corridas estive involuntariamente envol-
vido em acidentes que poderiam muito bem ter sido evitados, 
principalmente quando se tratam de concorrentes convida-
dos e que não pontuam para o campeonato. No entanto, para 
mim, o que fica deste fim-de-semana é que mostramos que 
temos andamento para lutar pelos primeiros lugares. O carro 
está hoje melhor do que o que estava há um ano e estou con-
fiante que vamos dar a volta por cima já na próxima prova do 
campeonato”, explicou o piloto.

Na manhã de sábado, Ávila ainda “mostrou toda a 
sua competitividade”, colocando o Porsche 911 GT3 Cup da 
“Team Jebsen” na segunda linha da grelha de partida, ao re-
gistar o terceiro melhor tempo nos treinos cronometrados, 

entre 28 concorrentes. À tarde, Ávila também fez um bom ar-
ranque para a primeira corrida, mas caiu para o quinto lugar 
após ter sido atingido por um adversário. “Com a garra que 
lhe é característica, Ávila recuperou ao terceiro lugar até que 
no calor da batalha um imprevisto electrónico atirou de novo 
o piloto da Team Jebsen para a quinta posição, posição em que 
finalizou a corrida”, acrescenta a assessoria do piloto.

Na segunda corrida, realizada ontem, Ávila voltou a ser 
atingido por um adversário, o que causou danos ligeiros na 
suspensão do carro da “Team Jebsen”. O jovem piloto portu-
guês ainda insistiu na luta por um lugar no pódio, mas, na oi-
tava volta, um novo contacto com um adversário acabou por 
danificar o radiador do seu Porsche, ditando o abandono. 

A segunda jornada dupla da Taça Porsche Carrera Ásia 
decorrerá entre 1 e 3 de Junho no circuito internacional de 
Zhuhai.

organismo, faz com que algumas 
decisões demorem mais a fica-
rem resolvidas, afirmou fonte da 
associação.
FAVORITOS COM GOLEA-
DAS. Ontem realizaram-se três 
partidas também a contar para a 
taça que envolveram clubes da 
Liga de Elite. Os favoritos Ka I 
e Monte Carlo venceram sem 
problemas os respectivos em-
bates. A formação orientada por 
Jose Clér goleou os Sub-16 por 
9-0, enquanto que os pupilos de 
Paulo Bento venceram a forma-
ção do Ponto 48 por 5-0. Em par-
tida que opôs clubes da primei-
ra divisão, o Lam Pak venceu os 
Sub-23 por 2-0.

VIOLÊNCIA NA PARTIDA DA TAÇA FRENTE À ROMA

casa de Portugal quer punições exemplares

a uma vitória da Elite
o jogo decisivo da época irá colocar frente a frente a equipa da casa de Portugal e o Kei lun, terceiro 
e segundo classificados, respectivamente. em caso de vitória a formação da casa de Portugal garante 
a subida à liga de elite naquele que será o último jogo da temporada. “se subirmos vai ser uma 
grande festa. estamos a jogar por todos os portugueses e só a vitória interessa”, afirmou Pelé ao 
JtM. o técnico da formação de matriz portuguesa aproveitou ainda para apelar ao público para que 
compareça em força no estádio da uctM na quinta-feira, pelas 21 horas, para puxar pela equipa, 
esperando-se um clima de festa no final de um encontro que poderá ser “histórico”.
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ORQUESTRA SINFÓNICA DA CHINA NO VENETIAN. a orquestra sinfónica Nacional da china actuou 
ontem no venetian Macau perante uma plateia composta por representantes do governo, 
personalidades sociais e amantes da música. a orquestra esteve acompanhada por três 
prestigiados tenores: Hacken lee, bing bing Wang e sonia Maria fortunato.

FOTOLEGENDA

CASA CHEIA EM DIA DE NOVA OBRA SOBRE CAMÕES. a sala stanley Ho, do clube Militar, foi pequena 
para acolher todos aqueles que quiseram assistir na sexta-feira à tarde ao lançamento oficial 
da obra “camões no oriente”, da autoria de eduardo ribeiro. o livro reúne várias pesquisas 
que garantem a presença de camões em Macau.

FO
TO

 P
OR

 C
LU

BE
 C

&C



pág 10 segunda-feira, 16 de abril de 2012 jornal tribuna De macau jornal tribuna De macau segunda-feira, 16 de abril de 2012 pág 11

local local
NOS 100 ANOS DO NASCIMENTO DO MONSENHOR

Padre Manuel Teixeira, Silva Mendes 
e o mistério de um manuscrito
Neste ano de 2012, 
concretamente em Abril, evoca-
se o centenário do nascimento 
do Padre Manuel Teixeira 
(15 de Abril de 1912, Freixo-
de-Espada-à-Cinta – 15 de 
Setembro de 2003, Chaves), o 
que é um pretexto para lembrar 
a figura e para convocar a 
história do Território enquanto 
“ars inveniendi”, esse processo 
lógico de criação de narrativas 
interculturais com um 
assinalável peso valorativo

antónio aresta*

O valor do trabalho histórico e 
historiográfico, empreendido 
pelo Padre Teixeira ao longo 

de uma vida, não deixa ninguém indi-
ferente, tal a sua magnitude e plura-
lismo temático. Dificilmente se lobriga 
um palmo da história de Macau onde 
ele não tenha tocado, salvo um docu-
mento, cerzido uma teoria, aventada 
uma hipótese, recolhido um testemu-
nho ou valorizado o papel da Igreja. 
Sem esquecer que escreveu imensa Po-
esia, boa parte dela editada no ‘Bole-
tim Eclesiástico da Diocese de Macau’, 
onde refulgem temas místicos e apo-
logéticos. Todos lamentamos que não 
tenha tido tempo e oportunidade para 
escrever as Memórias da sua vida em 
Macau, e das suas andanças em Singa-
pura, muito embora tenha derramado 
na imprensa (por exemplo, no “Macau 
Hoje” ou na “Gazeta Macaense”) inú-
meros textos autobiográficos e memo-
rialísticos.

Como tantos compatriotas, conhe-
ci e privei com o Padre Manuel Teixeira 
numa Macau de fim de século que já 
não existe, e dele guardo a memória de 
um vero embaixador cultural de Portu-
gal, para além da estima pessoal e da 
admiração intelectual por uma obra 
ímpar.

E a obra aí está, mais de cem volu-
mes (muitos a carecer de reedição), al-
guns traduzidos para chinês, inglês ou 
japonês, centenas de estudos dispersos 
em revistas e milhares de artigos espa-
lhados na imprensa (todos à espera de 
uma laboriosa inventariação a fazer por 
gente que ame o ofício), tudo dedicado 
a Macau e à presença dos portugueses 
no extremo oriente. 

De resto, é bem conhecida esta 
resposta do Padre Teixeira quando lhe 
perguntaram sobre o modo como gos-
taria de ser lembrado: “o homem é pó, 
a fama é fumo e o fim é cinza … só os 
meus livros permanecerão … e essa é a 
minha consolação !”. E é verdade.

Gostaria de, muito ao de leve, 
comentar a forma como o Padre Tei-
xeira tratou de alguns pormenores da 
biografia de Manuel da Silva Mendes, 
um dos mais categorizados intelectu-
ais portugueses radicados em Macau, 

ainda Portugal era uma monarquia. Os 
seus ideais abertamente republicanos, 
a sua afeição ao socialismo libertário 
(publicou em 1896, “Socialismo Liber-
tário ou Anarquismo”, reeditado há 
poucos anos) e a sua ligação à filosofia 
taoista chinesa, cedo o deixaram indi-
ferente e imune à tutela moral e reli-
giosa exercida por alguns elementos 
mais interventivos do padroado por-
tuguês do oriente sobre a comunidade 
portuguesa. Esta hostilidade educada 
e cortês, mais céptica do que cínica, 
magistralmente descrita por Flaubert, 
não obstava a colaborações pontuais, 
para integrar comissões diocesanas de 
belas artes, a solicitação, por exemplo, 
do padre José da Costa Nunes, ou para 
colaborar em publicações dessa mes-
ma área.

Manuel da Silva Mendes tinha 
aprontado um livro, “Macau Antigo”, 
cujo manuscrito fora entregue, para ser 
composto, à Tipografia do Orfanato da 
Imaculada Conceição. A inesperada e 
prematura morte do autor fez com que 

o manuscrito ficasse esquecido, prova-
velmente até da própria família, legíti-
ma proprietária do documento.

No importante livro, “Liceu de 
Macau”(publicado pela Direcção dos 
Serviços de Educação, cuja 3ª edição é 
de 1986), o Padre Manuel Teixeira traça 
a biografia de Manuel da Silva Mendes, 
porque ele tinha sido Professor e Reitor 
do Liceu. 

Aí é referido esse lamentável epi-
sódio da destruição do manuscrito, de 
um livro póstumo, “Macau Antigo”, de 
Manuel da Silva Mendes, invocando-se 
o testemunho de Luís Gonzaga Gomes 
e dos autores materiais dessa mesma 
destruição, os padres salesianos que 
dirigiam a Tipografia do Orfanato da 
Imaculada Conceição, possivelmente 
aterrados com as heresias e com a ex-
pressão de um pensamento jacobino e 
maçónico.

Dizia o Padre Teixeira “é que es-
sas páginas dum homem que morreu 
sem sacramentos eram irreligiosas e 
ofensivas das instituições monásticas 

de Macau” e, ainda, afirmando com 
indignação, “essas páginas, se fossem 
publicadas, seriam não só um insulto à 
Igreja, mas também à memória de Silva 
Mendes, que em geral era equilibrado e 
moderado”. 

Nesses anos trinta, a par da lenta 
alvorada do Estado Novo, ainda se vi-
via na ressaca das perseguições religio-
sas da primeira república, pelo que o 
comentário do Padre Manuel Teixeira, 
umas dezenas de anos depois, ainda se 
assemelha a um ajuste de contas vindo 
lá do fundo da história. Ficamos a saber 
que a intolerância não se dissolve com 
o tempo, nem com a cultura.

O manuscrito continha setenta 
páginas e foram destruídas sessenta e 
oito.

O Padre Manuel cita abundante-
mente essas duas páginas remanescen-
tes com um escusado acinte, pouco cris-
tão de resto, chegando ao ponto de dizer 
que Austin Coates era um discípulo de 
Silva Mendes no respeitante às preten-
sas calúnias dirigidas aos franciscanos 

(...) “Dificilmente se lobriga um palmo da história de Macau 
onde ele [Padre Manuel Teixeira] não tenha tocado, salvo 
um documento, cerzido uma teoria, aventada uma hipótese, 
recolhido um testemunho ou valorizado o papel da Igreja” 
(...) – António Aresta

(...) Padre Manuel Teixeira afirmou “com indignação, 
‘essas páginas, se fossem publicadas, seriam não só 
um insulto à Igreja, mas também à memória de Silva 
Mendes, que em geral era equilibrado e moderado’” 
(...)  - idem

e às clarissas. E o que escreveu Manuel 
da Silva Mendes?: “quis, em primeiro 
lugar, rir-me um pouco, e também, em 
segundo abaixar alguns pontos, por me 
parecer mais conforme com a verdade, 
vista do século vinte, no geral superla-
tivo de virtudes a que os antigos escri-
tores elevaram tudo, todos os frades e 
todas as freiras”.

O comentário do Padre Teixeira é 
lacónico na sua rispidez moral: “pois 
bem ; os Salesianos deram um golpe de 
misericórdia nesta tacanha pretensão”.

Mas, a história não acaba assim. 
Uma pessoa não identificada, tal-

vez um sacerdote salesiano desavindo 
com a ortodoxia interna, talvez um ti-
pógrafo, leu o manuscrito na sua inte-
gralidade e, provavelmente devido ao 
prestígio intelectual e social de Manuel 
da Silva Mendes teve a intuição clara 
da polémica nascente e tomou a deci-
são de fazer, confidencialmente, uma 
cópia manuscrita. Previa a sua des-
truição, à revelia da família do autor, 
e estaria seguro de que esse texto era 
realmente importante para o deline-
amento do pensamento do seu autor. 
É crível que tenha sido um tipógrafo, 
fazendo jus a uma aura de ilustração e 
saber de que essa corporação mereci-
damente gozava.

Imagine-se, agora, quem terá sido 
o destinatário desse documento? Nem 
mais nem menos do que um Professor 
no Seminário de S. José, amigo do Pa-
dre Manuel Teixeira, de nome José Ma-
ria Braga, conhecido também como Jack 
Braga. Essa sorte poderia ter calhado a 
Charles Boxer, outra figura central no 
estudo da história de Macau.

Esse misterioso manuscrito não 
saiu de Macau, esteve sempre bem 
acondicionado na biblioteca particu-
lar de Jack Braga. O mistério continua. 
Jack Braga publicou tantos títulos, pu-
blicitou imensos documentos, este, po-
rém, permaneceu intocável e inédito. 
Por outro lado, Jack Braga não teve a 
coragem de desvendar este segredo ao 
Padre Manuel Teixeira, de quem era 
amigo. A doação do manuscrito teria 
implicado um perpétuo sigilo, quanto à 
fonte e quanto à publicidade?

O mistério terminou justamente 
após a alienação da Biblioteca de Jack 
Braga à National Library of Australia, 
cujo Catálogo tem o título “The Portu-
guese in Asia and the Far East : The Bra-
ga Collection in the National Library of 
Australia”. O manuscrito aí repousa, 
com 69 páginas, disponível mediante 
microfilmagem. Bem andaria o Arqui-
vo Histórico de Macau em providenciar 
a sua aquisição, enriquecendo assim o 
seu fundo documental, e promovendo 
a sua edição.

Este pequeno episódio não merece 
uma linha na biografia intelectual do 
Padre Manuel Teixeira, sequer belisca a 
sua grandeza, mas pode ilustrar como 
uma combatividade obsessiva redun-
da, invariavelmente, numa infeliz tau-
tologia moral.

Neste ano em que se celebra o cen-
tenário do nascimento do Padre Manuel 
Teixeira, tomo a liberdade de sugerir à 
doutora Edith Silva, directora da Esco-
la Portuguesa de Macau, que pondere 
a criação do “Prémio Padre Manuel 
Teixeira” destinado a galardoar o estu-
dante melhor classificado na disciplina 
de História, honrando-se a memória e 
o legado de um homem que dedicou a 
sua vida e a sua inteligência a Macau.

*Docente. Ex-residente em Macau

Era “um postal vivo de Macau”, aponta ao JTM Fernan-
do Vinhais Guedes, conterrâneo de Monsenhor Teixei-
ra, o padre Manuel, que comemoraria ontem 100 anos. 

Mas é o amigo a admitir: “foi uma figura polémica”.
Entrevistado pelo Canal Macau, o próprio disse ter nas-

cido num dia fatídico: o do trágico afundamento do Titanic, 
a 15 de Abril de 1912. Talvez ainda sem noção desta data, 
foi num navio, o Messagaries Maritimes, que embarcou 
com mais alguns seminaristas rumo a Macau. Tinha então 
12 anos. Segundo Vinhais Guedes, esta vinda precoce era 
explicada por Manuel Teixeira pertencer a uma família po-
bre. Na altura um padre ia pelas aldeias pobres do norte “e 
levava os miúdos para o seminário”, conta Vinhais Guedes, 
que ouviu a história ser contada por Monsenhor Teixeira. 
Só regressaria permanentemente à terra em Abril de 2001, 
para um lar para o qual havia contribuído com 3,75 milhões 
de patacas.

