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• Philip Yau perdeu a vida
na curva do Mandarim 

• Rodolfo Ávila lamenta
falta de qualidade do carro

• Estreante Alex Lynn
arranca “pole” na F3

• Rutter pode conquistar hoje
o 8º título se a meteorologia ajudar
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Bruno Bonhuil faleceu em Macau em 2005
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PROGRAMA 
DE HOJE

06:00
Fecho
do Circuito

06:30 - 07:00
Inspecção
do Circuito

07:30 - 07:50
Treinos livres
do 46º Grande 
Prémio de
Motos de Macau

08:20 - 09:20
Corrida
de Interport 
MAC/HKG – 
Hotel Fortuna 
- 10 voltas

09:50 - 10:50
Macau Road 
Sport Challenge 
– Suncity Group 
- 10 voltas

11:20 - 12:20
Taça de Carros 
de Turismo de 
Macau – CTM - 
12 voltas

12:50 - 13:10
Treinos da Taça 
GT Macau - 
City of Dreams 
(cronometrados)

14:00 - 14:50
Grande Prémio 
de Macau
de Fórmula 3 
– SJM – (Prova 
Classificativa) - 
10 voltas

15:30 - 16:30
46º Grande
Prémio de Motos 
de Macau
–  15 voltas

18:30 
Abertura
do Circuito

RODOLFO ÁVILA EM ENTREVISTA AO JTM

Com os “dedos cruzados”
para aguentar a corrida
Sem expectativas de chegar ao pódio, 
Rodolfo Ávila terminou ontem nos 
últimos lugares a qualificação da Taça 
GT Macau, embora já com os mínimos 
assegurados. Para hoje prevê apenas 
um par de voltas pelo circuito para não 
danificar o motor de um carro que “não é 
grande coisa”, enquanto que as previsões 
para a corrida final passam apenas por 
chegar à bandeira de xadrez

Como vê a sua participação até agora?
- Este ano não está a correr grande coisa. 
O nosso carro está bastante mal. Ontem 

[quinta-feira] já reparámos que o motor não tem 
potência quase nenhuma, hoje [sexta-feira] ainda 
pior. Nas rectas não anda quase nada. Em termos 
de suspensão também não é grande coisa, o carro 
já é antigo. O importante agora é ter a certeza que 
o motor aguenta o fim-de-semana todo. Amanhã 
na qualificação talvez fazer uma ou duas voltas 
para fazer mais um tempo, mas não podemos es-
perar nada de especial, e o importante é concen-
trarmo-nos para domingo e ver se o carro aguenta 
e chega à bandeira de xadrez.

- Vem de encontro ao que já esperava? 
- Era esperado que não fosse competitivo... Es-

tava à espera que o carro estivesse em melhores 
condições. É um carro que aluguei, não temos hi-
póteses nenhumas e o objectivo é acabar a corrida.

- Entretanto já tentaram fazer algumas me-
lhorias...

- Reparámos que o motor não tinha potência 
nenhuma, por isso fomos buscar a entrada de ar e 
mais umas velas para meter no motor a ver se tí-
nhamos mais potência, mas pelos vistos deve ser 
um problema interno que não podemos resolver. 
Agora temos os dedos cruzados a ver se o carro 
aguenta a corrida. 

- Acaba por ser uma desilusão?
- Talvez sim, mas com este carro era complica-

do. Mesmo que estivesse em condições era com-
plicado chegar aos dez primeiros. Contra os GT3 
da frente, ou os carros de fábrica, que também 

estão com andamento muito rápido. E também 
estão com pneus confidenciais, e com o carro que 
eu tenho é muito complicado.

- Agora passa então por acabar a prova para 
conseguir também os subsídios?

- Sim, agora é a preocupação maior e o objec-
tivo é chegar à bandeira de xadrez. Temos que 
fazer o nosso jogo e o importante para mim é 
estar para o ano numa grelha de partilha num 
campeonato como deve ser, por isso o importan-
te é chegar ao fim.

- É preciso acabar as corridas para manter os 
subsídios. Isso condiciona os condutores? 

- Se não acabarmos não recebemos os patrocí-
nios, são essas as regras, não há mais nada que po-
demos fazer. Acho que há aquele receio dos pilotos 
virem a Macau só para receber o subsídio, mas 
acho que é bastante fácil diferenciar os pilotos que 
estão a correr a sério e os que não estão. Mas pelos 
vistos o que é importante é correr em Macau, e não 
há qualquer interesse das entidades locais em te-
rem pilotos a correrem no estrangeiro. 

- Como avalia circuito este ano?
- Está seguro, um pouco diferente em termos 

do asfalto, talvez não tenha sido bem feito este 
ano por ter muitos saltos, mas ainda dá para con-
duzir muito bem. Este ano temos tido muito azar, 

já perdemos dois pilotos e esperemos que não 
aconteça mais nada.

- Como vê esta situação do acidente de Luís 
Carreira?

