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postura activa
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Novo “parque” de carros
no centro da cidade
“De Fonte Limpa” encontrou um 
novo parque de estacionamento, 
improvisado num antigo estalei-
ro, na zona de Nam Van. Págs. 2 e 3

carteiristas quebram 
vidro de autocarro
Um homem, que furtou uma car-
teira, conseguiu fugir à PSP depois 
de ter partido um vidro de um au-
tocarro. Cúmplice foi detido. Pág. 4

Portugal a sete horas 
na madrugada de domingo
Os relógios em Portugal vão ser adiantados uma hora na ma-
drugada do próximo domingo, 31 de março, para entrar no 
regime de Verão, segundo o Observatório Astronómico de Lis-
boa. Portugal passará a ficar assim a sete horas de diferença 
da RAEM. Com o início do horário de Verão os dias tornam-se 
mais longos, devido à posição da Terra em relação ao Sol. Por-
tugal continental e a Região Autónoma da Madeira estão no 
mesmo fuso horário do Reino Unido, Irlanda, Islândia e das 
Ilhas Canárias, em Espanha. 

Japão aprovou manuais que reconhecem
ilhas senkaku como território nacional
Os novos livros didácticos aprovados no Japão, que serão usados 
em escolas do país a partir de Abril de 2014 referem-se às ilhas 
Senkaku e Takeshima como território nipónico, informou a agên-
cia Kyodo. São dois livros de geografia e seis de política e econo-
mia. O reconhecimento daquele território como parte do Japão 
está de acordo com a postura oficial de Tóquio. O Japão controla 
as ilhas Senkaku que a China reivindica como suas (Diaoyu para 
Pequim), enquanto que Takeshima está no poder da Coreia do 
Sul (Dokdo para Seul). A China e a Coreia do Sul já protestaram.

Resíduos perigosos
exportados para Macau

Pág 5

ANIMA com apoio de peso

EMPRESA NO CANADÁ ENFRENTA PROCESSO JUDICIAL POR ENVIAR LIXO ELECTRÓNICO

Centrais

CHUI SAI ON RECEBE ALBANO MARTINS EM ABRIL
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JtM volta terça-feira
Devido às celebrações da 

Páscoa, o JORNAL TRIBUNA 
DE MACAU está encerrado 

este fim-de-semana, voltando 
ao contacto dos nossos leitores 

na próxima terça-feira. Será 
uma semana curta, uma vez 
que na quinta-feira se celebra 
o “Cheng Ming”, dia em que 
também não sairá o JTM e a 
restante imprensa local em 

língua portuguesa. Aos nossos 
leitores, colaboradores e anun-

ciantes desejamos uma feliz 
Páscoa.

alerta na al para 
crescendo de violações
Penas mais pesadas e que os abu-
sos sexuais sejam considerados 
crimes públicos foi o que Ho Sio 
Kam pediu ao Governo. Pág. 7
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Aqui há “P”-I
A imaginação dos empresários locais nunca deixa de 
surpreender. Na zona da Nam Van, entre a AIA Tower e um 
edifício em reconstrução (o esqueleto já ali estava há anos, 
mas agora parece que vai ser finalizado) encontrava-se um 
espaço vago, que durante algum tempo serviu de estaleiro 
para as obras da zona. 

Aqui há “P”-II
Tudo indica que o local seria destinado para novo edifício, 
mas como as coisas têm estado algo paradas, alguém 
decidiu ir rentabilizando o espaço fazendo um parque de 
automóveis. Bastou colocar um espelho, aproveitar a casota 
do guarda do estaleiro, colocar um P no portão (reciclando 
o cartão da água Bonaqua), aproveitar a cancela já existente, 
trazer uma máquina para ver o tempo do estacionamento 
e uns empregados baratinhos vindo do Continente para 
fazerem a cobrança nas 24 horas de funcionamento. Tudo 
ecológico e muito prático.

Aqui há “P”-III
Assim, no centro da cidade e numa zona em que há um 
estacionamento da Companhia de Parques de Macau 
(alegadamente com o monopólio dos parques da região), 
e outros parques em edifícios privados, nasceu um novo 
espaço. O preço parece ser um pouco mais caro que nos 
parques oficiais desconfiou a nossa “Fonte Limpa” que 
adiantou ter ficado sem saber a tarifa, pois não há uma 
tabela visível e o empregado só usava uma complicada 
linguagem gestual. Como a querer dizer que apoia a 
“redistribuição social e económica” que faz parte da cartilha 
da Caritas Internacional. 

Aqui há “P”-IV
O novo parque de viaturas fornece um serviço público 
aos automobilistas, suprindo a falta de estacionamento 
na zona. Como é privado, e os responsáveis da tutela nem 
devem saber que está em funcionamento e por isso, não 
houve tempo de acertar sinergias. Deste modo, as ruas 
circundantes continuam pejadas de autocarros de turismo e 
viaturas comerciais, impedindo o fluxo de tráfego.

Aqui há “P”-V
Mas, não sendo inovador, é um conceito a obrigar a reflexão. 
Por exemplo, poderiam fazer o mesmo, noutros lotes 
vagos - quase em frente há um cheio de água e materiais 
a apodrecer, que ainda por cima se constitui num foco de 
mosquitos - permitindo à proibição do estacionamento nas 
ruas. Este lote, por exemplo, tem a vantagem de não ter 
por perto nada em construção, sendo mais seguro para as 
próprias viaturas, em caso de caírem todas as estruturas de 
bambu... 