Foi o seu feitio que o tornou uma figura polémica, como 
recorda o amigo de Chaves. “Era uma pessoa um bocado 
ríspida no trato, muito frontal, directo, às vezes agressivo 
até, com uma grande independência, pois praticamente 
geria a sua vida sem dar cavaco a ninguém, nem ao bis-
po, que tinha sido aluno dele”. Outra faceta que relembra 
de Monsenhor era a sua “vaidade”: “orgulhoso da obra”, 
porque “em todas as áreas temáticas que pegava fazia um 
livro”, tendo desta forma “lançado 123 obras”. E toda esta 
produção só se explica por dois motivos: “tinha tempo e era 
rato de biblioteca”. Toda esta aura à volta de Monsenhor fez 
dele “o guia das personalidades importantes que visitavam 
Macau”.
UM HOMEM DO REGIME. Outra faceta conhecida do ho-
mem que percorria a ponte Nobre de Carvalho a pé, desde 
o Seminário, com os seus cabelos e longa barba brancos ao 
vento, de batina branca, era a sua ligação ao Estado Novo. 
“Era um bocado anti-comunista primário, tinha as suas con-
vicções, era salazarista”, admite Vinhais Guedes.

Jorge Neto Valente relembra uma história do passado 
“conservadorista” do padre, mas que é também uma prova 
de como se habituou aos tempos modernos. “Por altura das 
eleições presidenciais de 1896 [que opuseram Mário Soares 
a Freitas do Amaral] escreveu um artigo de opinião num 
jornal em Macau no qual dizia, resumidamente, que entre 
escolher um filho de um padre despedrado [referência a So-
ares] e um candidato de formação cristã e de boas famílias 
não havia dúvidas, mas Soares ganhou e quando visitou o 
território, mais tarde, quis conhecê-lo e deu-lhe uma meda-
lha e não é que o padre Teixeira ficou rendido a Soares?”. 
Segundo Neto Valente, é sinal que “também reconheceu a 
mudança dos tempos”.

Mas mesmo antes desta habituação, e apesar de “se 
meter na política”, Neto Valente conta que quando ia a casa 
de alguém não tocava nesse assunto. E relembra algumas 
das vezes em que o padre lá aparecia por casa, sem avisar, 
e juntava-se para jantar. “Às vezes ainda nem eu, nem a mi-

nha mulher tínhamos chegado a casa e já lá estava o padre 
Teixeira, algumas das vezes até já tinha jantado!”. De resto, 
esta seria uma prática habitual com outras famílias.

A historiadora Beatriz Basto da Silva também foi amiga 
de Monsenhor Teixeira, tendo este sábado prestado uma ho-
menagem como forma de recordar “uma das páginas vivas 
da história de Macau”. Ao JTM, antes do debate promovido 
pelo Instituto Português do Oriente, preferiu destacar aci-
ma de tudo a faceta de historiador. “Registou, recolheu e 
publicou sobre realidades que ficariam perdidas, e são estes 
documentos que nos permitem conhecer esse passado, que 
de outro modo seria inacessível”. Salienta ainda “a capaci-
dade enciclopédia, de registar tanta coisa sem computador 
ou secretário” e sempre “sem descurar a sua vertente reli-
giosa, sempre muito ligado aos pobres”. Numa altura em 
que a população de Macau era “muito flutuante”, conse-
guiu ter “uma presença continuada e muito dedicada”. Para 
trás, deixou “obras longas mas fáceis de ler”, que Beatriz 
Basto da Silva julga valer a pena “traduzir para chinês”.
OS TEMPOS DIFÍCEIS DO LAR EM CHAVES. Apesar 
de ter sido num restaurante no Hotel Lisboa que conhe-
ceu Manuel Teixeira, foi já em Chaves que Vinhais Guedes 
o reencontrou, no lar. Se se atrasasse na visita, perguntava 
logo por onde é que o amigo tinha andado. Mas não foram 
tempos fáceis, esses. “Arranjou lá vários problemas porque 
como sempre viveu de forma autónoma e independente não 
teve uma adaptação fácil às regras”, que apesar de tudo lhe 
eram mais favoráveis. “Ele convencia-se que podia ir para 
outro local melhor, mas lá estava no melhor de Portugal, 
e estava instalado sozinho numa suíte, com uma sala para 
visitas”. 

Mas nunca esqueceria o tempo que esteve em Macau, 
do qual tinha saudades, principalmente “dos anos 90 até à 
entrega do território, altura em que teve um estatuto de fi-
gura, protegido e apoiado pelo Governador General Rocha 
Vieira”. Estava então “nem um príncipe, instalado na pou-
sada de Mong Há, numa suíte à maneira dele, com carro e 
motorista, sendo convidado para todas as cerimónias”. 

Depois de o ir buscar ao lar, para passear de carro e 
levá-lo a ver as paisagens transmontanas, Vinhais Guedes 
levava-o à própria casa, para beber um sumo. Conta que o 
padre foi durante algum tempo adepto de uísque. “Mas já 
tendo bebido a sua conta dizia-me: ‘Deus perdoa sempre, os 
homens perdoam às vezes, a natureza nunca perdoa!’”.

Ficou conhecido como “Monsenhor Macau”. Nasceu 
em Freixo-de-Espada-à-Cinta, onde esteve até aos 12 anos, 
altura que partiu para o Oriente. Chegou a Macau a 27 de 
Outubro de 1924, após mês e meio de viagem, e ingressou 
no Seminário de São José. Celebrou a primeira missa a 1 de 
Novembro de 1934, na Igreja de São Domingos e foi depois 
nomeado pároco de São Lourenço. Em 1948 partiu para Ma-
laca e Singapura, como superior e Vigário Geral das Mis-
sões portuguesas. Regressou a Macau passados 14 anos, 
em 1962. Poucas vezes foi a Portugal, onde tinha uma irmã, 
freira, e de vez só regressou em 2001. Morreu a 15 de Setem-
bro de 2003. Tinha 91 anos.

*com Raquel Carvalho

“Um postal
de Macau”

Os amigos e os que conheceram Monsenhor 
Teixeira relembram a vida do homem que nasceu 
há 100 anos, ontem completados. Vinhais Guedes 
reencontrou-o em Chaves, Beatriz Basto da Silva 

salienta a faceta de historiador e Neto Valente 
recorda algumas histórias que ficaram ligadas a 

uma figura que não foi consensual

helder almeida*

“Era uma pessoa um bocado ríspida no trato, muito 
frontal, directo, às vezes agressivo até, com uma 
grande independência, pois praticamente geria a sua 
vida sem dar cavaco a ninguém, nem ao bispo, que 
tinha sido aluno dele” – Vinhais Guedes

“Registou, recolheu e publicou sobre realidades 
que ficariam perdidas, e são estes documentos 
que nos permitem conhecer esse passado, 
que de outro modo seria inacessível” – Beatriz 
Basto da Silva
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(...) Jovens da diáspora “Trazem alguma 
coisa com eles tanto para o território como 
para a comissão organizadora porque cada 
um tem a sua profissão em diferentes 
áreas” (...) - Jorge Valente

(...) “Perguntam o que os jovens da diáspora levam de Macau? Mas eu pergunto 
com o que é que nós ficamos? E nesse aspecto o mais importante é a unidade 
do nosso grupo. Não sei se foi sorte, mas a comissão organizadora é forte e 
todos temos o mesmo objectivo: fortalecer e garantir a continuidade da nossa 
comunidade em Macau” (...) - Duarte Alves

É uma despedida com um “até já”. Depois de uma semana 
intensa, os jovens macaenses da diáspora partiram para os 
quatro cantos do mundo com as suas raízes mais fortes. Já 

em Macau criou-se um grupo de trabalho coeso para “reforçar” 
o legado dentro de portas. Os objectivos do 2º Encontro da Co-
munidade Juvenil cumpriram-se. “Foi sem dúvida um sucesso”, 
disse ao JTM Duarte Alves, presidente da comissão organizadora, 
fazendo um balanço positivo. “Um dos objectivos deste encon-
tro era que os representantes das Casas de Macau da diáspora 
fossem embaixadores do território nos seus próprios países, para 
que dêem a conhecer a cultura aos amigos e familiares e venham 
a Macau não só para visitar”, acrescentou.

Mas não é apenas com os da diáspora que os laços ficam mais 
apertados. Dentro do pequeno território, o encontro possibilitou a 
formação de um grupo de trabalho de jovens locais que querem lu-
tar pelo “mesmo objectivo”. “Também terminamos o encontro com 
um grupo de trabalho bastante bom. Na comissão organizadora es-
tamos todos contentes”, salientou o vice-presidente Jorge Valente.

“Perguntam o que os jovens da diáspora levam de Macau? 
Mas eu pergunto com o que é que nós ficamos? E nesse aspecto o 
mais importante é a unidade do nosso grupo. Não sei se foi sorte, 
mas a comissão organizadora é forte e todos temos o mesmo ob-
jectivo: fortalecer e garantir a continuidade da nossa comunidade 
em Macau”, salientou Duarte Alves.

Depois da oportunidade de trabalharem em conjunto, os 
membros da comissão irão desenvolver alguns projectos para as-
segurar o futuro. O “primeiro passo” será a criação de uma asso-
ciação de jovens macaenses que deverá nascer “com quase 100 por 
cento de certeza ainda este ano”. “Este tipo de projecto permitiu 
conhecermo-nos melhor, porque não se tratou apenas de convívio, 
estamos a trabalhar e a criar sinergias para os próximos três anos 
enfrentarmos outros projectos e estarmos mais envolvidos no de-
senvolvimento social e económico de Macau”, destacou Duarte Al-
ves, notando que em 2015 é de esperar um novo encontro.

Até lá, já há vários planos na cabeça de todos, que depois de 
uma discussão conjunta permitirão desenhar um projecto “mais 
viável e simbólico para o início da associação”. Além das ideias 
venceram ainda os sentimentos que também podem impulsionar a 
participação no progresso local e nacional. “O mais importante são 
as amizades que se fizeram e as quais serão cruciais para criar uma 
plataforma que permitirá também que a comunidade de fora de 
Macau esteja mais próxima e possamos manter o contacto e ajudar 
no desenvolvimento da RAEM e do Continente chinês”, destacou.
OPORTUNIDADES PARA O FUTURO. Lançar um negócio ou 
estudar no território poderão ser duas opções que a diáspora tem 
em cima da mesa. E já há exemplos antigos. “No último encontro 
uma pessoa gostou tanto de Macau que quando voltou para os Es-
tados Unidos começou logo a tratar das coisas para fazer um pro-
grama de intercâmbio e em nove meses regressou a Macau, onde 
ficou um ano”, notou Jorge Valente, da comissão organizadora.

Os dois jovens macaenses estão certos que a diáspora pode 
ajudar no desenvolvimento da RAEM. Além de levarem na mala 
das recordações um quadro impressionista das suas raízes, tam-
bém poderão contribuir para Macau com os seus conhecimentos 
diversos e os aspectos culturais dos países onde vivem. “Trazem 
alguma coisa com eles tanto para o território como para a comis-
são organizadora porque cada um tem a sua profissão em diferen-
tes áreas”, notou Jorge Valente.

Do território levam um entendimento mais profundo para 
reflectir. “Muitos nunca tinham vindo a Macau e quando chegam 
é para absorver a realidade, ver como está inserida nesta região e 
na República Popular da China, podendo voltar a casa com uma 
ideia e começar a analisar se haverá alguma oportunidade de ne-
gócio”, mencionou por sua vez Duarte Alves.
UMA MACAU AINDA MAIS MULTICULTURAL. A mesma im-
pressão têm alguns dos participantes da diáspora. “Acho que te-
mos um privilégio, mas esse privilégio tem de ser aproveitado se 

PRÓXIMO ENCONTRO DEVERÁ ACONTECER DAQUI A TRÊS ANOS

Jovens macaenses mais unidos pela continuidade
Enquanto uns partem levando as suas raízes pelo 
mundo, outros ficam em Macau a tentar trilhar um 
caminho seguro para o futuro da identidade macaense. 
A organização faz um balanço positivo do 2º encontro 
da comunidade juvenil notando que foi o ponto 
de partida para também, a nível local, se trabalhar 
com uma maior proximidade na “continuidade da 
comunidade”. Todos poderão ter uma palavra a dizer 
na vida política e económica da RAEM

não acaba por ser perder um bocadinho. Também nos cabe a nós 
macaenses fazer mais e melhor e participar na vida cívica e políti-
ca se assim o entendermos”, acredita Noel Cardoso, defendendo 
que devem pautar-se “pela excelência e por mérito”.

Para o jovem macaense que, embora tenha ido viver para 
Portugal em pequeno se desloca ao território regularmente, as 
próprias autoridades estão receptivas a que haja uma participa-
ção mais activa. “Para isso creio que as opções políticas do Go-
verno Central e do Governo local dão todas as condições para 
que a comunidade jovem macaense floresça, ganhe competência 
e que venha a Macau contribuir de facto para o desenvolvimento 
da região”, salientou o advogado, notando ainda a importância 
dos mais novos tentarem aprender o português, chinês e inglês e 
apostar noutras áreas de interesse.

Mostrando-se satisfeito com o encontro e salientando a ca-
pacidade de adaptação dos macaenses, Noel Cardoso espera que 
a iniciativa “seja o ponto de partida para um maior encontro e 
convívio até no dia a dia através da Internet”. “É um trabalho 
profundo que temos de fazer um bocadinho em cada dia para 

fortalecemos esta identidade que é a macaense e que existe há 
mais de 400 anos”.

Embora numa realidade diferente, Noel Cardoso antevê 
que Macau possa continuar a ser um centro cultural que junta 
no mesmo espaço pessoas diferentes latitudes. E os da diáspora 
podem trazer sangue novo. “Numa altura em que o mundo é 
global, o papel que Macau tem a desempenhar é estar na dian-
teira da globalização das pessoas, em que não há só um encontro 
entre Portugal e China, mas de todas as pessoas do mundo, uma 
realidade que, na verdade, já vemos aqui”, observou.
ESPERADO MAIS DINAMISMO. Também António Rego sai de 
Macau com a certeza que este evento permitiu que todos se aproxi-
massem numa terra em que há oportunidades. “O balanço é positi-
vo sobretudo ao nível da camaradagem e da amizade que criamos 
entre nós. Estreitamos bastante os laços”, mencionou o engenheiro.

Durante uma semana foram descobrir as várias vertentes de 
Macau, chegando a visitar até o Continente chinês, ampliando a 
imagem do território como uma boa plataforma entre dois mun-
dos. “De facto há essa possibilidade. Macau está numa posição 

privilegiada de ponte entre a China e os países lusófonos”, disse.
Por outro lado, esta viagem permitiu pensar em estratégias 

diferentes para levar os mais novos para as actividades da Casa de 
Macau em Portugal. “Precisamos de atrair jovens para garantir o 
futuro e foi muito importante o encontro até para estreitarmos os 
laços entre nós membros da Casa de Macau em Portugal. Tentare-
mos levar novas ideias de outras Casas”, referiu António Rego.

Também Ana Lourenço partilha da mesma opinião. “Vamos 
tentar dinamizar mais a casa de Macau e ter novas ideias para 
atrair jovens que divulguem a cultura”. Ana Lourenço também 
acredita que há oportunidades em Macau, mas como trabalha na 
área da saúde e comercial não antevê uma para si. No entanto, 
irá passar a palavra sobre a terra das suas origens “a amigos”. E 
assim vão levando Macau pelo mundo.