- É um acidente muito triste. O Luís era uma 
pessoa muito simpática que vinha a Macau há 
muitos anos. Apenas o conhecia dos tempos que 
passava com ele aqui em Macau, mas era um rapaz 
cinco estrelas. Já sabemos que nas motos é difícil, e 
quando perdemos alguém que conhecemos ainda 
é mais triste. Acho que já está na altura de se aper-
ceberem que o espectáculo das motos é bonito, mas 
está na altura de acabar. Já não somos gladiadores, 
estamos em 2012 e fica mal para o desporto.

- No sábado [hoje] como será? 
- Temos uma qualificação, que para mim não 

é muito importante porque já consegui o mínimo 
para qualificar. Quero poupar o carro para ver 
se o motor não rebenta, quer ver se dou uma ou 
duas voltas e encostar nas boxes para ter a certeza 
que o carro consegue competir no domingo.

- E quais são as previsões para a corrida?
- O importante é acabar. É difícil, tenho medo 

de fazer 12 voltas com o motor no estado em que 
está, vai ser um bocado complicado. Tenho que 
ter cuidado com as rotações para não deixar que 
o motor rebente.

- E depois de Macau?
- Estamos a trabalhar a ver se nos consegui-

mos inserir na Taça Porsche Carrera para o ano, 
mas não temos nada resolvido, por isso é impor-
tante acabar a corrida para conseguir o subsídio e 
conseguir estar na grelha de partida na Taça Pors-
che Carrera.

pedro andré SanToS

Pilotos portugueses
abandonam corrida
em sinal de respeito
Os pilotos portugueses Nuno Caetano 
(Suzuki 1000) e Fernando Costa (Duca-
ti 1200) abandonaram ontem o GP de 
Motos em sinal de respeito pela morte 
de Luís Carreira na primeira sessão de 
qualificação. Em declarações à agência 
Lusa, Nuno Caetano explicou que a 
decisão foi tomada em sintonia com a 
Federação Portuguesa de Motociclis-
mo. “Há muito tempo que não aconte-
cia um acidente destes e achamos por 
bem, principalmente por respeito ao 
piloto Luís Carreira, abandonar a pro-
va e entregamos hoje à organização o 
requerimento retirando a nossa ins-
crição”, disse. Nuno Caetano explicou 
também que apelou aos outros pilotos 
em prova que fossem para a pista com 
uma fita preta em sinal de luto.”Quem 
anda nestas corridas sabe os riscos que 
corre, sabe o perigo que é entrar numa 
prova destas de alta velocidade”. Devi-
do ao acidente do piloto português, que 
acabaria por falecer, a organização deu 
por terminada a sessão de quinta-feira 
e agendou para a tarde de hoje uma a 
segunda sessão qualificativa que deve-
ria ter ocorrido logo pela manhã, mas 
que foi transformada numa sessão livre 
de treinos.

Considerado um dos mais difíceis do 
mundo, o circuito da Guia é uma 
pista urbana sem grandes escapa-

tórias e onde os rails e os muros são uma 
constante e um perigo, principalmente nas 
corridas de motos.

No Grande Prémio de 2005, tinha per-
dido a vida o francês Bruno Bonhuil, aos 
45 anos, devido a um despiste na curva do 
Madarim, embatendo com a sua Suzuki 
violentamente contra os rails de protecção. 
No dia anterior, Bonhuil tinha alertado que 
sentia problemas na moto que não conse-
guia resolver.

O acidente que vitimou ontem Phi-
lip Yau, decorreu na mesma curva, que é 
descrita como a zona mais rápida da pista. 
Acredita-se que o piloto tenha embatido a 
quase 200 quilómetros por hora, num aci-
dente que deixou de imediato a organiza-
ção apreensiva.

Na curva dos pescadores, onde ocor-
reu o acidente de Luis Carreira, os pilotos 

CONSIDERADO UM DOS CIRCUITOS MAIS DIFÍCEIS DO MUNDO

Última fatalidade ocorreu em 2005
A morte de Luís Carreira e de 
Philip Yau nos primeiros dois dias 
do Grande Prémio de Macau, vai 
marcar a 59ª edição da prova que, 
desde 2005, não assistia a uma 
tragédia do género

chegam à zona de travagem a cerca de 230 
quilómetros por hora e fazem a curva a cer-
ca de 120 quilómetros por hora. A violência 
do acidente do piloto português obrigou a 
organização a substituir os rails de protec-
ção, o que habitualmente apenas acontece 
quando há acidentes com carros.

Em 1994, também no Grande Prémio 
de Motos, o japonês Katsuhiro Tottiori 
morreu na segunda manga da prova. O ja-
ponês seguia sozinho na recta entre a curva 
dos pescadores e a curva R, quando uma 

paragem violenta da moto, devido a um 
problema mecânico, o projectou para fora 
da pista, tendo embatido nas rochas junto 
ao mar e falecido no local.