Co
or

de
na

çã
o:

Jo
sé

 R
oc

ha
 D

in
is

20 quilates
de diamante 

de prenda
de aniversário

A empresário Angela Leong fez 52 anos 
no dia 23 de Março e, segundo alguma 

imprensa cor de rosa de Hong Kong, 
Stanley Ho ofereceu-lhe um par de brincos 
de diamante de 20 quilates. A deputada e 

administradora delegada da SJM disse que 
não celebrou a data de forma especial e 

que o seu desejo de aniversário é o mesmo 
de anos anteriores: que haja paz no 

mundo. A sua filha Sabrina Ho, por outro 
lado, garantiu à imprensa que já está bem 

de saúde, depois de ter tido problemas, 
alegadamente com troca de comprimidos. 

Sugestões de mais nomes
de ruas-I
Apesar de fisicamente diminuído, o nosso leitor José Carvalho e Rego 
escreveu-nos uma simpática carta em que manifesta o seu acordo a 
que se dê o nome do arquitecto Manuel Vicente a uma das Ruas de 
Macau. Recorda que foi o Governador Jaime Silvério Marques que 
convidou para trabalhos de urbanização do Território três arquitectos 
portugueses, “e calhou virem os arquitectos Vicente e Mendia e outro 
que não recordamos o nome, que prestaram grandes serviços a 
Macau”.

Sugestões de mais nomes de ruas-II
José Carvalho e Rego adianta os nomes de outros portugueses que prestaram bons serviços a Macau. 
Personalidades como o médico Jacinto de Vargas Moniz, o historiador Jack Braga (José Maria Braga) 
ou Chou En Lai, primeiro ministro de Mao Tse Tung que ajudou Macau durante a Revolução Cultural. 
Interessantes sugestões, reconheçam-se.

Qualidade de vida
(ou falta dela)-I
Era mesmo só o que faltava. Com os passeios 
abarrotados de gente na maior parte das horas 
do dia, a popular San Ma Lou ganhou novo 
centro de irritação com as obras no interior 
do Centro Comercial “San Ma Lou 39”. Em 
fase de remodelação, os proprietários foram 
superiormente autorizados a alterar o rés do 
chão, estando as máquinas a trabalhar todo o dia, 
fazendo enorme poluição sonora e de pó que, 
apesar dos tapumes, chega frequentemente à rua.

Qualidade de vida (ou falta dela)-II
Estas remodelações são requentes, também, em zonas residenciais e os nossos leitores assaltam-nos 
com queixas, que remetemos para quem de direito. A verdade é que a letra da lei permite trabalhos 
durante o dia, mas o espírito da lei é permanentemente ferido, pois há quem altere todo o interior, 
destrua e construa parte dos apartamentos, faça as obras durante largos meses e a fiscalização não 
aparece. 

Qualidade de vida (ou falta dela)-III
Recentemente num bloco do “Ocean Gardens”, os residentes foram alertados para a necessidade 
de serem reduzidos os níveis de poluição sonora provocada por máquinas domésticas 
(desumidificadores, máquinas de lavar, etc). Aplauso generalizado. No mesmo bloco, contudo, 
sabemos “De Fonte Limpa”, continuam a decorrer obras em dois apartamentos há mais de três meses 
que impedem todas as pessoas de dormir ou trabalhar em casa entre as 9 e as 18/19 horas. “Os 
apartamentos foram literalmente alterados”, disse-nos um dos residentes.

Bollywood
apaixonou-se

por Macau
Sukirti Kandpal, uma das mais sensuais actrizes de 

Bollywood tem estado a filmar exteriores nas zonas 
históricas de Macau, acompanhada pelo muito 

popular actor Gaurav S Bajaj, soubemos “De Fonte 
Limpa”. Nos últimos tempos, Bollywood  estendeu 

às telenovelas o seu encantamento sobre “exteriores 
exóticos” e Macau e Singapura têm sido os locais 

mais procurados. 

Aqui há P, isto é... aqui há Parque...

Se as estruturas de bambú caírem, a cobertura não chegará...resta saber depois quem paga!

• • • Do Baú De RecoRDações

Do nosso muito recheado “Baú de Recordações” e para assinalar a chegada do novo 
Cônsul de Portugal Vítor Sereno (ver noutras páginas), apresentamos uma foto de 
27 de Outubro de 1984, quando a residência consular ainda era o Hotel Bela Vista. 
O instantâneo mostra a sala de jantar e uma actuação da Tuna Macaense (ainda há 
elementos que nos nossos dias fazem parte do popular grupo musical). Embora diferente 
do que é hoje, já então aquela era “Uma Casa Portuguesa”... 
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detido por penhorar fios de ouro falsos

Um homem do Continente foi detido numa casa de penhores no Porto Exterior depois de ter penhorado um fio de outro falso, por 50 mil 
dólares de Hong Kong. Segundo a PJ, o homem, depois de ter conseguido fazer a penhora regressou à mesma loja uns dias depois para 
vender outro fio, mas o funcionário reconheceu-o e chamou logos as autoridades. O homem contou depois que um amigo lhe tinha dado 
as duas jóias e que recebia cinco mil dólares de Hong Kong por cada fio que conseguisse penhorar. O suspeito alegou ainda que não sabia 
que se tratava de fios de ouro falso.

CARTEIRISTAS FORAM ENCURRALADOS POR PASSAGEIRO E MOTORISTA

Partiram vidro de autocarro
para fugir à polícia
Dois homens furtaram a carteira de um passageiro e 
para fugir à polícia partiram um dos vidros da viatura 
porque o motorista fechou as portas do autocarro 
e não deixou ninguém sair. Detido tem 31 anos e é 
suspeito de furto qualificado

Foi uma viagem de autocarro, no mínimo, mais animada do 
que costuma ser. Dois carteiristas que se viram encurralados 
pelo motorista da viatura, que recusou abrir as portas, e por 

um homem a quem tinham furtado a carteira, partiram um dos 
vidros do autocarro para fugir. Um ainda conseguiu escapar, mas 
o outro foi agarrado pela vítima do furto até à chegada da PSP.