Um das questões debatida durante o encontro, organizado 
pela primeira vez por uma comissão constituída por jovens locais, 
foi o alargamento dos sócios das Casas de Macau mesmo a pesso-
as que não tenham as características biológicas de um macaense, 
mas se interessem pela história e cultura.

fátima almeida

(...) “Este tipo de projecto permitiu conhecermo-nos 
melhor, porque não se tratou apenas de convívio, estamos 
a trabalhar e a criar sinergias para os próximos três anos 
enfrentarmos outros projectos e estarmos mais envolvidos no 
desenvolvimento social e económico de Macau” (...) – idem

O 3º Encontro deverá realizar-se em 2015

Associação de jovens macaenses deverá nascer ainda este anoJorge Valente e Duarte Alves fazem um balanço muito positivo do encontro



Carlos Tevez tem estado em grande plano no regresso à equipa
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DORTMUND A UM PONTO DO TÍTULO. 
o borussia de Dortmund está a 
um ponto de revalidar o título de 
campeão alemão, ao vencer fora 
o schalke 04 (2-1) e beneficiar 
do “nulo” do bayern Munique.

JOGADOR DO LIVORNO MORRE EM CAMPO. o médio do livorno Morosini, de 
25 anos, faleceu no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardíaca. 
as autoridades estão a investigar o caso dado que a ambulância que 
transportou o jogador ficou barrada por um carro da polícia que estava 
estacionado à entrada no estádio, atrasando a entrada do veículo de 
emergência. a liga italiana encontra-se neste momento suspensa. DESPoRTo

Valência goleado 
o valência foi surpreendido pelo espanhol e acabou goleado por 4-0, resultado que 
poderá custar caro aos valencianos que correm o risco de perder o último lugar que 
dá “bilhete” para a liga dos campeões. Nas outras partidas disputadas ainda antes do 
fecho desta edição o betis venceu o osasuna por 1-0, resultado idêntico ao alcançado 
pelo saragoça na recepção ao granada, enquanto Málaga e real sociedad 
empataram a uma bola, tal como o villarreal e o santander.

LIGA ESPANHOLA

Desfile de recordes dá festa em Madrid

O Manchester City goleou o Norwich, por 
6-1, com um “hat-trick” do argentino Carlos 
Tevez, em jogo da 34.ª jornada da liga inglesa 
de futebol, um resultado que deixa os “citizens” 
a dois pontos do líder Manchester United, 
embora com um jogo a mais

A deslocação ao terreno do Norwich até nem come-
çou da melhor forma para o avançado argentino, 
que logo aos nove minutos foi admoestado com um 

cartão amarelo, mas volvidos outros tantos fazia aquele 
que seria o primeiro dos três golos que apontou.

Sérgio Aguero, aos 27 minutos fez o 2-0 para os ho-
mens de Roberto Mancini, apontando o seu 20.º golo pela 
equipa esta época. “Kun” voltou a marcar aos 75 e, só o 
poste da baliza de John Ruddy o impediu de marcar tam-
bém um “hat-trick” como o seu compatriota a poucos mi-
nutos do final da partida. Restou a Adam Johnson, já em 
descontos marcar o sexto golo para o City, aos 90 minutos.

O golo de honra do Norwich chegou aos 51 minutos, 
por intermédio de Andrew Surman, que ainda fez sonhar 
os anfitriões, já que na altura reduziu para 1-2.

A vitória em Carrow Road reaproxima o Manchester 
City “vizinho” United, que recebeu domingo o Aston Villa, 
partida que se disputou já depois do fecho desta edição.

Nas restantes partidas disputadas sábado, o West 
Bromwich bateu o QPR por 1-0, o Swansea surpreendeu 

o Blackburn por uns expressivos 3-0 e o Sunderland em-
patou a zero com o Wolverhampton. Mais logo Arsenal e 
Wigan medem forças numa partida que será transmitida 
na TDM Sport a partir das 3h.
LIVERPOOL FINALISTA NA TAÇA. O Liverpool qua-
lificou-se, pela 14ª vez, para a final da Taça de Inglaterra, 
depois de bater o “vizinho” Everton por 2-1, no Estádio 
de Wembley, em Londres. Marcou primeiro o Everton, por 
intermédio do croata Nikica Jelavic, que aproveitou da me-
lhor forma um lance confuso na grande área do Liverpool. 
Já na segunda parte, aos 62 minutos, o uruguaio Luis Su-
arez repôs a igualdade no marcador, depois de interceptar 
um passe mal medido do francês Sylvain Distin.

Na entrada da recta final do encontro, o ponta de lan-
ça Andy Carroll, que a imprensa insiste que está de saída 
do clube, qualificou o Liverpool com uma cabeçada certei-
ra a três minutos dos 90.

Os “reds” vão defrontar o vencedor da partida entre o 
Tottenham e o Chelsea, que também se disputou ontem já 
depois do fecho da edição do JTM.

JTM/Lusa

PREMIER LEAGUE

Tevez fez “hat-trick” na goleada do city

O Real Madrid vai chegar ao clássico 
de Camp Nou com quatro pontos 
de vantagem sobre o Barcelona, o 

que até esteve para não acontecer – mas já 
lá vamos.

Os merengues, a jogarem mais cedo que 
os catalães, tiveram uma noite de recordes e 
mais recordes. Para além do triunfo suado 
sobre o Sporting Gijón (3- 1), houve variadas 
razões para festejar. Ronaldo chegou aos 300 
golos na carreira, assinou o 41º remate cer-
teiro na Liga espanhola, tantos como Messi e 
algo nunca conseguido por nenhum futebo-
lista nos principais campeonatos europeus 
nos últimos 51 anos, e José Mourinho igua-
lou os 107 golos marcados pelo Real Madrid 
de John Toshack, na temporada 1989/90, 
sendo óbvio que essa marca passará à histó-

ria, quiçá já em Barcelona.
Como se isso já não bastasse, o tri-

dente constituído por Ronaldo, Benzema e 
Higuaín – os marcadores dos golos do Real 
Madrid - atingiram a soma de 80 golos na 
Liga. Ou seja, é o tridente mais produtivo 
da história do futebol espanhol.

O jogo começou mal para os meren-
gues que viram o Sporting de Gijón adian-
tar-se na marcação de um penálti – o primei-
ro marcado contra o Real Madrid na actual 
edição da Liga. De las Cuevas, que em 2007 
esteve com um pé na Luz, enganou Casillas 
e assustou o Bernabéu, que se deve ter lem-
brado da derrota caseira da época passada 
diante do mesmo adversário.

Higuaín empatou antes do interva-
lo e nos segundos 45 minutos o treinador 
visitante, Javier Clemente, ‘estacionou’ o 
autocarro de dois andares, que só foi des-
feito a 16 minutos do fim por, quem mais?, 
Ronaldo. Benzema tratou, apenas, de selar 

o resultado final num golo muito festejado 
por Mourinho.

Acabava o Real, começava o Barcelo-
na. Frente ao Levante, o Barça sofreu mui-
to. Apanhou-se a perder com um penálti de 
Busquets, que meteu as mãos à bola, e de-
pois teve que se socorrer de Messi e de... Tei-
xeira Vitienes, o juiz que teve direito a uma 
espera no último clássico entre Real Madrid 
e Barcelona. Primeiro, o argentino empatou, 

nada a dizer. Mas depois o árbitro marcou 
uma grande penalidade altamente discutí-
vel, pois parece ter sido Cuenca a rasteirar 
Botelho, defesa do Levante. Contudo, o ár-
bitro apitou para a marca de penálti e Messi 
facturou. O astro sul-americano cometeu a 
proeza de ser o primeiro jogador em Espa-
nha depois de Ronaldo, o brasileiro, a mar-
car em dez encontros consecutivos.

JTM/DN

Ronaldo marcou o seu 41º golo na liga

Ronaldo chegou aos 300 golos, marcou o 41º na Liga, Mourinho igualou 
Toshack, o Real venceu e o Barça também... com polémica

bruno pires
joão ruela

GP CHINA

Rosberg faz o pleno de estreias
O feito do germânico, que 

viu o compatriota, cole-
ga de equipa e sete vezes 

campeão mundial Michael Schu-
macher abandonar à 13ª volta, fi-
cou marcado por uma corrida sem 
falhas, deixando para trás os dois 
pilotos da Mclaren Mercedes.

Os britânicos Jenson Button e 
Lewis Hamilton, que recuperou o 
primeiro lugar do Mundial, agora 

com mais dois pontos que o seu 
colega de escuderia, fecharam o 
pódio na China, enquanto atual 
bicampeão do Mundo, o alemão 
Sebastien Vettel não fez melhor 
que o quinto posto.

Vettel terá sido mesmo um 
dos grandes derrotados desta ter-
ceira prova, já que foi obrigado a 
fazer uma corrida desgastante de 
trás para a frente.

Na véspera, germânico foi 
eliminado na segunda sessão 
de treinos, partiu do 11º posto 
da grelha e no arranque para a 
corrida perdeu logo mais três 
posições.

No início da corrida, Schu-
macher foi servindo de “tam-
pão” a Rosberg, mas o apoio do 
veterano piloto alemão termi-
nou à 13.ª volta, quando foi for-

çado a abandonar devido a uma 
roda mal apertada.

Praticamente na mesma al-
tura, uma paragem nas boxes de 
Rosberg, para mudar de pneus, 
permitiu ao mexicano Sergio 
Perez (Sauber) usufruir espora-
dicamente da liderança da cor-
rida. Rosberg regressou à pista 
ao mesmo ritmo e ultrapassou 
o brasileiro Felipe Massa (Fer-

rari), que entretanto tinha apro-
veitado uma paragem de Perez.

As oscilações na frente foram 
prosseguindo com as paragens 
nas boxes, mas, assim que a prova 
“largou” as assistências obriga-
tórias, Rosberg assumiu definiti-
vamente a liderança para ganhar 
pela primeira vez, na 111ª corrida 
que disputou.

JTM/Lusa

TAÇA DA LIGA

Benfica vence Gil Vicente e alcança o “tetra”

CASO CARDINAL

Paulo Pereira cristóvão magoado 
com presidente Godinho lopes
“Vice” vai ser defendido por Rogério Alves e 
está desiludido por a suspensão ter sido aceite 
de imediato. Direcção discute hoje o caso

Segundo o DN apurou, Paulo Pereira Cristóvão é, 
neste momento, um homem magoado com Luís Go-
dinho Lopes, presidente do Sporting, por este último 

ter aceitado de imediato a sua suspensão do cargo de vice-
presidente do Conselho Diretivo (CD), devido ao alegado 
envolvimento do “vice” na suposta armadilha ao árbitro 
assistente José Cardinal.

O DN sabe que o antigo inspector da Polícia Judiciá-
ria esperava uma defesa mais rápida por parte de Godinho 
Lopes – o que só aconteceu devido a pressões internas –, a 
quem considera ter prestado a máxima colaboração.

Em Alvalade questiona-se a resposta do Sporting aos 
últimos acontecimentos. Há quem veja precipitação na ati-
tude do presidente em ter aceitado, quase de forma automá-
tica, o pedido de suspensão de Paulo Pereira Cristóvão do 
cargo de vice-presidente. Outros vêem no comportamento 
de Godinho uma forma de resolver a má convivência entre 

Paulo Pereira Cristóvão e Luís Duque, administrador da 
SAD para a área do futebol. O DN sabe que desde a de-
missão de Carlos Barbosa do cargo de vice-presidente, no 
início do mês de Fevereiro, que a relação entre Luís Duque 
e Paulo Pereira Cristóvão se deteriorou bastante.

Mas Paulo Pereira Cristóvão é, no instante em que 
o leitor lê estas linhas, ainda vice-presidente do Sporting 
ou não? A questão é complexa e de diferentes leituras ju-
rídicas. Segundo um advogado bem familiarizado com os 
estatutos dos clubes portugueses, não havendo a figura 
da suspensão nos estatutos do Sporting, Pereira Cristó-
vão continua a ser vice-presidente, porém, outro causídico 
afiançou ao DN que a omissão dessa figura remete para o 
código das sociedades comerciais no qual existe essa figu-
ra. Uma coisa é certa: Pereira Cristóvão será defendido por 
Rogério Alves, que, como se sabe, foi candidato, não eleito, 
a presidente da Assembleia Geral na lista de Godinho Lo-
pes. “Confirmo que aceitei ser advogado de Paulo Pereira 
Cristóvão, mas não tenho nada mais a dizer. Vamos deixar 
passar o fim de semana, segunda-feira, provavelmente, te-
rei algo mais a dizer”, disse Rogério Alves ao DN.

Hoje à tarde, o Conselho Diretivo do Sporting vai reu-
nir e em cima da mesa terá a análise dos últimos aconteci-
mentos. Nesse encontro, no qual Pereira Cristóvão primará 

pela ausência, uma das questões a debater é a situação do 
antigo inspector, podendo o Conselho Directivo tentar sen-
sibilizar Cristóvão a fazer marcha-atrás.

A estratégia de comunicação a seguir futuramente 
pelo clube é outro dos pontos em análise cuja discussão 
promete ser polémica. JTM/DN

MARSELHA CONQUISTA “TRI”. 
o olympique Marselha 
conquistou a sua terceira taça 
da liga francesa de futebol 
seguida, ao bater na final o 
olympique lyon, por 1-0.

PACHECO VENCE E ANELKA PERDE NA ESTREIA. o beijing guoan, equipa 
liderada por Jaime Pacheco, subiu ao terceiro lugar do campeonato 
chinês, depois de ter derrotado o shandong luneng por 2-1. o shanghai 
shenhua, equipa agora orientada por anelka que acumula as funções 
de treinador-jogador, perdeu em casa frente ao tianjin por 1-0. o Dalian 
shide, de Nelo vingada, foi também derrotado pelo mesmo resultado. DESPoRTo

E vão quatro seguidas. O Benfica 
acentuou a hegemonia na Taça da 
Liga ao arrecadar o quarto troféu 

em cinco edições da prova. Esta é a segun-
da vez que clube da Luz alcança um tetra, 
depois de ter arrecadado quatro Taças de 
Portugal consecutivas entre 1948/49 e 
1952/53, com a ressalva de que a edição 
de 1949/50 não se realizou.

A Taça da Liga é uma competição 
nova em Portugal, mas em Inglaterra tem 
mais tradição por existir desde 1961. O 
Benfica pode orgulhar-se de ter igualado 

um feito que em terras de Sua Majestade 
apenas foi alcançado por uma vez, pelo 
Liverpool: o de vencer quatro troféus 
consecutivos. Os “reds” arrecadaram o 
troféu entre 1981 e 1984, sendo ainda o 
clube com mais títulos: oito.

Para o Gil Vicente fica o consolo de 
ter jogado a primeira final da sua histó-
ria, mas também a de ter arrecadado 750 
mil euros nesta final, resultado de 250 mil 
euros de desempenho desportivo, 300 mil 
euros de receitas televisivas e 200 mil eu-
ros. Aliás, esse foi o montante que tam-
bém o Benfica arrecadou, apesar de ter 
conquistado o troféu.