Em 1967, Dodje Laurel, o piloto fili-
pino que maior projecção internacional 
conquistou, acabaria por falecer depois 
não conseguir descrever a curva do Clube 
Marítimo, hoje curva do Mandarim, e ter 
embatido num poste de iluminação públi-
ca, capotando o carro que se incendiou de 
imediato.  JTM/Lusa

Um início ensombrado 
para a edição deste ano 
do GP. No segundo dia 

do evento, mais uma morte na 
pista. Depois da morte do piloto 
de motos português Luis Car-
reira, a sessão de qualificação da 
Taça de Carros de Turismo ficou 
ontem marcada pelo aparatoso 
acidente de Philip Yau, piloto de 
Hong Kong, que conduzia um 
Chevrolet Cruze.

O despiste aconteceu às 
13h11 na zona mais rápida da 
pista, a curva do Mandarim, e 
o piloto ficou preso no veículo 

Philip Yau corria na Taça de Carros de Turismo

PILOTO DE HONG KONG NÃO RESISTIU AO FORTE EMBATE NA CURVA DO MANDARIM 

Mais uma morte a ensombrar o GP de Macau
Dois dias de prova, dois 
acidentes fatais. Na 
qualificação de ontem da 
Taça de Carros de Turismo, 
Philip Yau despistou-se na 
curva do Mandarim num 
acidente muito violento que 
deixou o piloto preso no 
veículo. Apesar do começo 
ensombrado desta 59ª 
edição do Grande Prémio, 
Costa Antunes reafirmou a 
segurança do circuito da Guia

uma vez que o embate se deu 
do lado esquerdo. A organiza-
ção mobilizou de imediato os 
meios necessários para o local, 
demorando cerca de seis minu-
tos a desencarcerar Yau e iniciar 
os primeiros cuidados.

Segundo informação vei-
culada pela Comissão do GP, 
o piloto deu entrada no hospi-
tal quatro minutos depois de 
ter sido evacuado da pista, no 
entanto, “apesar dos cuidados 
contínuos de reanimação car-
dio-pilmonar, o concorrente não 

resistiu e sucumbiu aos ferimen-
tos às 13h51”. 

O coordenador do GP, Cos-
ta Antunes, anunciou oficial-
mente a morte de Philip Yau e 
voltou a ser questionado sobre 
a segurança da pista. O respon-
sável afirmou que “todo o equi-
pamento foi verificado e a pista 
obedece às regras internacionais 
de segurança”.

Também o piloto André 
Couto falou sobre a segurança 
no GP de Macau, afastando te-
orias de que a segurança esteja 

em causa. “A Comissão tem fei-
to um bom trabalho a nível de 
segurança, dando grande apoio 
a retirar os carros mais rápidos e 
irem ao local”. 

Em declarações ao JTM, o 
piloto que concorre na prova de 
WTCC, disse ainda que o circui-
to da Guia “é um dos melhores 
circuitos citadinos do mundo a 
organizar este tipo de eventos e a 
socorrer e chegar ao acidente rá-
pido”. André Couto acredita que 
“foi mesmo azar”. “Aconteceu 
em Macau, como podia aconte-

cer em outro circuito qualquer”.
As mortes de Philip Yau e 

Luis Carreira foi um assunto in-
contornável na tarde de ontem na 
zona do paddock. Edoardo Mor-
tara, piloto da Taça GT Macau, 
campeão em 2011, lembrou que 
a pista da Guia “não é das mais 
seguras do mundo”, mas reco-
nhece que os pilotos sabem disso 
em primeira mão. “Ninguém nos 
está a obrigar a correr”.

Para Mortara, o registo ne-
gro nos dois primeiros dias não 
pode ser levado “muito pesso-
almente”. O italiano sublinhou 
que como condutor, “o que 
aconteceu, lembra-nos que isto 
é um desporto perigoso”. “É 
muito triste para Macau”.

A organização informou 
que hoje os membros da Comis-
são do GP, pilotos e corredores 
vão fazer um minuto de silên-
cio, duas vezes, antes da Taça de 
Carros de Turismo Macau-CTM 
e antes do 46º Grande Prémio de 
Motos. Também a Direcção dos 
Serviços de Turismo cancelou o 
espectáculo de fogo de artifício 
previsto para a noite de ontem 
em frente à Torre de Macau.

S.p.
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Sandra pimenTel

Na sua estreia no circuito da Guia, 
Alex Lynn (Dallara Mercedes) 
conquistou a “pole position” para 

a qualificação de hoje de Fórmula 3, supe-
rando o tempo do português Félix da Cos-
ta, vai partir do segundo lugar da grelha, 
com a volta mais rápida em 2:13.122.

O estreante já tinha sido o quarto mais 
rápido na sessão de ontem, considerado 
um resultado de relevo para o jovem pi-
loto. Lynn melhorou o seu tempo em seis 
décimos de segundo arrancando a pole po-
sition a Félix da Costa.

Desde 2006 que o GP de Macau não 
via um estreante a conseguir a primeira po-
sição para uma prova de qualificação. Nes-
se ano, o piloto Kamui Kobayashi consegiu 
o feito agora repetido pelo britânico.