O caso aconteceu na terça-feira. Um trabalhador não residen-
te e o seu primo apanharam um autocarro no Porto Exterior, no 
fim do dia de trabalho, e conseguiram sacar a carteira a um dos 
passageiros.

 Só que este, apercebendo-se de que tinha sido furtado, correu 
para o motorista e exigiu que trancasse as portas, não deixando 
ninguém sair até à chegada da polícia. 

Aflitos, os dois ladrões dirigiram-se ao lugar do motorista e 
tentaram, em vão, alcançar o botão que abre as portas do autocar-

ro. Em vão porque o motorista também lhes dificultou a tarefa, 
impedindo-os de fazer o que queriam. Não conseguindo sair, vol-
taram para a parte de trás da viatura e partiram um vidro, com 
a ajuda de um martelo de segurança. Um deles conseguiu saltar 
para a rua, receber a mala do cúmplice e pôr-se em fuga. O outro 
foi agarrado e tentou depois negar à PSP as acusações de que era 
um dos carteiristas, mas foi levado para a esquadra. A carteira do 
passageiro foi deixada entre os bancos. O detido tem 31 anos e é 
suspeito de furto qualificado. S.D.

Um dos homens conseguiu fugir depois de partir o vidro

la Scala marcado
para 29 de abril
Já foi marcada pelo Tribunal Judi-
cial de Base nova audiência do caso 
La Scala. O julgamento do quar-
to processo conexo ao escândalo 
de corrupção do antigo Secretário 
Ao Man Long poderá finalmente 
começar, depois de dois adiamen-
tos, em Setembro de 2012 e Janeiro 
deste ano. A ausência da juíza Alice 
Costa determinou o primeiro adia-
mento, enquanto que na segunda 
tentativa, já com o Juiz Mário Sil-
vestre a presidir ao colectivo, foi a 
falta de comparência do arguido 
Joseph Lau. O magnata de Hong 
Kong, presidente da Chinese Esta-
tes Holdings, apresentou através 
do seu advogado um atestado mé-
dico alegando doença, o que aca-
bou por motivar a contestação do 
magistrado do Ministério Público. 
Apesar de não ter havido propria-
mente audiência de julgamento, o 
encontro marcado em Janeiro deste 
ano no TJB revelou algumas posi-
ções dos advogados de defesa e do 
MP, antevendo-se a repetição das 
mesma polémicas que marcaram 
os julgamentos de Ao Man Long, 
nomeadamente, a falta de acesso 
aos cadernos da amizade que estão 
na posse do Comissariado Contra a 
Corrupção. Para além de Lau, este 
processo envolve outros sete argui-
dos. São chamados a responder Ste-
phen Lo, outro magnata de Hong 
Kong, o belga Luc Vriens, ligado à 
concessão da ETAR, Pedro Chiang, 
Chan Ying Lun, Camila Chan, Xu 
Jianpin e Fong Chan Yau.

AVISO

A TDM-Teledifusão de Macau, S.A. faz público que se encontra aberto concurso público para a 
aquisição da Prestação de serviços de limpeza para a empresa TDM.

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos encontram-se patentes na Direcção 
Financeira e Administrativa da TDM-Teledifusão de Macau, S.A., sita na Alm Dr. Carlos 
D’Assumpção 181-187, Centro Comercial do Grupo Brilhantismo, 19 andar F-I, Macau, e os 
mesmos poderão ser consultados nas horas do expediente, sendo as fotocópias dos referidos 
documentos, devidamente autenticadas, fornecidas gratuitamente, a solicitação dos interessados.

A fim de permitir aos concorrentes compreenderem os requisitos para a prestação dos respectivos 
serviços de limpeza, a TDM vai organizar uma sessão de observação no local.  Os concorrentes 
devem informar o Sector Aprovisionamento e Serviços Gerais dos nomes dos presentes (dois 
representantes no máximo), através do nº de telefone 85994522 ou do nº de fax 28518183 até 
às 17H30, do dia 02 de Abril de 2013, no sentido de facilitar a organização.

Hora de início da sessão de observação: Dia 03 de Abril de 2013, pelas 10H00
Local de concentração:    Porta junto do átrio da sede da emprsea 

sita na Rua Francisco Xavier Pereira nº 157A

Os concorrentes deverão entregar as suas propostas na Comissão de Abertura de Propostas da 
Direcção Financeira e Administrativa, até às 18H00, do dia 15 de Abril de 2013. Além da entrega 
dos documentos referidos no respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deverá 
ser apresentado o documento comprovativo da caução provisória, no valor de MOP40,000.00 
(quarenta mil patacas) prestada em numerário, ordem de caixa (em nome da TDM-Teledifusão 
de Macau, S.A.), ou por garantia bancária. Caso a referida caução seja depositada em dinheiro ou 
em ordem de caixa, esta deve ser efectuada através da conta da TDM no Banco Nacional 
Ultramarino. Caso seja prestada em garantia bancária, esta não deve possuir quaisquer limitações de 
responsabilidade.

A abertura das propostas realizar-se-á no dia 16 de Abril de 2013, pelas 10H00 na Direcção 
Financeira e Administrativa, sita na Alm Dr. Carlos D’Assumpção 181-187, Centro Comercial do 
Grupo Brilhantismo, 19 andar F-I, Macau. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão 
estar presentes ao acto público de abertura de propostas, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas 
relativas aos documentos apresentados no concurso.