Os encarnados são, aliás, os verda-

deiros reis da Taça da Liga, pois, além dos 
troféus alcançados, somaram 15 triunfos 
consecutivos. Aliás, nos 23 jogos que re-
alizou para esta prova, o Benfica sofreu 
apenas uma derrota – na primeira edição 
em Setúbal, por 2-1, frente ao vencedor da 
primeira edição –, tendo cedido apenas 
três empates, sendo que um deles teve 
um sabor a vitória, pois foi na final com 
o Sporting, que a equipa então treinada 
pelo espanhol Quique Flores conquistou 
no desempate por penáltis, numa partida 
realizada no Estádio do Algarve.

Nos quatro troféus conquistados pe-
los encarnados Maxi Pereira, Luisão, Pa-
blo Aimar e Cardozo estiveram em todos, 
embora o brasileiro tenha ficado fora da 
final de Coimbra devido a castigo.

O benfiquista Rodrigo foi um dos 
melhores marcadores desta edição da 
Taça da Liga, tendo chegado aos quatro 
golos, tantos quando o ex-marítimista 
Baba, e Miguel Rosa, jogador emprestado 
pelo Benfica ao Belenenses.
JESUS TIROU COELHO DA CARTO-
LA. O argentino, de alcunha “El Conejo” 

(o coelho), foi o herói improvável da vi-
tória encarnada. Não marcava há quatro 
meses (desde 16 de Dezembro, no 5-1 ao 
Rio Ave) e assistia do banco a um jogo que 
o Benfica foi incapaz de resolver até aos 
dez minutos finais. Então, ao minuto 82, 
Jesus tirou-o da cartola. E, logo aos 84’, 
Saviola fez o golo (o 2-1 final), desviando 
para a baliza do Gil, após um primeiro re-
mate de Witsel.

Antes, o Gil Vicente fez um jogo 
abnegado. Na primeira meia hora, os gi-
listas não deram espaço aos encarnados, 
cortaram-lhes as linhas de passe e apos-
taram em contra-ataques. Porém, contra 
a corrente, viram os benfiquistas marca-
rem: cruzamento de Bruno César e desvio 
certeiro de Rodrigo.

O golo parecia ter mudado o jogo. O 
Benfica acabou a primeira parte por cima, 
mas não facturou. E pôs-se à mercê do 
Gil. José Luís – aposta de Paulo Alves – 
empatou num pontapé de moinho. Aí, os 
sinos tocaram a rebate no banco lisboeta: 
e Saviola entrou para resolver.

JTM/DN

Tal como o Liverpool, os encarnados somam quatro troféus seguidos. Benfiquistas e gilistas levam 750 mil euros

carlos nogueira

a figura: Saviola
fez o que se lhe pedia: foi decisivo. 
saviola já não tem a frescura de outros 
tempos – é uma segunda, se não 
terceira opção para Jorge Jesus. Mas 
no sábado voltou a ser determinante ao 
marcar após dois minutos em campo.

bruno pires
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MÚLTIPLOS ATAQUES NO AFEGANISTÃO. No dia de ontem 
deflagraram várias ataques no afeganistão, no que 
foi considerada pelos talibãs como uma “ofensiva 
de primavera”. em Kabul, homens armados 
tentaram penetrar na zona das embaixadas, e do 
Parlamento havendo notícias de vítimas.

ESTADO PORTUGUÊS FALHA VENDA DE F-16. os dez caças f-16 e oito 
helicópteros Puma da força aérea Portuguesa inscritos para venda 
desde 2006 na lei de Programação Militar (lPM) ainda não têm 
compradores interessados. até mesmo um interesse paquistanês 
em adquirir os caças listados no documento relativo a 2010 
desapareceu na versão mais recente.

GUINÉ-BISSAU

Militares não respondem à cPlP
O Comando Militar que tomou o poder na Guiné-Bissau está “na fase da busca incessante de uma 
solução pacífica para a crise político-militar imposta pelo deposto poder político”, garantiram os 
militares em comunicado. A CPLP ameaça com intervenção

O Estado Maior General das Forças Armadas 
(EMGFA) vem direccionar agora os seus máximos 
esforços na criação de condições necessárias ao rá-

pido restabelecimento da ordem constitucional, e sobre-
tudo do clima de paz e segurança”, diz o comunicado dos 
militares, o comunicado número 7.

O EMGFA “traça para os próximos dias” “objectivos 
a cumprir”, um deles “accionar mecanismos tendentes à 
remoção dos obstáculos à reforma dos sectores da Defesa 
e Segurança, há muito anunciada pelo governo da Guiné-
Bissau mas que nunca conheceu o seu arranque”, apesar 
da vontade e do apoio da comunidade internacional.

Depois, segundo o comunicado, “apontar as suas ba-
terias no combate sem tréguas ao tráfico e consumo de 
drogas e outros produtos narcóticos, para o restabeleci-
mento da boa imagem interna e externa da Guiné-Bissau, 
e o consequente incentivo ao investimento estrangeiro 
nos sectores económicos e sociais do país”.

Os militares querem ainda “acabar de uma vez por 
todas com a crónica cultura de impunidade implantada 
no país nos últimos 20 anos” e avançar com a criação de 
condições para o início “das sessões de julgamento no fó-
rum próprio, definindo como prioridade os casos de as-
sassinatos políticos ocorridos recentemente no país”.

Enfim, querem os militares, “assegurar a continuida-
de do processo de construção do Estado de direito demo-
crático” e de um clima propício “para o exercício pleno da 
democracia com base no respeito escrupuloso pelos valo-
res fundamentais do homem, assentes essencialmente na 
liberdade de expressão”.
CPLP CONTRA GOLPISTAS. A Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) disse ir propor a criação 
de “uma força de interposição para a Guiné-Bissau, com 
mandato definido pelo Conselho de Segurança” da ONU 
e considera “sanções individualizadas” aos militares gol-
pistas.

O documento salienta que as “únicas autoridades 
reconhecidas pela CPLP na Guiné-Bissau” são as que 
resultam do voto popular e da legalidade institucional. 
Qualquer atentado à “integridade física de todos os titu-

lares de cargos públicos e demais cidadãos (...) sob custó-
dia dos militares” é classificada como “intolerável” e com 
consequências no “plano do direito penal internacional”.

Sobre a missão militar angolana (Missang), o docu-
mento não confirma a retirada, limitando-se a referir “o 
importante papel desempenhado” em “prol da estabili-
zação, pacificação e reforma do sector de defesa e segu-
rança”.

No intervalo da reunião na sede da CPLP em Lisboa, 
foram feitas acusações directas ao chefe de estado- maior 
das forças armadas guineenses, general António Indjai, 
atribuindo-lhe a autoria do golpe. Quer o responsável da 
diplomacia guineense, Mamadu Djaló Pires, quer o seu 
homólogo angolano, Georges Chicoti, não hesitaram em 
afirmá-lo. Indjai “está na origem do golpe de Estado”, dis-
se Pires; “há uma chefia militar devidamente conhecida. 
São os únicos responsáveis que sabemos. Até aqui tam-
bém ninguém nos veio dizer que não é parte no golpe”, 
referiu Chicoti.

Após a libertação de alguns elementos da guarda 
pessoal de Gomes Júnior obteve-se a confirmação de que 
este se encontra vivo, mas não era certo que os militares 
estivessem a permitir-lhe o acesso aos medicamentos ne-
cessário à sua condição de diabético. A sorte do Presiden-
te interino, Raimundo Pereira, contudo, permanece uma 
incógnita. 

A sua mulher, Elsa Pereira, que se encontra em Lis-
boa, lançou um apelo à CPLP e à ONU no sentido de aju-
dar a “localizar e facilitar a libertação” do marido. Elsa 
Pereira tenciona regressar a Bissau logo que sejam reto-
madas as ligações aéreas.

Após a reunião de sexta-feira entre os golpistas e os 
partidos da oposição, estes iam reunir-se ontem para ana-
lisar a proposta de um governo de “unidade nacional” fei-
ta pelos militares. A única informação que saiu da reunião 
é que estes partidos apoiam o golpe, mas nada transpirou 
sobre a formação do governo. Só se sabe que os golpistas 
reivindicam para si os postos da Defesa e do Interior.

JTM com agências 
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PUBlIcIDaDE

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

Acção Ordinára nº CV1-12-0021-CAO    
1° Juízo Cível

Autores: 
MA ChuN, viúva; ChAO KIT LIN, casada com LEI IENg KEI no regime 
da comunhão de adquiridos; ChAu KIT ChAN, casada com SIO SENg 
KuONg no regime da comunhão de adquiridos; ChAu hON KEI, casado com 
ChAu KONg IAO hOu no regime da comunhão de adquiridos; ChAO KIT 
KENg, casada com TANg KWOK huNg, no regime da separação de bens 
e ChAu hON WAI, casado com TAM Chu OI no regime da comunhão de 
adquiridos.
Réus: 1º - herdeiros incertos de ChAO A TAI ou A TAI;
           2º - Demais Interessados incertos.

FAz-SE SAbEr quE,  por esta Secção, correm éditos de TRINTA DIAS 
contados da segunda e última publicação este anúncio, citando os réus acima 
identificados, para no prazo de TRINTA DIAS, decorrido que sejam os dos 
éditos, contestarem a Acção Ordinária, cujo pedido resumidamente consiste 
em:

Serem os AA declarados, para todos os efeitos legais, nomeadamente de 
registo, legítimos proprietários do prédio com o nº 8 do Pátio dos Cules, descrito 
na Conservatória do registo Predial de Macau sob o nº 2988, a fls. 42V, do 
Livro b15, e inscrito na Matriz Predial ubrana sob o nº 21468.

Tudo como melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra nesta 
secretaria à disposição do citando.

A intervenção do citando nos autos implica a constituição de advogado - art. 
74º do C.P.C. de Macau.

r.A.E.M., aos 30 de Março de 2012.

A Juiz de Direito,
Kan Cheng Ha

A Escrivã Judicial Principal,
Ana Capelo

“JTM” - 16 de Abril de 2012

TRIBuNAL JuDICIAL DE BASE 
JuízO CíVEL 

ANÚNCIO Direcção dos Serviços de Finanças

AVISO 

COBRANÇA DA CONTRIBuIÇÃO ESPECIAL 

1. Faço saber que, o prazo de concessão por arrendamento dos terrenos 
da rAEM abaixo indicados, encontra-se terminado, e, que de acordo 
com o artigo 3.° da Lei nº. 8/91/M de 29 de Julho, conjugado com o 
artigo 2.° e o artigo 4.° da Portaria n.º 219/93/M, de 2 de Agosto, foi o 
mesmo automaticamente renovado por um período de dez anos a contar 
da data do seu termo, pelo que, deverão os interessados proceder 
ao pagamento da contribuição especial liquidada pela Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

Localização dos terrenos:
-   Avenida do Almirante Lacerda, nºs 65 e 67 e 
    Avenida Marginal do Patane, nºs 532 a 536 (Edifício Chun Hang);
-  Avenida do Almirante Lacerda, nºs 99 a 101A (Edifício Hang Ip Lau);
-   rua de Francisco Xavier Pereira, nºs 137 a 145 e 
    Travessa do Gafanhoto, nºs 1 a 1C (Edifício Industrial Pou Fung).  

 
2. Agradecemos aos contribuintes que, no prazo de 30 dias após a recepção 

da notificação do pagamento, ou, até 02/05/2012, se dirijam ao Núcleo 
da Contribuição Predial e renda, situado no rés-do-chão do Edifício 
Finanças, ao Centro de Serviços da rAEM, ou, ao Centro de Atendimento 
da Taipa, para levantamento da guia de pagamento M/b, destinada ao 
respectivo pagamento nas recebedorias dos referidos locais.

3. Na falta de pagamento da contribuição no prazo estipulado, proceder-se-á 
à cobrança coerciva da dívida, de acordo com o disposto no artigo 6.° da 
Portaria acima mencionada.

Aos, 28 de Março de 2012. 

A Directora dos Serviços de Finanças,
Vitória da Conceição

Já a apelidei de “Paquistão lusófono”, pelas 
golpadas militares ao poder político, mas podia 
chamar-lhe “Somália dos PALOP”, pelo peso do 
narcotráfico nas coutadas de poder ou no poten-
cial de exploração das redes terroristas naquela 
imensa costa. Vamos de golpada em golpada até à 
destruição final se não houver, em definitivo, uma 
acção vigorosa da “comunidade internacional” in-
teressada. De acordo com a informação disponível, 
tudo se resumiu a um golpe de alguns militares 
protegido por altas patentes do Estado-Maior, as-
sustadas com a liderança angolana na reforma do 
sector da segurança. Processo que supostamente 
implicaria a saída de cena de muitos militares gui-
neenses, que a encararam como intromissão nos 
seus superiores interesses. Na Guiné-Bissau há um 
problema grave de autoridade política sobre a es-
fera militar e uma reserva territorial das armas so-
bre política, eleições e escolhas da população. Para 
terminar com este estado de sítio ou os golpistas 
se entregam e restituem a normalidade ao proces-
so eleitoral ou são forçados a isso. Percebe-se que 
esta última só seja considerada pelas organizações 
internacionais depois de esgotado um eventual cli-
ma negocial entre militares e actores políticos. Mas 
se estes forem obrigados a uma espécie de pacto 
“MFA/ partidos”, que sanção tem mais um golpe 
destes? Nenhuma. Só o legitima. Para o esvaziar, 
sem recurso a uma intervenção externa, (uma pre-
sença idealmente acordada com o legítimo gover-
no guineense, como era a MISSANG), toda a “co-
munidade internacional” interessada deve acenar 
aos golpistas com as consequências dos seus actos: 
isolamento, sanções, punição pela força. Mesmo 
que tudo não passe das palavras. A somalização 
da Guiné-Bissau é uma derrota da política externa 
portuguesa, da CPLP e da ONU. Toda a gente sabe 
o que se passa há anos – há até quem “pressinta” 
os golpes – e ninguém mexeu uma palha. Não é, 
na verdade, caso único. JTM/DN

OPINIÃO

a “somalização da Guiné

bernardo pires de lima
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acTUal
“DESEQUILÍBRIOS SÃO RESULTADO DE MÁS DECISÕES 
INTERNAS”. o primeiro-ministro português, Pedro Passos 
coelho, afirmou em entrevista à revista brasileira “veja” 
que a actual situação da economia portuguesa foi gerada 
por “más decisões internas”, que nada têm a ver com a 
política europeia.

CERCA DE 400 RECLUSOS FUGIRAM NO PAQUISTÃO. um total de 
384 reclusos fugiram ontem de uma prisão no noroeste do 
Paquistão depois de um ataque perpetrado por rebeldes 
armados contra a cadeia, informaram as autoridades locais. 
Mais de 150 rebeldes invadiram a prisão em bannu, perto 
das regiões tribais onde os talibãs e a al-Qaida são activos.

VOLTA AO
MUND
MYANMAR
o primeiro-ministro britânico David 
cameron e a opositora birmanesa 
aung san suu Kyi defenderam 
que as sanções contra Myanmar 
devem ser suspensas e não le-
vantadas, de forma a apoiar as 
reformas económicas promovidas 
pelo regime. cameron, a realizar 
uma visita histórica à birmânia, 
encontrou-se na sexta-feira com 
a Nobel da Paz no seu domicílio 
em rangoon, após uma reunião 
com o Presidente birmanês, thein 
sein.