Na segunda posição da grelha parte 
Félix da Costa, mantendo o tempo que ti-
nha conseguido na quinta-feira, 2:13.400. 
Apesar de ter sido destronado, o piloto 
mantêm a convicção que mostrou no dia 
anterior: ganhar. 

Daniel Juncadella e Felix Rosenqvist 

são os pilotos que se seguem, com o pri-
meiro a conseguir recuperar e quase a 
roubar o segundo posto a Félix da Costa 
com 2:13.401.

Juncadella é o detentor do título na 
Guia, e não esconde os objectivos. “Que-
ro ganhar outra vez”. Em declarações ao 
JTM, o piloto espanhol (Dallara Merce-
des) afirmou que “o carro é muito bom” 
e este terceiro posto na grelha serve para 
lutar pela vitória. 

Sobre a concorrência, em especial do 
piloto português da equipa Carlin, diz que 
“é muto rápido e quer muito ganhar esta 
corrida”. No entanto, considera que tem 
“boas hipóteses”, mas admite que há “três 
ou quatro grandes adversários” para com-
petir na luta pela vitória final.

 A estratégia para a sua participação 
em Macau não é tanto ser rápido, mas sim 
ser “esperto”. “Em Macau não basta ser 
muito rápido, é preciso ser esperto e vai 
ser uma luta renhida”, antevê. Juncadella 
promete mesmo deixar o seu melhor para 
a corrida de domingo.

O facto de não ter andado nos pri-
meiros dois lugares, foi opção que o piloto 
reconhece. “Quis evitar acidentes porque 

isso retira confiança, e talvez não tenha as-
sumido muitos riscos nesta qualificação”. 
Pesados os riscos, a posição obtida agrada 
o espanhol. “Muita coisa acontece aqui e é 
preciso pensar mais na corrida e não em ser 
muito rápido”, explicou.

O quarto na grelha, o sueco Felix Ro-
senqvist (Dallara Mercedes) também es-
teve forte nos primeiros dois dias. termi-
nou nos dois primeiros lugares nas duas 
sessões de treinos e foi segundo na quali-

ficação de quinta-feira. Ontem atingiu a 
quinta posição.

Sobre a qualificativa de ontem, Rosen-
qvist disse que “a bandeira vermelha não 
ajudou”, já que a prova parou por duas ve-
zes durante a tarde. “Queria a pole mas não 
foi possível”, confessou, sublinhando que 
“começar em quarto é bom.

O sueco considera até que “começar 
na segunda fila é provavelmente melhor do 
que na primeira”, e tem expectativas altas 

O piloto britânico de 19 anos fez o melhor tempo na segunda 
qualificação do GP de Fórmula 3 e destronou o português Félix da 
Costa que tinha o melhor tempo do primeiro dia. Na sua estreia em 
Macau, Alex Lynn parte amanhã em primeiro para a qualificação de 10 
voltas antes da grande corrida de domingo

ESTREANTE ASSEGUROU POLE POSITION PARA QUALIFICAÇÃO DE HOJE

Alex Lynn surpreende na Guia 
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para hoje e amanhã. “Primeiro tenho que 
sobreviver à primeira corrida e não fazer 
erros, mantendo-me no top cinco”. Dessa 
forma, o piloto crê que tem “boas hipóteses 
para uma vitória” na corrida decisiva.

Os pilotos da Carlin, Carlos Sainz 
Júnior e Filipe Nasr, vão partir da terceira 
linha da grelha em quinto e sexto lugar, 
respectivamente. O último teve mesmo um 
acidente na curva R, nos últimos minutos 
da sessão, danificando o carro. 

Félix da Costa parte em segundo na qualificativa de hoje

Rob Huff dominou a primeira ses-
são de qualificação ao comando 
do seu Chevrolet, conquistando 

assim a “pole” para a primeira manga 
da última jornada da prova, seguido pelo 
colega Yvan Muller, campeão em título. 
O terceiro lugar da grelha será ocupado 
pelo suíço Alain Menu, o único piloto 
que poderá também aspirar a uma vitó-
ria, para além de Huff.

O britânico segue à frente por 35 
pontos nas tabelas do WTCC da FIA.

Tiago Monteiro ficou com o quin-
to tempo mais rápido no novo Honda 
Civic, à frente de Darryl O’Young, que 
recuperou bem do acidente que ocorreu 
quinta-feira durante a sessão de teste. Já 
André Couto não foi além de um 16º lu-
gar na grelha.

A caminho de mais uma vitória no 
GP de Motos de Macau parece estar Mi-
chael Rutter, se as condições atmosféricas 

BRITÂNICOS PARTEM NA POLE POSITION

Rob Huff e Michael Rutter
confirmam favoritismo
Os britânicos Robert Huff 
(WTCC) e Michael Rutter (GP 
Motos) estiveram ontem em 
destaque nas respectivas provas 
de qualificação onde terminaram 
em primeiro lugar

o permitirem, uma vez que as previsões 
para hoje apontam para chuva, facto que 
pode adiar a corrida. Ao comando da 
Honda conquistou também a “pole posi-
tion”. O piloto britânico terminou a ses-
são apenas com dez décimos de segundo 
mais do que o rival e parceiro de equipa 
John McGuiness, um piloto que parece 
estar a dar luta a Rutter no desporto mo-
torizado de duas rodas.