Desde a data da publicação do presente aviso até à data limite de entrega de propostas do concurso 
público, devem os concorrentes dirigir-se à Direcção Financeira e Administrativa, sita na Alm Dr. 
Carlos D’Assumpção 181-187, Centro Comercial do Grupo Brilhantismo, 19 andar F-I, Macau, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Aos 28 de Março de 2013

O Presidente da Comissão Executiva
Leong Kam Chun

EM CAUSA ESTÁ LIXO ELECTRÓNICO

resíduos perigosos enviados para macau
Baterias recicladas e tubos de raios 
catódicos foram enviados para o 
território, não se sabe como, nem 
porquê. A empresa que enviou 
os materiais – considerado lixo 
electrónico perigoso – está a ser 
alvo de um processo judicial no 
Canadá. Ao JTM, a DSPA disse 
apenas que “as perguntas e o 
assunto são complicados” e que 
estão a “acompanhar e a analisar”, 
mas não dando mais explicações

Uma empresa no Canadá está a ser 
processada por ter violado a Con-
venção de Basileia e ter exporta-

do para Macau resíduos electrónicos pe-
rigosos.

A notícia foi adiantada por alguns 
meios de comunicação do Canadá. De 
acordo com essas informações, a empresa 
está baseada em Surrey, na Colúmbia Bri-
tânica. Os materiais alegadamente envia-
dos para Macau são baterias recicladas 
e tubos de raios catódicos (que são, por 
exemplo, os antigos ecrãs de televisão e 
de computador).

O JTM contactou a Direcção dos Ser-
viços de Protecção Ambiental que, no 
entanto, até ao fecho desta edição apenas 
informou, por email, que “as perguntas e 
o assunto são complicados” e que estão 
a “acompanhar e a analisar”, não tendo 
dado mais explicações.

A empresa em causa – a Electronics 

Recycling Canada – e o seu presidente, 
Sai Feng Guan, são acusados   de terem 
expedido para o território baterias de ní-
quel-cádmio, baterias de chumbo-ácido 
e os tais tubos de raios catódicos, entre 
Agosto e Dezembro de 2011.

O JTM consultou dados oficiais re-
ferentes às compras de mercadorias de 
Macau ao estrangeiro, no sentido de apu-
rar se tais materiais ficaram nos registos. 
Mas, com aqueles nomes e naquele perí-
odo de tempo não se encontrou qualquer 
referência entre o que foi comprado ao 
Canadá.

A Electronics Recycling Canada está 
a enfrentar 24 acusações de violação da 

Lei de Protecção Ambiental canadense. 
No seu site na internet, a empresa apre-
senta-se como tendo parceiros em vários 
locais do mundo, nomeadamente em 
Macau, em Hong Kong, na China, nas 
Filipinas, Vietname, Coreia, Inglaterra, 
EUA e Canadá. Mas apenas providencia 
mais informação, nomeadamente os con-
tactos dos escritórios, quanto a estes dois 
últimos países. Nos restantes territórios, 
incluindo Macau, não é prestada mais ne-
nhuma informação. 

Um responsável da organização não 
governamental “Rede de Acção de Basi-
leia”, que tem como objectivo combater 
as exportações de lixo tóxico, tecnologia 

tóxica e produtos perigosos dos países in-
dustrializados para países em desenvol-
vimento, aplaudiu as acusações mas afir-
mou que o Canadá tem sido negligente 
em executar regulamentos a este nível.

Lixo para a China
Mas mais organizações têm acusado 

outras empresas de reciclagem de lixo 
electrónico de estarem a exportar mate-
riais para o exterior. “O governo canaden-
se não está a levar isso a sério”, afirmou 
Jim Puckett, director executivo daquela 
ONG sedeada em Seattle, nos EUA, cita-
do pela “CBC News”.

Segundo Puckett, muitos lotes de lixo 
electrónico –computadores reciclados, 
televisores e outros aparelhos estão a se-
guir da Colúmbia Britânica para a China, 
contribuindo para grandes problemas 
ambientais e de saúde. “Muitas dessas 
pessoas que se intitulam recicladores de 
materiais electrónicos trabalham apenas 
na área da exportação”, denunciou.

Este responsável disse ainda que a 
aplicação da lei no passado só resultou 
em multas de pequeno porte. 

O jornal “The Province” acrescentou 
que, segundo Puckett, a empresa já es-
tava há muito referenciada, pelo menos 
desde 2002.

A empresa em causa, contactada pela 
CBC, não respondeu aos pedidos de in-
formações. “O Governo já sabe deles há 
muitos anos e já deveriam ter sido pro-
cessados há muito tempo”, afirmou. A 
mesma fonte indicou que voluntários 
dizem já ter avistado material hospitalar 
e semáforos entre os produtos enviados 
para fora por aquela companhia.

Em Abril, o responsável da empresa 
vai a tribunal para uma sessão. A Con-
venção de Basileia foi criada em 1988 e 
que entrou em vigor em Maio de 1992.

* com V.C.

Em causa está o envio de baterias recicladas e tubos de raios catódicos
(são, por exemplo, os antigos ecrãs de televisão e de computador)

cerco da PSP a chou 
e chao serviu para
“manter a ordem pública”
Na semana passada, o grupo Consci-
ência de Macau foi à escola Secundá-
ria Hou Kong entregar folhetos para 
promover eleições justas. Onze polí-
cias cercaram então os cinco activis-
tas, entre os quais Bill Chou e Jason 
Chao, que à hora de almoço distribu-
íam os folhetos aos alunos. Ontem, o 
presidente da Comissão de Assuntos 
Eleitorais, Ip Son Sang, afirmou que 
“a polícia tratou do incidente de for-
ma educada durante todo o processo. 
A comissão não vai usar a palavra 
condenar para acusar alguém ou jul-
gar esta situação”, segundo citação 
do Canal Macau. “As escolas ou as 
entidades privadas têm de oferecer 
as mesmas oportunidades às várias 
listas na organização das actividades 
para as eleições”, referiu ainda. Por 
seu lado, o comandante da PSP, Lei 
Siu Peng, justificou-se: “os organiza-
dores não nos informaram do conte-
údo da actividade ou do número de 
participantes que esperavam. Por 
isso tivemos de implementar as res-
pectivas medidas para manter a or-
dem pública”.