FILIPINAS
Pelo menos três pessoas morre-
ram e dezenas ficaram feridas na 
sequência da explosão de uma 
granada durante uma luta de galos 
no sul das filipinas, informaram as 
autoridades locais. De acordo com 
a polícia filipina, o ataque terá sido 
perpetrado por um indivíduo que 
estaria a perder dinheiro na luta 
de galos, que são muito populares 
no arquipélago.

GUINÉ-BISSAU
o Presidente de timor-leste, 
ramos-Horta, disse ontem que a 
situação na guiné-bissau é com-
plexa e perigosa e disponibilizou-
se para um eventual processo de 
mediação, no âmbito da comuni-
dade dos Países de língua Portu-
guesa (cPlP). “a situação na gui-
né-bissau é extraordinariamente 
complexa, perigosa, porque pode 
degradar-se para maiores actos 
de violência, e o país não está em 
situação de se dar a esse luxo de 
novo retrocesso no processo de 
pacificação, de democratização”, 
afirmou à agência lusa.

COREIA DO SUL
a líder do principal partido da opo-
sição da coreia do sul anunciou 
que vai resignar ao cargo, depois 
da derrota, esta semana, nas elei-
ções legislativas. “estou a aban-
donar o cargo de líder do partido 
assumindo a responsabilidade, 
disse a dirigente do Partido Demo-
crático unido (centro-esquerda) e 
antiga primeira-ministra Han Mye-
ong-sook, aos jornalistas.

CHINA
a margem de flutuação diária do 
yuan contra o dólar vai ser alar-
gada a partir de hoje, de 0,5 por 
cento para um por cento, anunciou 
ontem o banco central chinês que 
explicou a sua decisão, constatan-
do o “desenvolvimento do mercado 
de câmbios da china e o reforço 
gradual das capacidades de fixa-
ção dos preços e de gestão dos 
riscos dos actores no mercado”.

JAPÃO
o governo japonês está a ponde-
rar reactivar a central nuclear oi, 
na província de fukui, no centro 
do país, com receio de que falte 
energia durante o verão na se-
quência da crise de fukushima, 
de acordo com o diário nipónico 
“Nikkei”. “enfrentaremos cortes de 
energia graves” se não se proce-
der à reactivação dos reactores da 
central oi, afirmou o ministro japo-
nês da indústria, Yukio edano.

acTUal
FRANÇA E SUIÇA COM LISTA NEGRA DE PRÓ-PALESTINIANOS. 
Dezenas de ativistas pró-palestinianos manifestaram-se ontem 
no aeroporto roissy charles de gaulle, em Paris, por terem 
sido impedidos de viajar para israel por alegadamente o seu 
nome figurar numa lista negra daquele país.

‘Site’ apresenta 1865 entradas de obras espalhadas por 565 locais, em português e em inglês 

PORTUGAL  

lançada wikipédia de património luso no mundo
Interactivo e de acesso gratuito, ‘site’ 
disponibiliza inventário de património de 
influência portuguesa. Macau tem lugar certo

Quando hoje, ao meio-dia, no auditório 3 da Fun-
dação Calouste Gulbenkian, Emílio Rui Vilar en-
trar em www.hpip. org, esta imensa wikipédia 

do património de influência portuguesa passa a estar 
disponível a todos, em qualquer parte do mundo. Em 
português e em inglês, são 1865 entradas de obras edi-
ficadas em 565 locais, organizadas numa base de dados 
georreferenciada, disponibilizando toda a informação 
de forma integrada e cruzada.

‘Site’ apresenta 1865 entradas de obras espalhadas 
por 565 locais, em português e em inglês Para contribuir, 
basta clicar neste ‘ botão’ azul Portal permite diversas 
pesquisas

O portal, disponível também para tablete smar-
tphone, tem como base o trabalho de inventariação do 
património arquitectónico e urbanístico de influência 
portuguesa já publicado pela Fundação Calouste Gul-
benkian. Uma tarefa, recorda ao DN o ainda presidente 
da Gulbenkian, classificada como impossível. “Em 2007, 
quando sugeri que, para completar a longa tradição da 
Fundação na preservação do património histórico de 
origem portuguesa existente fora do nosso país fosse fei-
to um levantamento sistemático com todo o património, 
a reacção de todas as pessoas foi ‘isso é uma coisa tão 
vasta que é impossível’.”

Não só foi possível como a partir de hoje está dis-
ponível para todos na Internet. Destacando o carácter 
interactivo e aberto do portal, Emílio Rui Vilar explica 
que “é uma forma de prolongar a obra em termos cien-
tíficos”.

De acesso gratuito, o site está aberto à colaboração 
de todos. Para tal, junto a cada entrada, um ‘ botão’ azul 
apela a essa participação interactiva. “E não são precisos 
registos nem passwords”, explica Walter Rossa ao DN. 
“Para enviar imagens, vídeos ou textos basta clicar nesse 

‘botão’, inserir o nome, e-mail e país”, esclarece o coor-
denador executivo do portal HPIP – Heritage of Portu-
guese Influence/ Património de Influência Portuguesa.

Mais do que tornar acessível a todos a obra – quase 
com duas mil páginas –, a grande vantagem do site é 
permitir a partilha de imagens e textos, facilitar o traba-
lho de pesquisa, a capacidade de relacionar os diferentes 
volumes e a possibilidade de actualização permanente”, 
defende Walter Rossa.

O grande apelo que faz é simples: “Participem, de-
nunciem erros, enviem correcções, links, filmes, fotos e 
sugestões de novos locais a incluir.” E acrescenta: “Os 
próprios colaboradores já foram convidados a rever os 
seus artigos e eu próprio já comecei a actualizar os meus 
textos.”

A informação enviada não fica logo disponível no 
site. Antes é verificada e validada por um comité cien-
tífico após consulta dos mais de 70 especialistas envol-

vidos.
“No prazo de um mês, as pessoas são avisadas so-

bre a publicação ou não da informação enviada”, adian-
ta. “Sempre que seja publicada, será acompanhada dos 
respectivos créditos, podendo haver entradas sobre um 
determinado local assinadas pelo maior especialista do 
assunto na área e por um completo anónimo da comu-
nidade científica”, avança. Esta base de dados, que tanto 
pode ser utilizada para fins de lazer como para trabalhos 
científicos, “é uma ferramenta única no mundo”, explica 
Walter Rossa.

Emílio Rui Vilar destaca o protocolo estabelecido 
pela Fundação com quatro universidades portuguesas – 
Évora, Nova, Técnica de Lisboa e Coimbra – “que junta-
ram as suas competências para assegurarem a gestão do 
portal, tarefa que desempenham rotativamente de três 
em três anos”. Coimbra é a primeira.

JTM/DN

marina marques

COREIA DO NORTE

Kim Jong-Un mostra que tem voz
O novo líder da Coreia do Norte, 
Kim Jong-Un, proferiu ontem o seu 
primeiro discurso com transmissão 
televisiva durante uma parada 
militar para assinalar o centenário 
do nascimento do seu avô, Kim 
Il-Sung

Presto o mais puro respeito e a maior 
honra aos grandes camaradas Kim 
Il-Sung e Kim Jong-Il”, disse à mul-

tidão concentrada na maior praça de Pyon-
gyang que tem o nome do seu avô e capa-
cidade para 100 mil pessoas, referindo-se a 
este e ao seu pai, falecido em Dezembro do 
ano passado.

Milhares de soldados com bandeiras 
vermelhas marcharam antes na praça Kim 
Il-sung ao som de tambores.

“Quero expressar as minhas sauda-
ções aos nossos compatriotas na Coreia do 
Sul e em todo o mundo que se dedicam à 
reunificação e à prosperidade das nações”, 
disse Kim Jong-Un, vestido com um fato 
preto ao estilo de Mao Tsé-Tung.

“Vamos prosseguir para a nossa vitó-
ria final”, realçou durante a sua primeira 

intervenção pública, apontando o indica-
dor para a frente, enquanto as tropas grita-
vam “longa vida!”.

O novo líder norte-coreano garantiu 
que a era em que as armas nucleares po-
diam ser utilizadas para ameaçar o seu país 
“acabou para sempre”, apelando ao refor-
ço da política de defesa, que tenha como 
“primeira, segunda e terceira” prioridades 
o poderio militar.

Kim Jong-Un disse que o seu país 
construiu um “poderio militar” preparado 
para o ataque e para a defesa em qualquer 

tipo de guerra moderna.
“A superioridade na tecnologia mili-

tar não é mais monopolizada por imperia-
listas”, alegou, realçando que os soldados 
são mais importantes do que os foguetes e 
a artilharia e que deverão ser tratados pe-
los oficiais “como irmãos e irmãs”.

O novo líder da Coreia do Norte dis-
se estar ainda de “coração partido” com o 
facto de a Coreia estar dividida há décadas 
e garantiu que Pyongyang “vai cooperar 
com quem” desejar verdadeiramente a 
reunificação.

Dezenas de elementos da autoridade contra a 
corrupção e polícias prenderam o ex-presidente 
da Mongólia, Enkhbayar Nambar, na madrugada 
sexta-feira após ele se ter recusado a responder aos 
investigadores sobre alegações de corrupção, soube-se 
no fim de semana

Segundo um porta-voz da polícia, os investigadores da Agên-
cia Anti-corrupção tentaram deter Enkhbayar Nambar na 
noite de quinta-feira, junto à sua residência no centro da ca-

pital. Pararam o carro, mas foram frustrados pelos guarda-costas 
do ex-Presidente que foi levado para a residência, “criando um 
impasse que terminou com o ataque”.

Durante décadas, Enkhbayar foi uma das mais importan-
tes figuras da República da Mongólia, um país rico em recursos, 
mas que só a partir da queda do Muro, saiu do controlo comu-
nista. Servindo, primeiro, como primeiro-ministro e depois como 
presidente por mais de uma década, até perder o cargo em 2009, 
Enkhbayar presidiu a um período de crescimento económico, mas 
também ao alargamento do fosso entre as classe sociais. 

O novo regime democrático, muito ligado ao Ocidente, ainda 
pouco organizado, viu aparecer uma “galopante corrupção” que, 
segundo todos os observadores, não tem tido qualquer controlo. 
Agora, e pela primeira vez, no país, uma anterior alta figura do 
Estado é detido para interrogatório num caso de corrupção grave, 
alegadamente envolvendo a ilegal privatização de um hotel que 
era propriedade do governo.

“Há um ano que temos estado a investigar o caso de corrup-
ção envolvendo Enkhbayar e ele nunca respondeu favoravelmen-
te aos nossos pedidos e intimações, para vir explicar os factos”, 
explicou aos jornalistas, o chefe da Agência Independente Contra 
a Corrupção, E. Ambarbat.

 Assim a agencia considera legal a detenção, muito contes-
tada por defensores de Enkhbayar que alegam que foi violada a 
imunidade do ex-presidente e é politicamente motivada, em face 

das próximas eleições legislativas em Junho.
A verdade é que, depois de perder, por pouco, a reeleição 

como presidente em 2009, como candidato do partido do governo, 
Enkhbayar formou um novo partido de oposição que, tenta termi-
nar com o dualismo da vida parlamentar da Mongólia.

A sua entrada no Parlamento é uma “intromissão” entre o 
poderoso Partido do Povo que governa o país sob a liderança do 
Primeiro Ministro Sükhbaataryn Batbold e o Partido Democrático 
que, em 2009, elegeu o Presidente Tsakhiagiin Elbegdorj.

Os rumores de corrupção nas autoridades da Mongólia são 
recorrentes e só recentemente foi criada a Agência de Investigação 
Independente Contra a Corrupção que agora aparece a liderar o 
processo contra o ex-presidente.

REPÚBLICA DA MONGÓLIA

Ex-presidente Enkhbayar detido
por acusações de corrupção

Não houve recurso a armas na detenção do ex-presidente Enkhbayar 
Nambar (ao centro da foto) que estava rodeado de apoiantes

calma voltou às ruas de Ulan Bator 
uma calma inquieta voltou à capital da Mongólia, ulan bator, após os protestos provocados pela prisão de ex-presidente do país, 
Nambaryn enkhbayar, de acordo com um canal de tv local que adianta que as embaixadas estrangeiras estão a operar em 
situação de emergência. Mais de mil apoiantes do novo Partido revolucionário Popular da Mongólia saíram às ruas no fim de 
semana exigindo a libertação de seu líder e provocaram muitos distúrbios.

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

Burlada acreditou no feitiço
do sapo com boca cosida
Vítima de alegada vidente 
entregou milhares de euros e 
ouro. Foi levada pela conversa de 
que era urgente agir para evitar 
desgraça

Maria, nome fictício, não ganhou 
para o susto na tarde em que foi 
surpreendida por uma mulher de 

olhos “bem abertos” que a alertava para a 
proximidade de uma tragédia na sua vida. 
Um acidente muito grave espreitava.

Ainda pensou em não fazer caso e se-
guir caminho, para tentar esquecer o avi-
so daquela mulher de etnia cigana que a 
abordou no parque de estacionamento do 
supermercado Continente, no Montijo.

Mas não resistiu a ouvir o que a figu-
ra, “bem vestida e bem falante”, relatou 
a família, tinha para lhe dizer. Ao fim de 
uma série de coincidências, acabou por 
deixar ler a sina. Pagou cinco euros por 
cada uma das mãos e entrou em pânico 

quando ouviu dizer que estava “amaldi-
çoada”. Foi o gancho para uma das cinco 
burlas de milhares de euros realizadas pela 
mesma mulher no Montijo.

Desconfiou se seria um estratagema 
para a tentarem ludibriar e até se terá as-
sumido como incauta à “vidente”. Mas foi 
prontamente assaltada pelo pânico quando 
recebeu como resposta que a sua vida es-
tava “amarrada”. Acreditasse se quisesse. 
Que teriam enterrado um sapo com a boca 
cosida. Que nunca se conseguiria libertar 
do feitiço. Que era urgente agir. Na leitura 
da sina até ficou a saber que alguém teria 
urinado num cabelo e o colocou na roupa 
de uma pessoa próxima, levando a que 
ninguém tenha sossego.

A vítima, diz um familiar ao DN, terá 
ficado aterrorizada. Sozinha com a mulher 
que a viria a burlar logo de seguida em 
mais de dez mil euros (terá sido bem mais, 
mas não é revelado), Maria ainda tentou 
chamar alguém de confiança para que ou-
visse o mesmo que ela. Não teve hipótese. 
A mulher pediu-lhe sigilo, assumindo que 
seria capaz de quebrar a maldição através 

da bênção do ouro, mas que teria de man-
ter a discrição.

Sempre desconfiada, a vítima foi ce-
dendo a tudo. Explicou depois à família 
e às autoridades que a mulher lhe contou 
algumas passagens da sua vida que coin-
cidiam e que muito a entristeceram. Tudo 
devido à maldição.

Maria terá sido estudada durante al-
gum tempo. Os seus hábitos, parte do seu 
passado, alguns dos seus familiares e ami-
gos. A mulher terá mesmo chegado a fa-
lar em nomes que ajudaram a credibilizar 
a história da tragédia iminente. Terá sido 
aqui que a persuasão rendeu os primeiros 
600 euros em notas. Seguiram-se mais uns 
tantos em ouro. “Sabia que ela tinha peças 
valiosas”, dizem-nos.