Na terceira posição ficou o jovem 
Martin Jessop, com uma diferença de 1,7 
segundos para o McGuiness, mantendo 
aspirações de chegar ao título na prova 
principal.

Caso venha a confirmar-se será a oi-
tava vitória de Rutter em Macau, confir-
mando-se como uma das grandes figuras 
do motociclismo nas 46 edições do GP de 
Macau.

Michael Rutter está bem encaminhado para nova vitória em Macau
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PubLiCidAde

Comissão do Grande Prémio de Macau 

Horário da Desmontagem das barreiras metálicas do 59º Grande Prémio de Macau 

Horário e Locais de fecho dos portões de barreiras metálicas entre os dias 15 a 18 de Novembro:
➢	 Os	portões	de	barreiras	metálicas	serão	encerrados	a	partir	das	03h00,	permanecendo	fechados	até	ao	final	fim	das	corridas	de	cada	dia.

Após	 o	 fim	 das	 corridas	 a	Comissão	 do	Grande	 Prémio	 de	Macau	 inicia,	 durante	 as	 horas	 da	madrugada,	 as	 obras	 de	 desmontagem	 das	 barreiras	
metálicas,	 e	 as	 primeiras	 obras	 vão	 ser	 concluídas	 na	 madrugada	 do	 dia	 seguinte	 das	 corridas,	 diminuindo	 os	 transtornos	 causados	 à	 população.	
Estima-se	a	terminação	das	obras	de	desmonstagem,	no	dia	30	de	Novembro

Data

18/11/2012

19-21/11/2012

18-23/11/2012

22-30/11/2012

24-30/11/2012

Hora

18:30 até 05:00

08:00 até 22:00

08:00 até 22:00

08:00 até 22:00

08:00 até 22:00

Local

(1)			Abertura	de	todos	os	portões	metálicos 
(2)			Desmontagem	das	barreiras	metálicas	situadas	na	entrada	dos	hotéis
(3)			Desmontagem	das	barreiras	metálicas	situadas	na	entrada	das	garagens	das	residências
(4)			Desmontagem	de	todas	as	barreiras	metálicas	situadas	nas	paragens	dos	autocarros
(5)			Desmontagem	de	todas	as	barreiras	metálicas	nos	acessos	dos	passeios	para	peões

(1)			Desmontagem	dos	portões	metálicos
(2)			Desmontagem	das	barreiras	metálicas	junto	aos	portões	metálicos

Desmontagem	das	barreiras	metálicas	desde	a	Avenida	da	Amizade	até	à	Curva	do	Reservatório

Desmontagem	das	barreiras	metálicas	desde	a	Rua	dos	Pescadores	até	à	Curva	do	Reservatório

Desmontagem	das	barreiras	metálicas	na	troço	inferior	da	Colina	da	Guia		

A	Comissão	 do	Grande	Prémio	 solicita	 a	 todos	 os	 condutores	 a	melhor	 compreensão	 por	 eventuais	 transtornos	 causados,	 bem	como	o	 respeito	 pela	
sinalização	provisória	instalada	e	pelas	instruções	da	Brigada	de	Trânsito.Para	informações,	é	favor	de	ligar	para	o	número	de	telefone:	28728482
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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
s2 Skyfall
21:30

s3 ARGO
14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30

Torre De macau
Skyfall 
14:00 • 16:30 • 19:00 • 21:30

galaxY
TheaTer 8
Ted - 14:55

TheaTer vários
Cold War - 14:00 • 14:50 • 16:00 • 
16:55 • 19:00 • 19:45 • 20:30 • 21:00 
• 22:30 • 23:00 • 00:00 • 01:00

TheaTer 6
Natural Born Lover - 14:15 • 18:25

TheaTer 8
Helter Skelter - 16:55

TheaTer 9
EI Gusto - 20:00

granD TheaTer 
Breaking Home Ties
20:00

TheaTer 9
Triad - 00:50

TheaTer 9
Silent Hill Revelation 3D
17:20 • 19:15

TheaTer vários
Skyfall- 14:00 • 16:35 • 17:10 • 18:00 
• 19:15 • 20:35 • 21:10 • 21:50 • 23:55 
• 00:35