Cerca de cinco meses depois de três pescadores do 
Interior da China terem morrido na sequência de 
uma colisão entre o pesqueiro onde seguiam e um 

cargueiro, a Capitania dos Portos anunciou ontem ter con-
cluído as investigações, salientando que as duas embar-
cações não observaram as disposições do “Regulamento 
Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar”. 

O acidente ocorreu em Setembro do ano passado, nas 
águas entre a Ponte Governador Nobre de Carvalho e a 
Ponte Sai Van. Recorde-se que os Serviços de Alfândega 
ainda conseguiram salvar quatro homens e uma mulher, 
incluindo o dono do barco, residente de Macau. Um dos 
feridos foi assistido no hospital com ferimentos na cabeça.

De acordo com um comunicado da Capitania, as duas 
embarcações não cumpriram “a obrigatoriedade de man-
ter vigia adequada e uma velocidade de segurança, tendo 
navegado no meio das outras embarcações sem respeitar 
as disposições de navegação no canal de acesso ao Porto 

CONCLUÍDA INVESTIGAÇÃO A ACIDENTE DE SETEMBRO

colisão marítima com culpa repartida
As duas embarcações que colidiram em Setembro 
nas águas de Macau violaram os regulamentos 
internacionais sobre a prevenção de abalroamentos 
no mar, concluiu a Capitania dos Portos

Acidente causou três mortos em Setembro
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Interior”.
Na sequência das investigações, a Capitania formulou 

ainda um conjunto de recomendações à operadora e ao ca-
pitão dos barcos em causa, por forma a garantir a segurança 
na navegação e o controlo da ordem no tráfego marítimo.

Helder Almeida*
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AU KAM SAN E LAM HEONG SAN ACUSAM GOVERNO DE IGNORAR TRABALHADORES DE BASE

Pressão pelo salário mínimo
O Governo diz pautar-se por uma política de apoio às camadas mais desfavorecidas, mas Lam Heong 
Sang e Au Kam San consideram que os governantes têm “ignorado” as pessoas com rendimentos 
mais baixos. Criticando as escassas subidas dos ordenados dos trabalhadores da limpeza e segurança 
que prestam serviço para a RAEM, os deputados exortaram o Governo a concluir os trabalhos para a 
implementação do salário mínimo

Numa tarde em que se iniciou a discussão dos aumen-
tos dos salários da Função Pública, Au Kam San e 
Lam Heong Sang usaram o período antes da ordem 

do dia para reclamar ao Governo uma promessa antiga e que 
as camadas com rendimentos mais baixos esperam com ex-
pectativa: o salário mínimo. Em duas interpelações diferen-
tes, os deputados criticaram a atitude do Executivo e pediram 
não só contas sobre a implementação de um vencimento mí-
nimo como o aumento imediato das remunerações dos tra-
balhadores da limpeza e de segurança do Governo, que rece-
bem o que é considerado uma espécie de salário mínimo.

“O Governo tem sempre ignorado os trabalhadores de 
baixos rendimentos. É muito raro vê-lo prestar apoio para 
responder às solicitações deste grupo, pois o seu comporta-
mento tem sido extremamente frio e passivo. E isto causa in-
dignação!”, frisou Lam Heong Sang, pedindo que essa situa-
ção seja revertida. “(...) Venho solicitar veemente ao Governo 
que aumente de imediato o montante do salário mínimo dos 
serviços de segurança e limpeza adjudicados pelo Governo 
e que aumente também o limite do máximo do montante de 
subsídio complementar aos rendimentos de trabalho”.

Recordando que os referidos trabalhadores beneficiaram 
apenas de um aumento de duas patacas por horas (de 21 para 
23 patacas) em 2011, Au Kam San fez o mesmo pedido. “Pas-
sados cinco anos, esse aumento de apenas duas patacas não é 
suficiente para cobrir a taxa de inflação. Será que vamos ter de 

Pereira coutinho
critica prazo curto 
para recenseamento
 
José Pereira Coutinho diz ter recebido 
várias queixas de pessoas que se sentem 
“muito revoltadas” por não poderem votar 
nas próximas eleições para a Assembleia 
Legislativa pelo facto do recenseamento ter 
terminado no final de Dezembro. “Recen-
temente muitos cidadãos compareceram 
no meu Gabinete de Atendimento, critican-
do os Serviços de Administração Pública 
por terem sido impedidos de se recensear 
alegando que o processo de recenseamen-
to dos novos eleitores com direito a votar 
nas eleições para Assembleia Legislativa a 
15 de Setembro havia terminado no dia 31 
de Dezembro, ou seja cerca de nove meses 
antes do acto eleitoral”, afirmou o deputa-
do numa intervenção durante o período de 
antes da ordem do dia. Para Pereira Cou-
tinho, esta é um antecedência “inexplicá-
vel” e que leva a população a questionar o 
porquê de se ter definido aquele período, 
quando “na maioria dos países mais desen-
volvidos o processo de recenseamento ter-
mina normalmente três meses antes da vo-
tação para permitir que um número maior 
de votantes possam participar no acto elei-
toral”. Para promover a cidadania, o depu-
tado considera que a acção do Governo de-
via ser contrária à actual. “O Governo tem 
uma enorme responsabilidade e obrigação 
de promover a cidadania activa tomando 
medidas concretas para facilitar o processo 
de registo eleitoral”, frisou, acrescentando 
que “trata-se de um processo de reforço na 
participação cívica dos cidadãos”. F.A.