Já com ouro da vítima na sua posse, 
a suspeita garantiu a Maria que a bênção 
que iria resolver todos os seus problemas 
não podia ser feita naquele local, porque 
perderia eficácia. Terá pronunciado um de-
terminado “sítio” que Maria desconhece, 
assegurando que rapidamente ali voltaria 
para lhe devolver tudo já com o “problema 

resolvido”.
A vítima esperou largas horas e havia 

de mandar embora o marido, que estra-
nhou a sua entrada e pronta saída de casa 
no momento em que foi buscar os ouro. 
Alegou que estava ali para resolver um 
problema familiar, mas que por enquanto 
não podia contar nada.

As horas passavam e Maria não enten-
dia o atraso da vidente. Tudo já era estra-
nho, e só depois de decidir contar à família 
e do caso ser relatado à PSP é que a vítima 
confirmou as suspeitas: acabava de cair no 
conto do vigário. Já a mulher de etnia ciga-
na estaria na sua casa de Lisboa, onde vive 
com o marido, alegado cúmplice.

Maria não sai à rua há quase 15 dias 
“por vergonha e tristeza”. Quando sou-
be que a mulher tinha sido detida, ainda 
teve a esperança de recuperar, pelo menos, 
o ouro, que incluía peças de família, mas 
esmoreceu ao saber da libertação pelo tri-
bunal. A família ainda lhe pergunta como 
foi acreditar naquela história. Maria “só 
chora”.

JTM/DN

roberto dores
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(...) “a reforma do sistema político  de macau tem de ser a base do desenvolvi-
mento social e, ao mesmo tempo, uma plataforma para acompanhar a tendên-
cia democrática global ” (...)

Paul Chan Wai Chi in “Hoje Macau”
D
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“E não tenhamos dúvidas: se a Espanha precisar de 
recorrer à ajuda financeira internacional, a situação 
portuguesa vai piorar, e muito, como já admitiu Miguel 
Relvas. E a da Zona Euro, sobretudo se a Itália se seguir, 
essa, nem se fala.” – João Marcelino

“O bom senso aconselharia a aceitar os candeeiros de Siza Vieira 
e o resto e, em troca, a dispensar as audições parlamentares, 
que invariavelmente servem para nada excepto para publicitar a 
impunidade com que se arrasa o dinheiro dos contribuintes.” – 
Alberto Gonçalves
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Uma semana de notícias
CASO PORTUCALE. Mais um fa-
lhanço do Ministério Público (MP). 
Depois da polémica, que deu notícias 
na comunicação social, e da acusação, 
que mexeu com a honorabilidade das 
pessoas, as provas produzidas não 
foram, sete anos depois, suficientes 
para os juízes condenarem o polémico 
abate de sobreiros. O passado recente 
da investigação do MP está repleto de 
situações destas que, no final, produ-
zem sempre o mesmo resultado: des-
confiança. A maioria das pessoas, que 
consumiram a informação, julgam fi-
car com a certeza de que a Justiça não 
funciona (pelo menos contra “os pode-
rosos”); e muitas das que viveram as 
situações, sendo atingidas, entendem 
que essa mesma investigação é capaz 
de perseguir.

A NOVA LEI DO TABACO E O LI-
MITE à DÍVIDA E AO DÉFICE. Se 
os homens fossem todos bons e cons-
cientes, o mundo não precisaria de 
ter leis. Ninguém conduziria a muito 
mais de 120 km/h numa autoestrada, 
por exemplo, ou deixaria até que o seu 
motorista o fizesse... Não sendo esse 

manifestamente o caso, quer a nova Lei 
do Tabaco (no que concerne à proibição 
de os pais fumarem dentro do automóvel 
quando viajem com crianças) quer os li-
mites autoimpostos pelos países da Zona 
Euro no que respeita à capacidade para 
gerarem défice e acumularem dívida fa-
zem parte das boas iniciativas com que o 
homem se autocontrola tanto a nível so-
cial como político e económico. É assim 
que se constroem as sociedades respon-
sáveis: com regras. Sem isso, resta a uto-
pia e o abuso.

MAIS UM GOLPE NA GUINÉ-BIS-
SAU. Já se perdeu a conta aos golpes mi-
litares nesta antiga colónia portuguesa. 
Mortes muitas, e entre elas as dos líderes 
Nino Vieira e Ansumane Mané. Cavaco 
Silva, em nome do Estado português, 
mais uma vez, condenou “energicamen-
te”. Coisa estéril. O que os guineenses 
certamente apreciariam é que Portugal, 
actual membro do Conselho das Nações 
Unidas, utilizasse a sua posição para de-
nunciar internacionalmente as causas do 
drama guineense: o País tornou-se uma 
plataforma de distribuição de droga en-
tre a América Latina e a Europa. É este 

miserável negócio que alimenta ambi-
ções, distribui dinheiro, fabrica golpes, 
mata pessoas e não deixa espaço para 
a Liberdade e a Democracia. Se os po-
líticos portugueses não querem assumir 
a verdade, ao menos calem-se com os 
lugares-comuns.

A ‘ARMADILHA’ A JOSÉ CARDI-
NAL. Um vice-presidente do Sporting 
acusado de ter tentado inventar um caso 
de corrupção na arbitragem já seria algo 
de estranho e lamentável. Que a dúvida 
(ainda não certificada por um tribunal...) 
tenha caído sobre um homem, hoje diri-
gente desportivo, que já foi investigador 
da mesma Polícia Judiciária que sobre 
ele agora se abate é que torna este caso 
verdadeiramente sensível. Haverá mais 
“inspetores” com este curso?

BRISA E CIMPOR. Economia é uma 
coisa, negócios são outra. E as oportuni-
dades acontecem, apesar da crise, com 
mais ou menos Caixa Geral dos Depó-
sitos.

O REGRESSO AOS MERCADOS. Pe-
dro Passos Coelho e Vítor Gaspar vão 
dizendo lá fora o que evitam dizer cá 
dentro. O caminho faz-se em direcção a 
Outubro de 2013 com uma certeza cada 
vez mais evidente: os mercados não vão 
recuperar a confiança na nossa dívida 

neste espaço tão curto. A tarefa é dema-
siado pesada para um espaço tão curto 
de tempo. Portanto, os credores que se 
preparem.

TRATADOS EUROPEUS. APROVA-
DOS POR PS, PSD E CDS NO PAR-
LAMENTO. Mais uma vez, a esquerda 
fica à margem de um vasto consenso 
que existe de facto na sociedade por-
tuguesa. Mas é uma pena, e uma fra-
gilidade terrível, que os deputados da 
maioria mais os do PS continuem a 
achar perigoso que os cidadãos se pro-
nunciem em referendo sobre a constru-
ção europeia e tudo aquilo que com ela 
se relacione.

ESPANHA (E ITÁLIA...) à BEIRA DA 
CRISE. Como se vê, a crise é para to-
dos. Não é, não era, específica de um 
governo, ou de um país. Quando mui-
to, é um traço, infelizmente distintivo, 
das nações do Sul (dando de barato que 
a crise irlandesa tem uma natureza - 
bancária - completamente diferente). E 
não tenhamos dúvidas: se a Espanha 
precisar de recorrer à ajuda financeira 
internacional, a situação portuguesa vai 
piorar, e muito, como já admitiu Miguel 
Relvas. E a da Zona Euro, sobretudo se 
a Itália se seguir, essa, nem se fala.

* Director do Diário de Notícias. 
JTM/DN

Chamada a explicar no Parlamento as trapalha-
das da Parque Escolar, Maria de Lurdes Rodri-

gues resumiu-as numa frase: “A Parque Escolar foi 
uma grande festa para o País.”

Lembro-me como se fosse hoje. Os professo-
res celebravam. As crianças riam ensandecidas. 
Populares davam vivas aos justos e magnânimos 
senhores que mandavam neles. As janelas abriram-
se para mostrar colchas e rendas vistosas. Agrupa-
mentos de escolas e EB 2/3 abraçavam-se e entoa-
vam cânticos de louvor ao eng Sócrates. Eu próprio 
saí à rua a fim de lançar meia dúzia de foguetes e 
juntar-me à alegria que tomara conta de Portugal 
inteiro. Fico assim sempre que um desígnio pú-
blico entra em velocidade de cruzeiro e, mediante 
prebendas e desleixo, desata a espatifar o dinheiro 
dos meus impostos e enviar 180 milhões para des-
tino desconhecido.

Decoração de interiores
Mesmo os destinos conhecidos suscitam curio-

sidade. Veja-se, por exemplo, as verbas que, a troco 
de uns candeeiros, desaguaram no arquitecto Siza 
Vieira. Segundo a deputada socialista Isabel Cana-
vilhas, os candeeiros de autor justificam-se porque 
Siza Vieira é “um grande artista” e o ambiente nas 
escolas não pode ser “nivelado por baixo”, conforme, 
no entender da drª Canavilhas, pretendem os actu-
ais partidos do Governo. Esta linha de pensamento 
obrigaria a decorar as salas de aula com originais de 
Degas e Vermeer, artistas ligeiramente maiores do 
que Siza Vieira e sem dúvida dignos da apreciação 
dos nossos corpos docente e discente.

Em qualquer dos casos, é interessante notar que 
a repulsa pela nivelação por baixo apenas se aplica à 
decoração dos estabelecimentos de ensino. O ensino 
propriamente dito pode rastejar à vontade que o PS 
não se importa. O PS convive bem com os currículos 

anedóticos, a erosão dos padrões de exigência, a in-
disciplina e a pura violência frequentes nos liceus. 
O PS até convive bem com o baixíssimo nível dos 
senhores que coloca a tutelar o sector. A única coisa 
que o PS não tolera é uma escola feia, e quem sugerir 
ser absurdo gastar fortunas (e desviar fortunas) para 
embelezar uma inutilidade (e animar clientelas) es-
candaliza os socialistas da Parque Escolar e os comu-
nistas que acusam PSD e CDS de aproveitar a Parque 
Escolar para denegrir o “investimento” estatal.

Aliás, o bom senso aconselharia a aceitar os cande-
eiros de Siza Vieira e o resto e, em troca, a dispensar as 
audições parlamentares, que invariavelmente servem 
para nada excepto para publicitar a impunidade com 
que se arrasa o dinheiro dos contribuintes. Se praticada 
em recato, a pândega custaria o mesmo ao bolso, mas 
muitíssimo menos à alma.

* Extracto do artigo semanal. / JTM/DN
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TRIBUNa alberto Gonçalves*

In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 
16/04/1992

Há 20 anos

reunião da eScaP
decorre em Pequim
Representantes de 47 países 
e regiões da Ásia-Pacífico, 
entre os quais Macau, par-
ticipam desde ontem em 
Pequim, na maior reunião 
da organização das Nações 
Unidas realizada na Re-
pública Popular da China. 
Trata-se da 48ª sessão da 
comissão económica e social 
da ONU para a Ásia-Pacífi-
co (ESCAP) que decorrerá 
até dia 23 de Abril, num 
hotel da capital chinesa. A 
abertura dos trabalhos foi 
presidida pelo secretário-
geral da ONU, Butros 
Butros-Ghali. Da agenda da 
reunião sobressai a coope-
ração económica na Ásia-
Pacífico, a região do mundo 
com mais elevado índice de 
crescimento económico. “Os 
países da Ásia-Pacífico são 
também, concorrentes entre 
si, mas, no futuro, terão 
de olhar mais para a sua 
complementaridade”, disse 
à agencia Lusa o secretário-
adjunto para a Economia e 
Finanças de Macau, Vítor 
Pessoa. Segundo Vítor Pes-
soa, chefe da delegação de 
Macau à reunião da ESCAP, 
o território sob administra-
ção portuguesa “não pode 
viver de costas voltadas 
para a China e nomeada-
mente em relação à vizinha 
província de Guangdong, 
que tem o mais elevado ín-
dice de crescimento da Ásia-
Pacífico. Macau foi admitido 
na comissão económica e 
social da ONU para a Ásia-
Pacífico em 1991, com o 
estatuto de membro associa-
do. A comissão que congre-
ga 35 países e 12 membros 
associados, reuniu-se, pela 
primeira vez, em 1947, em 
Xangai, onde estava a pri-
mitiva sede da organização. 
Após a promulgação da Re-
pública popular da China, 
em 1949, a comissão mudou 
a sede para Banguecoque, 
capital da Tailândia..

“São eles os descendentes dos bons 
portugueses que aqui construíram o seu 
lar e honradamente criaram a sua prole; 

apenas não sabiam que Macau era só 
nossa por empréstimo e que um dia terí-
amos de a devolver, bonita e próspera”.

José dos Santos Ferreira (Adé), 1996

O livro “Filhos da Terra — A Comuni-
dade Macaense, Ontem e Hoje”, de 

Alexandra Sofia Rangel, foi apresen-
tado no Sábado passado, na sessão re-
alizada no Instituto Internacional de 
Macau (IIM), integrada no Encontro 
da Comunidade Juvenil Macaense, 
que teve lugar de 8 a 14 do corrente.

UM OLHAR
SOBRE A COMUNIDADE

Alexandra Sofia de Senna Fer-
nandes Hagedorn Rangel nasceu em 
Macau em 1987, sendo descendente 
de duas antigas famílias portuguesas 
do Extremo Oriente. Fez a escolari-
dade básica e secundária na sua terra 
natal (Jardim de Infância D. José da 
Costa Nunes, Escola Comercial Pedro 
Nolasco e Escola Portuguesa de Ma-
cau) e o ensino superior em Portugal, 
na Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa. Licenciou-se em Ci-
ências da Cultura (especialização em 
Comunicação e Cultura) em 2008 e 
concluiu o mestrado na mesma área 
de estudos em 2011.

Escolheu para tema da sua disser-
tação final um estudo sobre a comu-
nidade macaense, apresentando um 
breve enquadramento histórico sobre 
as suas origens e evolução, identifi-
cando os elementos que a caracteri-
zam e a distinguem e explicando o 
seu papel e lugar face ao estatuto ac-
tual de Macau, não deixando também 
de perspectivar o seu futuro, na terra-
mãe e na diáspora. O júri, constituído 
por dois professores catedráticos da 
Faculdade de Letras da Universida-
de de Lisboa e um da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa, deliberou 
atribuir-lhe uma alta classificação - 18 
valores — e recomendou-lhe que pu-
blicasse o trabalho, ao mesmo tempo 
que a incentivou a dedicar-se à inves-
tigação académica.

Por isso, e atendendo ao inegável 
interesse e oportunidade do tema, o 
IIM decidiu assumir a edição, um ano 
após a defesa da dissertação, e pro-
mover a sua divulgação junto da co-
munidade macaense, tornando, igual-
mente, mais acessível a sua leitura 
por outros interessados, numa altura 
em que se verifica um renovado inte-
resse por Macau, nos contextos histó-
rico, sociológico, cultural, económico 
e político, nos círculos académicos 
portugueses e chineses e até em uni-
versidades de outros países.

OBJECTO E âMBITO
Na introdução, a autora explica o 

a comunidade macaense, ontem e hoje

objecto e o âmbito desta sua dissertação:
“Como comunidade, ainda que aberta 

ao mundo e às suas transformações e ca-
paz de se adaptar a novas circunstâncias, 
temos o propósito de preservar e divulgar 
os nossos costumes e tradições e proteger 
os nossos legítimos interesses. Criámos 
associações, tanto em Macau como nos 
países que acolheram os macaenses da 
diáspora, que funcionam como centros de 
convívio e de afirmação e valorização da 
comunidade, através das quais também 
divulgamos Macau e os macaenses, o re-
sultado vivo do encontro dos portugueses 
com povos do Extremo Oriente.