TheaTer 9
Dredd 3D - 15:25

TheaTer DirecTors cluB 2
3D Sex & Zen: Extreme Ecstasy - 01:10 

a programação é da responsabilidade
das estações emissoras

tDM 
08:20 59º Grande Prémio de Macau - Corrida de In-
terport MAC/HKG – Hotel Fortuna - 10 voltas 09:50 
Macau Road Sport Challenge – Suncity Group - 10 
voltas 11:20 Taça de Carros de Turismo de Macau – 
CTM - 12 voltas 12:50 Treinos da Taça GT Macau - City 
of Dreams (cronometrados) 14:00 Grande Prémio de 
Macau de Fórmula 3 – SJM – (Prova Classificativa) - 10 
volta 15:30 46º Grande Prémio de Motos de Macau – 15 
voltas 16:45 Resistirei (Compacto) 19:00 Quem quer 
ser Milionário 20:00 Janela Indiscreta 20:30 Telejornal 
21:00 Liberdade 21 21:55 Pai à Força 22:45 Macau 
com Vivências 23:00 TDM News 23:30 Mariza - No 
Palco do Mundo

30 ESPN
13:00 Global Football 2012/13 13:30 The Football 
Review 2012-2013 14:00 Planet Speed 2012/13 14:30 
Barclays Singapore Open 2012 - Highlights 15:30 Chi-
nese Badminton Super League - Highlights 16:30 Tour 
Of Brunei 2012 Review 17:30 Planet Speed 2012/13 
18:00 Football Asia 2012/13 18:30 Global Football 
2012/13 19:00 Sportscenter Week In Review 2012 
19:25 Scorecast Saturday 2012/13 19:55 FIA F1 World 
Championship 2012 - Practice 1 Sessions United States 
Grand Prix 21:25 FIA F1 World Championship 2012 
- Practice 2 Sessions United States Grand Prix 22:55 
(LIVE) FIA F1 World Championship 2012 - Practice 3 
Sessions United States Grand Prix 01:50 (LIVE) FIA F1 
World Championship 2012 - Qualifying United States 
Grand Prix

31 StAR SPORtS
13:00 (LIVE) V8 Supercars Championship Series 2012 
14:00 The S-League Show 15:00 AFC Champions 
League 2012 Final Ulsan Hyundai vs. Al Ahli 17:00 
Chinese Badminton Super League - Highlights 18:00 
Autobacs Super GT Series 2012 19:00 V8 Supercars 
Championship Series 2012 20:00 Game 2012 20:30 
MotoGP World Championship 2012 - Highlights 

Grand Prix General de la Valenciana Communitat 
21:30 Euro Asia Allstars Cup 2012 

40 FOX MOVIES
12:10 Men In Black 13:50 Men In Black Ii 15:20 I Am 
Number Four 17:10 The Mechanic 18:45 X-Men: First 
Class 21:00 In Time 22:50 The Walking Dead 23:40 
I, Robot

41 HBO
11:50 The Mummy Returns 14:00 Thor 16:30 Larry 
Crowne 18:15 The Addams Family 20:05 Sanctum 
22:00 The Green Hornet 00:00 Paranormal Activity 3

42 CINEMAX
12:40 Star Trek Insurrection 14:20 Star Trek 10 16:15 
Superman: Doomsday 17:35 Beverly Hills Ninja 
19:00 John Carpenter Presents Vampires 20:35 Jonah 
Hex 22:00 Page Eight 23:45 Poison Ivy The New 
Seduction

51 NGC
12:30 Chasing UFOs 13:25 Scam City 14:20 Dog Whis-
perer 16:10 Doomsday Preppers 17:05 Seconds From 
Disaster 18:00 Wicked Tuna 19:00 Megastructures 
20:00 Access 360° World Heritage 21:00 Scam City 
22:00 Doomsday Preppers 23:00 Chasing UFOs 00:00 
America’s Lost Treasures

54 HIStORy
13:00 Cajun Pawn Stars 14:00 Mankind The Story 
Of All Of Us 16:00 Swamp People 17:00 The Pickers 
18:00 Ancient Aliens 19:00 Mankind The Story Of All 
Of Us 21:00 Swamp People 22:00 Shark Wranglers 
23:00 Kings Of Restoration 00:00 Mankind The Story 
Of All Of Us

55 BIOGRAPHy CHANNEL
12:00 Monster In-Laws 13:00 Airline USA 14:00 Storage 
Wars: Texas 15:00 Shipping Wars 16:00 Gene Simmons: 

Family Jewels 17:00 Way Off Broadway 19:00 Ghostly 
Encounters 20:00 Natalie Portman 21:00 Hollywood’s 
Baddest Breakups 22:00 Monster In-Laws 22:30 Ship-
ping Wars 23:00 Storage Wars: Texas 00:00 Celebrity 
House Hunting

62 AXN
12:40 The Voice 17:15 The Amazing Race 18:10 Csi: 
Crime Scene Investigation 19:05 Falling Skies 20:00 
Csi: Miami 20:55 Last Resort 21:50 Csi: Ny 22:45 Fall-
ing Skies 23:40 Summer Wipeout 00:35 Csi: Crime 
Scene Investigation