HO SIO KAM ALERTA QUE NÚMERO DE VIOLAÇÕES EM 2012 FOI O MAIOR EM 10 ANOS

Pedido crime público para abusos sexuais
Penas mais pesadas e que os 
abusos sexuais sejam considerados 
crimes públicos é o que Ho Sio Kam 
pede ao Governo para que não se 
volte a repetir a tendência do ano 
passado. A deputada recordou 
que o MP instaurou 44 processos 
em 2012, sendo que 27 eram casos 
de violação, o maior número 
registado nos últimos 10 anos

Para travar os crimes sexuais, Ho Sio 
Kam pede a “revisão integral” do 
sistema jurídico que penaliza aque-

les actos, exigindo uma moldura penal 
mais pesada. De acordo com a lei vigen-
te, apenas a violação é tratada como um 
crime público, mas a deputada nomeada 
pelo Governo pretende também que os 
abusos sexuais a pessoas incapazes de 
resistência, crianças, estupro, actos sexu-
ais com menores, actos sexualmente ex-
plícitos deixem de estar dependentes da 
denúncia da vítima. 

“Por exemplo, nos casos de abuso se-
xual na família há a possibilidade de os 
pais da vítima desistirem da queixa por 
medo de perderem o suporte económico. 
Nessa altura, é difícil que os órgãos ju-

diciais intervenham no caso, o que leva 
a que sejam arquivados”, argumentou a 
deputada, alertando ainda que o atenta-
do violento ao pudor não é considerado 
um crime autónomo na RAEM.

Ho Sio Kam recordou os números di-
vulgados pelo Ministério Público (MP) 
para evidenciar a urgência de elaborar 
uma legislação mais dissuasiva. “Dos 44 
processos instaurados pelo MP, 27 são ca-
sos de violação e este número é o maior 
registado nos últimos dez anos”, frisou a 
deputado, anotando que nesta metrópo-
le de jogo a tendência de crimes sexuais 
pode agravar-se.

“Dos 44 processos atrás referidos, 
apenas 15 são penais, e destes, só há qua-
tro processos ligados a violação”, refere 
ainda a deputada.

 Os números podem ser explicados 
pela dificuldade de encontrar testemu-
nhas devido ao receio, nomeadamente 
quando envolvidas vítimas menores. As-
sim, e para “salvaguardar os direitos de 
crianças e mulheres”, Ho Sio Kam apelou 
a que os crimes de âmbito sexual sejam 
considerados públicos bem como o aten-
tado ao pudor seja um crime autónomo.

Equipa da PSP “especial” 
e Educação Sexual mais ampla 
Para além dos ajustes na legislação, a 

deputada propõe ainda a criação de uma 
equipa especializada do Corpo de Polí-
cia de Segurança Pública com a tutela do 
tratamento dos crimes sexuais cujos ele-
mentos recebam formação profissional 
no âmbito jurídico e em aconselhamento 

psicológico, a fim de poderem prestar as-
sistência adequada e em tempo oportuno 
às vítimas.

Por outro lado, e ao reconhecer que o 
Governo “não dispõe de uma política sis-
temática” para a Educação Sexual e que as 
medidas que já adoptou “não conseguem 
ainda corresponder à rápida mudança da 
nossa sociedade”, a deputada pede que 
as “escolas reforcem as campanhas sobre 
o conhecimento sexual e jurídico relativo 
aos crimes sexuais”. “O Governo pode 
ainda colaborar com as associações civis 

para promover o início da educação se-
xual nos bairros sociais, bem recorrer a 
diversos meios, com vista a permitir que 
jovens e mulheres aumentem a sua cons-
ciência de protecção e saibam mais sobre 
os seus direitos”, referiu Ho Sio Kam.

Ainda no combate aos crime sexuais, 
a deputada entende que o Governo deve 
concluir, o mais rápido possível, as pro-
postas de lei sobre o “Regime Jurídico 
para Regular os Artigos Pornográficos” 
e o “Regulamento Sobre o Controlo dos 
Artigos Pornográficos”.

Deputada diz que o Governo “não dispõe de uma política sistemática” para a Educação Sexual

esperar mais quatro anos por uma nova actualização?”, ques-
tionou Au, exortando ainda o Governo a dizer quando é que 
vai assumir o compromisso de levar a cabo este aumento.

Ao mesmo, os deputados reprovaram a atitude do Exe-
cutivo face à implementação de um salário mínimo geral. “É 
evidente que o Governo está a adiar intencionalmente a fixa-
ção do salário mínimo, o que deixa muitos trabalhadores em 
apuros, a viver numa situação de ‘working poor’, pelo que 
ficam bastante desiludidos”, deu conta Au Kam San pedindo 
certeza. “Já estamos em 2013, afinal qual é o ponto de situação 
da congregação do salário mínimo no sector da administração 
predial? Já há resultados do referido estudo?”, questionou.

Perguntas semelhantes lançou Lam Heong Sang. “O Se-
cretário para a Economia e Finanças comprometeu-se ainda a 
entregar à Comissão Executiva do Conselho Permanente de 
Concertação Social, no primeiro trimestre deste ano, o projec-
to preliminar sobre o regime de salário mínio, mas até ao mo-
mento ainda nada se viu. Como é que se pode compreender a 
referida ‘posição clara’ do Governo? Como é que se pode con-
fiar no Governo no que respeita à adopção de medidas para 
apoiar os trabalhadores com rendimentos mais baixos?”.

O deputado exortou o Governo a “fixar uma calendariza-
ção para os respectivos trabalhos legislativos, lutando para 
que a sua conclusão tenha lugar ainda este ano, salvaguar-
dando que a lei seja implementada o mais rápido possível”. 

F.A.

Fátima Almeida

A Lei de Segurança Alimentar foi ontem aprova-
da na especialidade, com a abstenção de Pereira 
Coutinho. O deputado, frisou numa declaração 

de voto, que o facto de se abster não significa que não 
apoia o diploma, mas que funciona como “uma chama-
da de atenção ao Governo, para aquando da aplicação 
poder criar instalações necessárias para resolver as ques-
tões apresentadas pelos deputados”.