Macau, constituído pela península 
de Macau e as ilhas da Taipa e de Coloane, 
num total de quase 30 quilómetros qua-
drados, já com as novas áreas resgatadas 
ao mar nas últimas décadas, é um terri-
tório com mais de 400 anos de presença 
portuguesa que foi devolvido à China em 
1999, ano em que se estabeleceu a Re-
gião Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China, ou seja, 
um território chinês mas com uma auto-
nomia garantida pela Lei Básica da re-
gião, aprovada pela Assembleia Popular 
Nacional da R.P.C., em consonância com 
a Declaração Conjunta sobre a Questão 
de Macau, firmada em Abril de 1987 por 
Portugal e pela R.P.C. Esta Lei Básica 
assegurou a continuidade da ‘maneira de 
viver’ da população de Macau e garantiu 
aos residentes de ascendência portuguesa 
a necessária protecção, ao mesmo tempo 
que manteve a língua portuguesa como 
língua oficial, ao lado da chinesa. O le-
gado histórico, cultural e arquitectónico, 
resultante de um prolongado encontro de 
culturas, que deu a Macau uma singula-
ridade própria, foi respeitado pelas novas 
autoridades, a ponto de, com o apoio de-
clarado da R.P.C., o centro histórico de 
Macau ter sido classificado pela UNES-
CO, em 2005, como património da hu-
manidade.

O objectivo da minha dissertação de 
Mestrado foi explicar quem são os maca-
enses, como surgiu esta comunidade e de 
que forma o seu lugar ficou assegurado 
na nova situação de Macau como Região 
Administrativa Especial da R.P.C., com 
todas as dúvidas e legítimas interroga-
ções que se podem colocar quanto ao seu 
futuro, antes e depois de 2049. Tornou-
se, por consequência, importante divul-
gar a comunidade, o seu percurso e a sua 
herança cultural. Fi-lo, numa perspecti-
va académica, aproveitando a oportuni-
dade que me foi oferecida pela Faculdade 
de fazer este estudo no âmbito do meu 
Mestrado.

Este estudo encontra-se dividido em 
três partes: no primeiro capítulo, apre-
sento um breve enquadramento histó-
rico, abordando a presença portuguesa 
na Ásia, a razão dos casamentos luso-
indianos e luso-malaios e como estes re-
sultaram nos antepassados dos macaen-
ses, a fundação e a afirmação de Macau, 
terra que iria acolher os descendentes de 
portugueses após vicissitudes nos locais 
onde residiam, como Malaca e o Japão, e, 

por fim, a origem da comunidade macaen-
se, o seu consequente isolamento devido à 
distância em que se encontrava de Portu-
gal, destacando os matrimónios que foram 
reforçando a presença portuguesa.

O segundo capítulo é dedicado aos 
elementos que podem caracterizar os ma-
caenses como grupo: a culinária, o seu dia-
lecto (o patuá, um crioulo do português), 
as festividades que comemoram, algumas 
figuras de referência na comunidade, as 
instituições macaenses e a diáspora, que 
engloba as associações macaenses no es-
trangeiro e justifica a realização, com re-
gularidade, dos Encontros das Comunida-
des Macaenses.

O terceiro e último capítulo abar-
ca a entrega de Macau, na sequência de 
negociações entre Portugal e a República 
Popular da China, os desafios da transi-
ção, o novo estatuto de Macau como re-
gião administrativa especial da China, a 
importância da Lei Básica e o legado que 
os portugueses deixaram em Macau.

Tive acesso a fontes diversificadas e 
recorri a vários autores neste estudo para 
conferir maior rigor à reflexão. Visitando 
a minha terra todos os anos, tenho podi-
do observar o desenvolvimento de Macau 
e a participação da comunidade macaen-
se, que vou acompanhando, igualmente, 
através dos jornais locais e nos contactos 
com antigos colegas e outras pessoas ali 
residentes. Tenho podido, por outro lado, 
participar em encontros, seminários e 
sessões de apresentação de novas edições 
relacionadas com Macau, em organismos 
existentes em Lisboa, como a Casa de 
Macau em Portugal, o Centro Científico 
e Cultural de Macau, a Delegação Econó-
mica e Comercial de Macau e a Delegação 
do Instituto Internacional de Macau.

Fiz igualmente uma selecção de do-
cumentos visuais, que incluí como um 
complemento para ilustrar aspectos deste 
estudo.

Incentivada pelos professores, na de-
fesa da minha dissertação, a publicar este 
trabalho, fico muito grata a todos quantos 
me apoiaram na sua realização.”

A SESSãO NO IIM
É de saudar esta edição e o estu-

do realizado por uma jovem macaense 
sobre a sua comunidade. Pela nature-
za do trabalho e pelo seu tema, a obra 
foi, naturalmente, integrada pelo IIM 
na colecção “Suma Oriental”.

Além do lançamento desta obra, 
foram feitas referências a outras edi-
ções recentes do IIM, algumas das 
quais deverão ter, brevemente, sessões 
públicas de apresentação, em Macau, 
em Lisboa ou em cidades onde funcio-
nam Casas de Macau. Aproveitou-se 
também a presença dos participantes 
no Encontro Juvenil Macaense para 
uma conversa sobre Macau, o legado 
histórico, cultural e humano e o papel 
actual da comunidade macaense. 

* Presidente do Instituto
Internacional de Macau.

Escreve neste espaço às 2.as feiras.

FalaR DE NóS jorge a. H. rangel*

“macau 
cloSer”

A revista “Macau Closer” 
comemorou no fim de se-
mana o seu 5º aniversário, 
bom motivo para dar os 
parabéns ao seu director, 
Ricardo Pinto, com os vo-
tos de um futuro brilhante.
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Activity 2

03:00 23:05
Arsenal Vs 
Wigan

TDm sPorT hBo

TDm 
13:00  TDM News - Repetição
13:30  Jornal das 24h
14:45  RTPi DIRECTO
17:20  Lost Sr.5 
18:00  Música Movimento (Repetição)
18:35  Contraponto (Repetição)
19:35  Amanhecer
20:30  Telejornal
21:00  TDM Desporto
22:10  Passione
23:00  TDM News
23:30  Sexta às 9
00:00  Telejornal (Repetição)
00:30  RTPi DIRECTO

30 esPn
12:30  NASCAR Sprint Cup Series 
13:30  Spirit Of London     
14:00  (Delay) PBA Tour 
15:30  MLB Regular Season
 LA Angels vs. NY Yankees
18:30  (Delay) Baseball Tonight 
19:30  (LIVE) Sportscenter Asia 2012
20:00  Monday Night Verdict
20:30  Pursuing The Dream
21:00  Beach Soccer Brazil vs. Mexico
22:00  Sportscenter Asia 2012  
22:30  Monday Night Verdict  
23:00  Pursuing The Dream  
23:30  Beach Soccer Brazil vs. Mexico

31 sTar sPorTs  
12:30  WTA Barcelona Ladies Open
18:30  FIA World Touring Car 
19:00  Auto GP World Series  
21:00  When The Games Begin  
21:30  (LIVE) Score Tonight 2012  
22:00  The S-League Show
22:30  Engine Block 2012  
23:00  Chinese Grand Prix  

40 FoX movies
11:40  Ramona And Beezus
13:25  Titanic Part 3
14:20  Titanic Part 4
15:15  Hancock
16:50  Black Hawk Down

19:10  Homeland
20:10  The Walking Dead
21:00  True Justice
22:30  X-Men: The Last Stand
00:15  The One

41 hBo
12:00  Country Strong
13:55  Clash Of The Titans
15:50  Young Guns Ii
17:30  A Dog Year
18:45  Paradox
20:15  Charlie’S Angels
22:00  Luck
23:05  Paranormal Activity 2
00:35  Vertical Limit
 
42 cinemaX
12:45  Body Snatchers
14:20  The Guardian
16:00  The Spy With A Cold Nose
17:45  Sinbad Of The Seven Seas
19:30  Hollywood Buzz
20:10  Paul
22:00  Paradise Alley
23:45  Case 39

43 mgm
12:30  Convicts
14:00  Sketch Artist II 
15:45  Escape Clause
17:30  A Rumor of Angels
19:15  The Curse of Inferno
21:00  Stanley & Iris
23:00  The January Man
00:45  Beachhead

50 Discovery
13:00  On The Case
14:00  Titanic: The Aftermath
16:00  Cruise Ship Disaster
17:00  Swords
18:00  How It’s Made
18:30  How Do They Do It?
19:00  Dirty Jobs
20:00  Coal
21:00  Surviving The Cut
22:00  One Man Army

23:00  Deadliest Catch
00:00  Surviving The Cut

51 ngc
12:30  Dog Whisperer
13:25  Tsunami Line
14:20  Megastructures
15:15  Knights of Mayhem
16:10  Seconds From Disaster
17:05  Word Travels
18:00  Dog Whisperer
19:00  Seconds From Disaster
20:00  Plastiki
21:00  Knights of Mayhem
22:00  Hitler’s Lost Battle Ship
23:00  Helicopter Wars
00:00  American Weed

54 hisTory
13:00  Modern Marvels Essentials
14:00  Gates Of Hell
16:00  Rising Sun Over Malaya
17:00  The Universe 
18:00  Pawn Stars
18:30  Kings Of Restoration
19:00  Unsinkable Titanic 
20:00  Titanic Mystery Solved
22:00  Pawn Stars
23:00  The Pickers

55 BiograPhy channel
13:00  Hoarders
14:00  Psychic Kids
15:00  Leonardo DiCaprio
16:00  Drew Barrymore
17:00  Private Chefs Of Beverly Hills
18:00  Storage Wars
18:30  Airline USA
19:00  Psychic Kids
20:00  Storage Wars
22:00  Leonardo DiCaprio
23:00  Psychic Kids
00:00  I Survived

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

15:45  The Amazing Race
16:40  CSI: Miami
17:30  CSI: Ny
18:20  Wipeout
19:15  The Amazing Race
20:10  Masters Of Illusion
21:05  CSI: Ny
22:00  Hawaii Five-0 
22:55  Blue Bloods
23:50  CSI: Miami
00:45  The Amazing Race

63 sTar WorlD
12:10  Parenthood
13:05  American Idol
14:00  Glee
14:55  Greek
15:50  Masterchef Australia
17:10  Model Specials
18:05  Junior MasterChef Australia
19:00  Raising Hope
19:30  Friends With Benefits
20:00  How I Met Your Mother
20:25  New Girl
20:55  Happy Endings
21:50  Model Specials
22:45  Revenge
23:40  How I Met Your Mother
00:05  New Girl
00:35  Happy Endings

82 rTPi
14:00 Telejornal Madeira  
14:36  Histórias Que A Vida Conta
14:56  Magazine Canadá Contacto  
15:26  Um Dia No Museu
16:00  Bom Dia Portugal   
17:00  O Elo Mais Fraco  
17:52  Vingança
18:39  Grande Reportagem-Sic
19:13  Pai À Força  
20:00  Jornal Da Tarde   
21:16  O Preço Certo  
22:07  Magazine Canadá Contacto  
22:39  Portugal No Coração  
01:00  Portugal Em Directo

a programação é da responsabilidade
das estações emissoras

28715732 / 63018939FaX:28715732 / 63018939TeleFone:
28715732 / 63018939

FaX: 28703224
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
14:20* • 20:05

TheaTer 9* (7)
Battleship - 14:10 • 16:40 • 19:10 • 
19:20* • 21:40 • 21:50* • 00:20*

TheaTer DirecTors cl 1
A Simple Life  -14:30

TheaTer 8
Mirror Mirror
13:50 • 18:00 • 22:05

TheaTer 9
The Lorax - 15:50

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

TheaTer DirecTors cl 1 (6*)
Love in the Buff
14:00* • 21:50 • 00:30* 

TheaTer granD TheaTer (6*)
Titanic 3D
14:00 • 17:30 • 19:00* • 21:00

TheaTer 6
The Hunger Games - 16:15

TheaTer DirecTors cluB 1
3D Sex & Zen: Extreme Ecstasy 
00:05

lazER
MORGAN FREEMAN NEGA ROMANCE COM A NETA. Morgan desmentiu 
pela primeira vez os rumores de envolvimento romântico com 
a neta, e’Dena Hines, de 27 anos. freeman explicou que só 
se decidiu pronunciar agora com os novos boatos da iminência 
de um casamento, pois antes não dera “atenção às histórias”. 
e`Dena é neta da primeira mulher do actor.

PRÓXIMO FILME DE WOODY ALLEN SERÁ NOS EUA. o próximo filme 
de Woody allen será rodado em são francisco e Nova iorque, 
revelou o realizador norte-americano, na apresentação da sua 
nova película, “to rome With love”. o cineasta de 76 anos 
desmentiu assim os rumores que davam como certa copenhaga 
como a próxima cidade a receber um filme de Woody allen.

PERMISSÃO PARA ROUBAR... 
CHECK!
Faz o que eu digo mas não faças o que eu 
faço!! Basicamente tudo se resume a isto 
e por muito que tente percorrer outros 
provérbios, nada se adequa melhor do 
que esta maravilhosa e sábia máxima.
Pergunto-me (mesmo correndo o risco 
de parecer ligeiramente inteligente), 
como é possível existir penas e até mes-
mo cadeia para quem nos rouba, mas 
nada se aplica ou se move quando esse 
roubo é permitido às clara e sem pudor 
pelo governo? É que acaba por ser rude 
o facto de nem sequer existir um “A me-
nina importa-se que eu a roube?”.
Segundo a lei pela qual nos regemos e 
respondemos, a moeda permitida em 
toda e qualquer transacção é a Pataca. 
Parece-me que não descobri a fonte da 
vida e muito menos isto surge como no-
vidade para alguém (se o é, então sente-
se, porque o resto do texto só piora)! 
Mas na realidade uma coisa é parecer e 
outra é ser!
E caminhando em torno deste umbigo 
furado, o que se pratica é.... (rufos por 
favor)... Aquilo a que eu gosto de cari-
nhosamente chamar: “O que der mais 
jeito a quem realmente tem dinheiro”.
E nesta categoria chegam-se à frente, o 
Sr. Jogo e a Dona Imobiliária.
Se no jogo só vai quem quer, o mesmo 
não corresponde ao ramo imobiliário 
(digo eu, mas também o que é que isso 
interessa... com tanta vida nocturna, 
quem é que precisa de casa ou até mes-
mo de dormir?!!!).
Serei a única a achar escandaloso, que 
para além de as rendas nos serem cobra-
das em dólares de Hong Kong, que nos 
sejam pedidas quatro rendas iniciais e 
cada vez que nos é renovado o contra-
to, nos sejam novamente exigidas uma 
renda extra, cujo o dinheiro vai na to-
talidade revertido para a agência imo-
biliária?!!! Custará assim tanto fazer/re-
ceber uns telefonemas e preencher uns 
míseros papeis?!!! É que se assim for, 
quero (descobri mesmo agora que é, e 
sempre foi, o meu sonho desde miúda) 
ser telefonista e ao mesmo tempo estar 
rodeada de muitas folhinhas de todas as 
cores e feitios!
Enfim...
Julgo mesmo que seria mais correcto 
(e aqui vai a sugestão da semana), que 
qualquer agente imobiliário ao receber 
um potencial cliente, o fizesse empu-
nhando uma arma cujo calibre apenas 
dependeria do quanto fosse a sua inten-
ção de roubo. Assim, mal entrássemos 
na loja saberíamos, mesmo só de olhar, 
quanto é que iria ser o estrago!