63 StAR WORLD
12:10 The Apartment 13:05 MasterChef US 14:00 How I 
Met Your Mother 14:25 New Girl 14:55 The Apartment 
15:50 Jane By Design 16:45 Half-Hour Specials 18:10 
The Apartment 20:00 How I Met Your Mother 20:25 
New Girl 20:55 MasterChef US 21:50 Splash TV 22:20 
Jane By Design 23:15 The Apartment 00:10 How I Met 
Your Mother 00:35 New Girl

82 RtPI
08:00 24 Horas 09:02 5 Para a Meia-Noite 10:09 Inovar 
é Fazer 10:36 Praça da Alegria(R/) 13:17 Repórter 
África(R/) 2ª. Edição 13:47 24 Horas(R/) 14:19 ENTRE 
PRATOS 15:00 Telejornal Madeira 15:38 Surf Total 
15:59 Macau Contacto 2012 16:30 Mudar de Vida 
17:00 Bom Dia Portugal Fim de Semana 17:56 Linha 
da Frente 18:29 Estado de Graça 19:20 Santos de Por-
tugal São João de Deus 19:50 Ler +, Ler Melhor 20:01 
Herman 2012 21:00 Jornal da Tarde 22:12 Mais Europa 
22:41 VIVA A MÚSICA Com: Luisa Rocha 23:30 In-
grediente Secreto Robalo 23:59 Cinco Sentidos 01:00 
Atlântida (Madeira) 02:31 Macau Contacto 2012

RoteiRo08:20-16:30
59º Grande
Prémio de Macau

TDm

28822866
www.macaucabletv.com

30
anos ao serviço
de Macau
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trabalHadores ForÇam reuniÃo
com governo devido a problemas salariais
Um grupo de trabalhadores não residentes juntou-se ontem na Praia Gran-
de, perto da Sede do Governo, com o objectivo de reunir com o Executivo 
de forma a que fossem resolvidos alguns problemas relacionados com sa-
lários, numa obra do Governo mas em que há empresas subcontratadas 
para efectuar os trabalhos. Houve alguma confusão no local e a polícia 
tentou que os trabalhadores dispersassem mas sem efeito. No fim chega-
ram mesmo às mesas de negociação, de acordo com uma notícia do Canal 
Macau. “Há muitos problemas porque há mais de 100 trabalhadores mas 
no essencial a maioria dos problemas tem que ver com a diferença entre 
o salário mensal e o que ganham por dia. Vamos agora, de acordo com as 
regras, compensar de forma razoável”, disse um responsável da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais. “Temos de clarificar primeiro qual 
é a situação de cada uma das empresas. O Governo, até porque é proprie-
tário do projecto, em particular o Gabinete para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas vai estudar melhor a situação”, disse outro responsável 
do Governo.

preÇo mÉdio das casas subiu 5,2 por cento
por metro Quadrado no 3º trimestre
O preço médio por metro quadrado (área útil) das fracções 
autónomas habitacionais transaccionadas no terceiro tri-
mestre deste ano equivaleu a 58.305 patacas, o que indica 
uma subida de 5,2% em termos trimestrais. Foi na penín-
sula que o preço mais subiu, 8,9%, mas este é o local de 
Macau onde ainda assim é mais barato comprar residência, 
com preços médios de 51.662 patacas por metro quadrado. 
Coloane é o local onde é mais caro comprar e o segundo 
onde a subida foi maior: 81.928 patacas por metro quadra-
do, o que corresponde a uma subida de mais 4,8%. Na Tai-
pa, o metro quadrado fixou-se numa média de 67.579 patacas, mais 1,2% em relação ao trimestre 
precedente. Por seu turno, o preço médio por metro quadrado das fracções autónomas transaccio-
nadas destinadas a escritórios atingiu as 49.245 patacas, um acréscimo de 3,1%. Ainda de acordo 
com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, com base no imposto de selo de 
transmissão de bens do trimestre em análise, verificou-se a transacção de 6.766 fracções autóno-
mas (descida de 13,8%), pelo valor de 26,93 mil milhões de patacas (menos 13,3%). 
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disputas marÍtimas marcam 
agenda da cimeira da asean
A cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla inglesa), que 
decorrerá no Camboja entre amanhã e terça-feira, deverá ser dominada pela procura de 
soluções para as disputas territoriais que ameaçam a estabilidade na região. A China re-
clama a soberania de praticamente todo o Mar do Sul da China, com rotas marítimas 
vitais para o comércio mundial, o que gerou disputas com membros da ASEAN como as 
Filipinas, o Vietname, Brunei, Malásia, que também reivindicam parte das águas. As Fili-
pinas e o Vietname manifestaram este ano a sua preocupação crescente face ao que enten-
dem tratar-se de uma postura cada vez mais agressiva por parte da China no que se refere 
às suas reivindicações territoriais. O bloco regional tinha este ano a esperança de negociar 
um código de conduta nas águas disputadas, mas as negociações estagnaram quando 
os ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN começaram a discutir esta questão 
na capital cambojana, Phnom Penh, em Julho. O Presidente dos EUA, Barack Obama, é 
esperado na segunda-feira em Phnom Penh, proveniente da Birmânia, para participar na 
cimeira, no âmbito da sua primeira deslocação à Ásia desde a sua reeleição.