Durante a discussão foram poucos os artigos que 
não geraram dúvidas ou contestação no Hemiciclo. As 
competências do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, responsável por aplicar a lei, foi um dos pri-
meiros alvos de alguns tribunos. 

“O Governo está a induzir a população em erro, por-
que esta não é uma Lei de Segurança Alimentar. Porque 
não usaram como referência o Interior da China para ter 
apenas uma única entidade?”, questionou Coutinho.

O Governo explicou que o diploma prevê que seja 
o IACM a assumir as rédeas, sendo que caso se verifi-
que algum problema, por exemplo, num restaurante é 
àquele organismo que cabe fazer a investigação, mas 
serão depois os outros serviços a tratar da questão da 

PROPOSTA FOI APROVADA NA ESPECIALIDADE COM MUITAS DÚVIDAS

iacm “domina” segurança alimentar em 180 dias
Depois de ontem ter sido aprovada na 
especialidade, com uma abstenção, a Lei 
de Segurança Alimentar vai entrar em vigor 
dentro de meio ano, fazendo com que o IACM 
concentre as responsabilidades sobre esta 
matéria. Os deputados revelaram algumas 
inseguranças sobre as qualificações dos 
trabalhadores do laboratório que analisa os 
produtos. O Governo garante que já obteve 
certificação de qualidade. Mas ainda há muito 
para fazer

licença. “Quando surgir um problema, a denúncia tem 
de ser feita ao IACM”, frisou o director dos Serviços dos 
Assuntos de Justiça. 

O IACM também vai manter contacto com os Servi-
ços de Saúde, uma vez que em caso de se registar uma 
intoxicação alimentar o hospital deve reportar ao orga-
nismo presidido por Raymond Tam para que seja feita 
uma averiguação.

Como a fiscalização e controlo da qualidade inter-
ferem na vida das pessoas, a qualidade dos profissio-
nais que trabalham no Centro de Segurança Alimen-
tar e no respectivo laboratório também foram temas 
questionados insistentemente pelos deputados. “Há 
que contratar novo pessoal, mas será que terão as 
mesmas condições? Em Hong Kong os trabalhado-
res do laboratório têm de ter um certificado”, alertou 
Mak Soi Kun.

O IACM garante que o laboratório tem um certi-
ficado ISO e que, depois de ter obtido aquela certifi-
cação, tem vindo a participar em “exames e testes do 
Interior da China e da Sociedade Internacional, como 
na Austrália”. “Contratamos pessoal dando a devida 
formação, através de especialistas do Interior da Chi-
na”, referiu Raymond Tam. “Temos mais de 60 pesso-
as a trabalhar no laboratório com graus académicos 
da licenciatura ao doutoramento que se submeteram 
ao ISO e outros testes internacionais. E isto serve para 
certificar o laboratório”, referiu.

Os responsáveis do IACM referiram que os traba-
lhadores do centro são provenientes de diferentes áreas, 
como a Biomédica. Mesmo que nem todos sejam da área 
da medicina têm de estar sujeitos a acções de formação. 
“Já contratámos 45 elementos com formação especializa-
da, em veterinária e outras áreas”, referiu outra respon-
sável do Governo.

A criar celeuma entre Governo e deputados esti-
veram também os critérios de higiene, que se não fo-
rem cumpridos podem dar origem a sanção. Pereira 
Coutinho questionou várias vezes o Executivo sobre 
esta matéria, mas viria a ser Leonel Alves a acalmar 
as águas com a sua interpretação jurídica. “Os crité-
rios são regulados através de regulamento adminis-
trativo”, disse, ao referir-se ao número 3 do artigo 7º 
do diploma.

Leonel Alves frisou que a aprovação da lei não é o 
final de uma etapa, mas o início de um novo processo. 
“Não se termina hoje. Começa-se hoje. É a tarefa da ad-
ministração. Ficamos à espera do regulamento adminis-
trativo com os critérios que depois, em caso de urgência, 
podem ser alterados pelo Chefe do Executivo”, explicou 
o deputado. 

Depois de ter sido aprovada ontem, a lei vai entrar 
em vigor em 180 dias, prazo que foi duplicado em rela-
ção à versão inicial da proposta de lei para que o Gover-
no tenha tempo para desencadear os trabalhos prepara-
tórios.   F.A.

Salários da Função Pública em discussão

A proposta de actualização dos vencimentos e pensões de aposentação e sobrevivência dos trabalhadores da Função 
Pública começou ontem a ser discutida na especialidade, mas não houve tempo para a votação. Melinda Chan foi a 
primeira a intervir para pedir que seja feito um relatório no final de cada ano sobre os aumentos, por forma a que os 
funcionários públicos não tenham de esperar até Maio para verem os salários revistos. Pereira Coutinho alegou ainda que 
os aumentos não são suficientes para cobrir a inflação se esta for calculada de forma global desde a criação da RAEM. 
Outros deputados querem que o Governo explique melhor o porquê de se propor um aumento de 6,06%.

PAUL CHAN WAI CHI TRAÇA PARALELISMO COM ADMINISTRAÇÃO PORTUGUESA

raem acusada de “estimar menos a natureza”
Ao permitir a privados a 
construção de edifícios em 
Coloane, o “pulmão” do território, o 
Governo está a levar a população a 
acusar a RAEM de “estimar menos 
a natureza do que o governo 
português”, referiu Paul Chan 
Wai Chi. O deputado espera que 
o Governo não tome decisões 
pelo menos sem considerar todos 
os factores e antes da Lei de 
Planeamento Urbanístico

O receio de que o “pulmão” da 
RAEM seja esquartejado foi 
mais uma vez levado à As-

sembleia Legislativa pela voz de Paul 
Chan Wai Chi. Já que desde a criação 
da RAEM o Governo definiu “Coloane 
como zona natural protegida”, o “Chefe 
do Executivo devia ainda estimar mais 
Macau do que o Governo português”, 
não permitindo construções naquela 

zona. Porém, recentemente revelou-
se o contrário. “Ficámos a saber que é 
permitido construir mais de 40 prédios 
com uma altura máxima de 100 metros 
na Estrada do Campo, notícia que dei-

xou a população surpreendida”, frisou 
Paul Chan Wai Chi. 