Suzana Tôrres
EspEcificidadEs

brad e angelina vão dar o nó

Nemcova acaba noivado 
a dois meses do casamento
Petra Nemcova terminou a relação com Jamie belman, dois meses 
antes do casamento. a supermodelo e o actor decidiram casar-se 
oito meses depois de terem começado a namorar em Janeiro de 
2011. a modelo checa sobreviveu ao tsunami da tailândia em 2004, 
onde o namorado da altura, o fotógrafo simon atlee, perdeu a vida. 

Diana quis ser actriz 
em “The Bodyguard 2”
a princesa Diana 
esteve a um passo 
de se estrear como 
actriz na sétima arte. 
segundo confessou 
agora Kevin costner, 
a princesa do 
povo estava em 
negociações para 
participar na sequela 
de “bodyguard”, 
filme de sucesso que 
o actor protagonizou 
ao lado de Whitney Houston. a participação de Diana no 
projecto não se concretizou, uma vez que acabou por morrer 
num acidente de carro, em 1997, em Paris. “eu e a Diana 
andávamos a falar sobre a sequela. ela estava interessada. 
Disse-lhe que tomaria conta dela, da mesma forma que o fiz 
com a Whitney”, disse Kevin costner à cNN.

Robin Gibb em estado 
de coma
o músico britânico robin 
gibb, dos bee gees, está em 
coma num hospital londrino, 
onde foi internado devido a 
uma pneumonia. segundo 
a imprensa britânica, o 
músico pop, de 62 anos, está 
acompanhado pela esposa 
Dwina, pelos três filhos e pelo 
irmão barry, também membro 
dos bee gees. robin gibb conseguiu recuperar de um cancro, 
diagnosticado em 2010, que lhe afectou o cólon e o fígado e há 
duas semanas foi submetido a uma operação nos intestinos, 
sofrendo agora de pneumonia.

Anthony oficializa pedido 
de divórcio a Jennifer Lopez
o cantor Marc anthony 
alega “diferenças 
irreconciliáveis” no 
processo de divórcio que 
entrou em tribunal e quer 
a custódia partilhada dos 
gémeos emme e Max, de 
quatro anos. a separação 
de Jennifer lopez 
aconteceu em Julho do ano 
passado, mas só agora 
Marc anthony decidiu avançar com o processo de divórcio.

Brad Pitt e Angelina Jolie estão noivos depois um longo namoro e seis filhos em comum - três deles 
adoptados, anunciou a porta-voz do actor

O casal mais famoso de Hollywood 
vai subir ao altar, embora a data 
da cerimónia ainda não seja co-

nhecida. “Sim, está confirmado. É uma 
promessa para o futuro e os filhos deles 
estão bastante felizes. Ainda não há data 
marcada”, disse Cynthia Pett-Dante, 
porta-voz de Brad Pitt.

As suspeitas de que o casal estaria 
noivo aumentaram na semana passa-
da, depois de Angelina Jolie ter sido 
fotografada na quarta-feira usando um 
grande anel de diamantes no anelar 
direito, num evento em que participou 
com Brad Pitt e o filho Pax.

Fotografias dos três foram divulga-
das à comunicação social e o designer de 
jóias Robert Procop adiantou que tinha 
criado o anel para a actriz em colabora-
ção com Pitt. “Todo o processo criativo 

levou um ano, com Brad Pitt à espera 
do momento perfeito para oferecer esta 
jóia especial a Angelina Jolie”, relevou 
uma porta-voz de Procop. “Brad esteve 

sempre muito envolvido, supervisio-
nando cada aspecto da evolução criati-
va do desenho”, acrescenta o texto.

Pitt, de 48 anos, e Jolie, de 36, es-
tão juntos desde 2005 e criam seis filhos 
juntos, mas até agora ainda não tinham 
feito planos para o casamento.

O casal, apelidado de “Brangeli-
na” pela imprensa especializada em 
celebridades, vinha resistindo às pres-
sões para se casar, apesar dos inúme-
ros rumores nos últimos anos de que o 
casamento era iminente.

Pitt chegou a dizer há alguns anos 
que só se casaria depois do casamento 
gay ser legalizado nos Estados Unidos. 
Em Janeiro, no entanto, adiantou que o 
casal estava a começar a ser pressiona-
do pelos três filhos biológicos e pelos 
outros três que adoptaram. 

ANÚNCIO  
[ N.º 263/2012 ]

Assunto:  Desocupação e demolição de barraca
Local:      Povoação de Sam Ká, na Taipa, Barraca n.º 21-06-06-064-001 
                 (assinalada na planta em anexo)

São por esta via notificados os utilizadores Kou Chong Seng, Leong Chap Hou, 
Ko Veng San, Kou Iun Mei, Fong Hoi Ian, Fong Mou Ian, Fong Kam Lon, Fung Ka 
Ian, da barraca acima mencionada e outras pessoas, visto que a respectiva barraca 
se situa numa área da rede viária para melhoramento, de acordo com o disposto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 21.° e do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 6/93//M, de 15 
de Fevereiro, e nos termos do despacho da Presidente Substituta do Instituto de 
Habitação, exarado na Inf. n.º 0279/DAHP/DFH/2012, de 12 de Abril de 2012, os 
utilizadores da barraca acima mencionada deve desocupá-la no prazo de 30 dias, a 
contar da data de publicação do presente aviso.

Se não desocupar a referida barraca no prazo acima indicado, as acções de 
desocupação e demolição serão efectuadas, coercivamente, pela entidade 
competente.

Os individuos acima mencionados podem apresentar reciam.ação ao Presidente 
do Instituto de Habitação, no prazo de 15 dias, a contar da data de publicação do 
presente aviso, não tendo a reclamação o efeito suspensivo, nos termos dos artigos 
148.°, 149.° e do n.º 2 do artigo 150.° do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro. 

Os indivíduos acima mencionados podem interpor reourso contencioso no 
Tribunal Administrativo, no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do 
presente aviso, nos termos do artigo 25.° do Código de Processo Administrativo 
Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

A Presidente Subst.ª,
Kuoc Vai Han

12 de Abril de 2012
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peQuim mais Firme contra corrupÇÃo
 O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, vai tomar “medidas mais firmes para 
refrear o abuso do poder e combater a corrupção” até ao final do seu mandato, 
em Março de 2012, anunciou ontem a agência noticiosa oficial chinesa. “No últi-
mo ano do seu mandato, o governo continuará a trabalhar para edificar uma ad-
ministração impoluta, aprofundar as reformas e melhorar o funcionamento das 
instituições”, disse a agência, citando um artigo do próprio Wen Jiabao, intitulado 
“Que o poder seja exercício sob a luz do sol”. A publicação do artigo, por uma 
revista teórica do Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), ocorre me-
nos de uma semana depois do afastamento de um destacado membro do Politbu-
ro, Bo Xilai, por “grave violação da disciplina”. Wen Jiabao, 70 anos, considerado 
uma das principais figuras da “linha reformista do PCC”, está a terminar o seu 
segundo e último mandato como chefe do governo e já no próximo congresso do 
Partido, convocado para o Outono, deverá abandonar também o Comité Perma-
nente do Politburo, a cúpula do poder. Bo Xilai, cuja mulher foi detida por “alta 
suspeita” de envolvimento no homicidio de um empresário britânico, é associa-
do, pelo contrário, à “linha esquerdista”, partidária do reforço do papel do Estado 
na economia e do revivalismo em torno da chamada “cultura vermelha”.

escânDalo marca visita De obama
A visita do Presidente Barack Obama à Colômbia está marcada por um escândalo de prostituição, já 
que alegadamente os guarda-costas e militares norte-americanos terão frequentado prostíbulos. O 
Presidente norte-americano encontra-se pela primeira vez na Colômbia, onde se deslocou para par-
ticipar na VI Cimeira das Américas que se reuniu até ontem em Cartagena das Índias. O caso dos 
guarda-costas e militares que prepararam a visita de Obama eclodiu na sexta-feira naquela cidade 
colombiana, e teve maior amplitude, segundo a AFP, o que levou a Casa Branca a garantir que o 
Presidente estava concentrado no programa da visita. Na sexta-feira, os Serviços Secretos, a polícia 
especializada na protecção do Presidente, revelou que certos membros terão supostamente tido “uma 
má conduta em Caratagena, antes da viagem presidencial”, sem mais pormenores. O jornal Washing-
ton Post, citando o presidente da Associação norte-americana de Oficiais da Polícia Federal, afirmou 
que pelo menos um dos policiais tinha sido acusado de estar envolvido em relações com prostitutas. 
“Estes elementos viram a sua missão encurtada e foram reconduzidos aos seus quartéis e serão substi-
tuídos”, disse o porta-voz deste organismo, Edwin Donovan. O responsável, que falava ao “The New 
York Times”, não disse ao certo quantos eram os agentes envolvidos, mas referiu que foram chamados 
uma dúzia de agentes e que ia ser aberta uma investigação interna. No sábado, o comandante militar 
norte-americano para a América do Sul - Soythcom - revelou que cinco militares, enviados a Cartage-
na para uma missão de apoio aos Serviços Secretos, eram suspeitos de “má conduta”. 

arrasou “stanD” por estar 
Farto De esperar por carro novo
Um médico russo furioso 
por ter ficado 20 minutos 
à espera para ser atendido 
e lhe entregarem o carro 
novo que tinha compra-
do, um Nissan Navara, 
decidiu demonstrar toda 
a sua revolta arrasando 
um stand de automóveis 
de Moscovo com o auto-
móvel antigo. Kustov Michael, que tinha hora marcada para 
receber a viatura, saiu para a rua, foi buscar o carro e arrasou 
com o “stand” perante a surpresa dos empregados que não 
o conseguiram deter. O médico encontra-se em prisão do-
miciliária e enfrenta várias acusações de crime. Durante o 
estranho episódio, ninguém ficou ferido.

Fingiu DoenÇa terminal para 
ter casamento De sonho
Jessica Vega, de 25 anos, foi indiciada pela Procu-
radoria do Estado de Nova Iorque pela prática de 
fraude e roubo, por fingir ter leucemia para con-
seguir um casamento sem quaisquer custos. Jes-
sica e Michael O’Connell casaram-se em 2010, e, 
quatro meses depois, o marido, que desconfiava 
da “não progressão” da doença, contactou o hos-
pital, ouvindo do outro lado que a mulher nunca 
fora paciente daquele estabelecimento. O’Connell 
acusou-a de tentativa de o convencer a casar-se 
com ela e de conseguir que estranhos pagassem os 
custos da cerimónia e da lua-de-mel. Jessica con-
seguiu, à custa da mentira, vários “presentes” de 
casamento. Deram-lhe o vestido de noiva, viagens 
e hotel para a lua-de-mel em Aruba (no Caribe), 
descontos no salão de festas e no bar, um par de 
alianças, dinheiro para gastar na viagem e ainda 
maquilhagem e penteados para a noiva e as sete 
damas de honor.

sarKoZY, Filho ‘FeliZ’
De casal lÉsbico
“Nicolas (Sarkozy) também 
poderia ter tido duas mães 
lésbicas e teria sido igualmen-
te feliz”, afirma a ONG “SOS 
Homophobie” numa campa-
nha lançada ontem, que uti-
liza dos principais candidatos 
às eleições presidenciais fran-
cesas para pedir que o país 
reconheça as famílias homo-
parentais. Numa montagem 
fotográfica, a cara do ainda 
presidente e candidato aparece unida ao corpo de uma criança 
rodeada por duas mulheres sorridentes como se Sarkozy fosse 
um dos 300 mil menores que têm na França pais homossexu-
ais. Cartazes semelhantes foram elaborados com a cara do so-
cialista Françoise Hollande, do candidato da extrema-direita 
Marine Le Pen, da ecologista Eva Joly, do candidato da esquer-
da Jean-Luc Mélenchon e do centrista François Bayrou.ver vídeo na edição online do jtm www.jtm.com.mo

timor leste elege hoje novo presiDente
A campanha eleitoral 
para a segunda volta 
das presidenciais de 
Timor-Leste, marcadas 
para dia 16, terminou 
na sexta-feira com re-
gisto de incidentes que 
foram desvalorizados 
pelas autoridades po-
liciais e com garantias 
dos candidatos de que 
vão aceitar o resultado 
das eleições. Num ba-
lanço das duas semanas 
de campanha eleitoral, que começou a 30 de Março e foi interrompida durante o período da Páscoa, os dois 
candidatos, Francisco Guterres Lu Olo e Taur Matan Ruak afirmaram estar satisfeitos, considerando que correu 
tão bem como a da primeira volta. Sem grandes desvios do que já tinham defendido na primeira volta das pre-
sidenciais, que decorreu a 17 de Março, tanto Lu Olo como Matan Ruak insistiram junto dos seus apoiantes na 
necessidade de irem às urnas e na manutenção da paz e estabilidade no país, essenciais para o desenvolvimento 
de Timor-Leste. Na sexta-feira, num debate na Rádio Televisão de Timor-Leste, os dois garantiram que vão 
aceitar e respeitar os resultados eleitorais, bem como a vontade soberana do povo. Durante a campanha foram 
registados vários incidentes, nomeadamente destruição de propriedade e propaganda, agressões e lançamento 
de pedras contra caravanas de apoiantes, segundo fonte policial, que no entanto desvalorizou os incidentes. A 
fonte disse também que na hoje vai haver presença policial em todos os centros de votação e que “não se espera 
que haja qualquer incidente”. “Há unidades especiais espalhadas em Baucau, Ermera, Viqueque e Zumalai”, 
disse, acrescentando que o balanço final da campanha eleitoral é positivo. Francisco Guterres Lu Olo é apoiado 
pela Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin, oposição) e Taur Matan Ruak pelo Conselho 
Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT, no poder), do primeiro-ministro, Xanana Gusmão, que esteve 
presente em grande parte dos comícios do candidato. 

EN PaSSaNT

A greve de fome temporária organizada pela Associação “Novo 
Macau” na tarde de Sábado, foi uma demonstração do sistema 
pluralista que se vive em Macau.
Foi curioso que o acto, inédito entre nós, tenha sido realizado 25 
anos depois da assinatura em Pequim da Declaração Conjunta 
Luso-Chinesa onde foi dado o primeiro passo da manutenção dos 
direitos, liberdades e garantias que posteriormente seriam acolhi-
das pela Declaração Conjunta, a mini-Constituição da RAEM.
É verdade que estes princípios foram acolhidos por decisão uni-
lateral da China, através do princípio “um País, dois sistemas”, 
mas não é menos verdade que isso aconteceu devido ao “pre-
cedente” de Hong Kong, ao sistema radicado em Macau, após 
1976, e a um ambiente internacional (em que se insere a pro-
blemática de Taiwan) que não permitiam (ou pelo menos, não 
aconselhavam) a simples integração imediata.
É neste conjunto de factos que se insere uma aparente desmo-
bilização da população local em ir mais longe no aprofunda-
mento do sistema. 
Compreende-se. Tempos de abundância (ainda que relativa) 
como os que hoje se vivem, não sugerem grande mobilização. 
Pelo contrário, a vox populi portuguesa diz é que “quando falha 
o pão... todos ralham e ninguém tem razão...”
Por isso, foi interessante a imagética da fome no debate político!

josé rocha dinis

imagética