aproveitar cruZeiros em nansHa 
para atrair mais visitantes À raem
Macau quer aproveitar a construção de um por-
to de cruzeiros em Nansha para atrair os passa-
geiros dos cruzeiros para uma visita à RAEM. 
Segundo o Secretário para a Economia e Finan-
ças Francis Tam, que esteve ontem presente na 
cerimónia de abertura da exposição internacio-
nal de importação e exportação de iates Macau-
China 2012, Macau e Cantão estão a estudar a 
melhor forma de desenvolver o sector nacional 
de barcos de recreio, para reforçar a cooperação 
com o país a este nível. Francis Tam continua a 
garantir que a participação no projecto de construção de um porto com a promoção de via-
gens individuais em barcos de recreio é uma das prioridades na cooperação com Cantão. 
Já pelo menos desde 2011 que o Governo considera este projecto importante.

ps considera “imoral” pagamento de FÉrias 
a 1.500 pessoas nomeadas pelo governo
O Partido Socialista considerou ontem “imoral” o pagamento de subsídios de férias no 
ano passado a cerca de 1.500 pessoas nomeadas para cargos públicos, acrescentando que 
o Governo português perdeu a legitimidade para pedir sacrifícios. “É imoral, não tem 
precedentes no momento tão difícil que vivemos e é tratar os portugueses de forma di-
ferente. O Governo protege os seus e corta a todos os outros”, disse o deputado José 
Junqueiro, em declarações aos jornalistas na sede do PS, em Lisboa. O deputado, que é 
vice-presidente da bancada parlamentar do PS, confirmou a notícia ontem avançada pelo 
Diário de Notícias, segundo a qual um total de 1.454 pessoas nomeadas para gabinetes do 
Governo e cargos na Administração Pública receberam subsídio de férias em 2012. Os números foram dados pelo próprio Gover-
no ao PS, na resposta a uma questão colocada por escrito pelos deputados socialistas ao Executivo, que justifica o pagamento des-
tes subsídios por corresponderem a férias de 2011. Para José Junqueiro, “não há nenhuma boa explicação”: “E os que trabalharam 
uma vida inteira? E os que trabalharam durante 40, 30, 20 anos não têm essa interpretação da lei porquê?”, questionou.

israel amplia oFensiva em gaZa e bombardeia 250 alvos
Israel alargou ontem a sua ofensiva contra Gaza, passando a bombardear também depósitos 
de armas e quartéis, bem como alvos civis ligados a infra-estruturas e ao Governo do Hamas 
na Faixa de Gaza. Segundo o Governo israelita, o objectivo da operação é “restaurar a tranqui-
lidade para o sul de Israel e recuperar o poder de dissuasão face ao Hamas”. A ofensiva, que 
conta com a participação da Força Aérea, Marinha e Infantaria, será reforçada com mais 16 
mil reservistas , segundo o porta-voz do Exército, numa “primeira etapa”. Durante a noite e a 
madrugada de ontem, as tropas israelitas bombardearam 250 alvos, inclusive um transforma-
dor eléctrico próximo da residência do primeiro ministro do Hamas, Ismail Haniya, deixando 
grande parte da população da região sem energia. Todos os grupos palestinianos uniram-se 
nos ataques a Israel e, desde a tarde da quarta feira, quando começaram os confrontos, já lançaram mais de 300 foguetes contra 
cidades israelitas. Segundo as últimas informações, desde o início da ofensiva, 20 palestinianos morreram e cerca de 200 ficaram 
feridos. O Primeiro-Ministro do Egipto, Hisham Kandil, em breve visita à Faixa de Gaza considerou ontem os ataques de Israel ao 
território palestiniano como actos de agressão e disse que o governo egípcio vai negociar um cessar-fogo.

motorista recusa conduZir 
autocarro com anÚncio gaY
Um motorista que deveria fazer a ligação entre 
Roterdão e Sheffield, em Londres, recusou-se a 
conduzir o autocarro, ao ver que este tinha um 
anúncio publicitário da organização de apoio aos 
homossexuais, Stonewall, que dizia: “Algumas 
pessoas são homossexuais. Lidem com isso!”. Os 
passageiros aguardaram a sua vez para entrar no 
autocarro, durante cerca de 20 minutos, enquanto 
o motorista discutia em voz alta com os colegas, 
acabando mesmo por ser substituído na carreira 
por outro condutor. “Ele é um motorista de auto-
carro que transporta todo o tipo de pessoas, será 
que ele pensa que nunca transportou um homos-
sexual no seu autocarro?”, disse uma passageira 
ao jornal “Daily Mail”. A empresa que gere os 
autocarros, a First Group, não confirmou se o mo-
torista será alvo de algum processo disciplinar, 
afirmando apenas estar ao corrente do incidente, 
pedindo desculpa aos passageiros pelo incómodo 
causado.