Assim, o deputado diz mesmo que 
a sociedade “acusa os membros do Go-
verno de estimarem menos a natureza 

do que governo português, e também 
ficou admirada com o grande poder do 
Governo, que até permite aos empresá-
rios a destruição de montanhas para a 
construção de edifícios”.

Paul Chan Wai Chi referia-se ao pro-
jecto que uma empresa entregou recen-
temente nas Obras Públicas, mas cujos 
pormenores o director daquele organis-
mo, Jaime Carion, diz desconhecer, no-
meadamente em relação à altura do em-
preendimento. O deputado exige que o 
Governo seja coerente e que cumpra o 
que disse: “Analisem prudentemente 
o referido empreendimento pois este 
não deve ser autorizado à pressa, sen-
do estritamente necessário congregar 
os pareces e opiniões, nomeadamente 
da DSPA, do IC entre outras, antes da 
tomada de qualquer decisão”. 

Até porque, segundo reforça Chan 
Wai Chi, “é consensual entre os residen-
tes de Macau que Coloane é uma zona 
natural protegida, e em relação à qual 
é grande o seu sentimento de pertença 
e de protecção”. Por isso avisa: “A pro-
posta de Lei do Planeamento Urbanísti-
co encontra-se em apreciação e durante 
este período não pode haver lugar a au-
torizações rápidas para a referida obra 
em Coloane, que afecta o ambiente, 
possa ‘apanhar a última carruagem’”. 

Fátima Almeida

Projecto imobiliário para Coloane serviu de mote a fortes críticas ao Governo
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ARQUITECTO CARLOS COUTO 

“manuel Vicente tinha uma visão de futuro”
O Plano de Fecho da Baía da Praia Grande 
é a sua obra maior, defende Carlos Couto, 
que lançou então o concurso e defendeu o 
projecto desde o início. A petição lançada 
pelo JTM já contava ontem com 568 
assinaturas

Manuel Vicente tinha uma visão de futuro em 
relação a Macau”, aponta o arquitecto Carlos 
Couto, que está de acordo com uma homena-

gem ao homem que concebeu o Plano de Fecho da Baía 
da Praia Grande, uma obra “marcante”. 

Foi Carlos Couto um dos responsáveis pela prepa-
ração do concurso do Plano de Fecho da Baía. Estava 
então na área do licenciamento, no recém-criado Depar-
tamento de Urbanismo. “Fiz parte do júri de avaliação e 
defendi aquele plano”, lembra. “A ideia que existia para 
o fecho da Baía, feito por nós, era muito simples, apenas 
com um dique, era um plano muito conservador, mas 
o Manel teve uma visão mais arrojada, mais correcta e 
criou ainda condições de desenvolvimento imobiliário 
preservando a Baía”.

Este arquitecto argumenta que quem tem a me-
mória do passado consegue perceber que Manuel 
Vicente “conseguiu preservar o essencial” com 

aquela construção.
Por isso, a petição lançada pelo JTM, através da qual 

é pedido ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Munici-
pais que seja atribuída uma rua a Manuel Vicente, “tem 
todo o sentido”.

Até ontem ao fecho desta edição, a petição, que pode 
ser assinada em http://www.peticaopublica.com/Peti-
caoVer.aspx?pi=JTM, contava com 568 assinaturas. Ou-
tras publicações se associaram a esta iniciativa, como a 
revista “Macau Business”, os jornais “Business Daily”, 
“Macau Daily Times”, “Ponto Final”, ”Hoje Macau” e o 
programa da Rádio Macau “Rua das Mariazinhas”.

Em Macau, Manuel Vicente teve “uma actividade 
intensa”, patente em várias obras edificadas, muitas 
das quais ainda se mantêm de pé. É o caso das torres 
residenciais da Barra, do edifício da CEM em Coloane, 
o edifício dos Bombeiros na Areia Preta, do Edifício da 
TDM, do Edifício 1980, do Orfanato Helen Liang, entre 
outros. 

“Há ainda uma obra de que gosto muito, que é o 
World Trade Center, e que sei que Manuel Vicente tam-
bém gostava muito porque ouvi-o da boca do próprio”.

Outra obra que também costuma ser destacada é o 
complexo habitacional do Fai Chi Kei, que foi premiado 
com uma medalha de ouro da ARCASIA mas que ainda 
assim acabou demolido.

Carlos Couto defende ainda que Manuel Vicente 
“não é apenas uma referência em Macau mas também a 
nível internacional”.

Helder Almeida

Carlos Couto defende que Manuel Vicente foi uma referência em 
Macau e a nível internacional

http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=JTM

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO PARA 
“Obra de Remodelação do Centro Juvenil de Divulgação Jurídica da DSAJ”

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.
2. Modalidade de concurso: Concurso Público.
3. Local de execução da obra: Habitação Social Da Ilha Verde, Edf. Cheng Chong, 3º andar, Macau.
4. Objecto da Empreitada: Remodelação.
5. Prazo máximo de execução: 100 dias (cem dias).
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das propostas é de noventa dias, a contar da data do Acto 

Público do Concurso, prorrogável, nos termos previstos no Programa de Concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por Série de Preços.  
8. Caução provisória: $86 000,00 (oitenta e seis mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária 

ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 

dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço Base: não há.
11. Condições de Admissão: Serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 

obras, bem como as que à data do concurso, tenham requerido a sua inscrição, neste último caso a admissão é condi-
cionada ao deferimento do pedido de inscrição.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, nº 33, R/C, Macau;
Dia e hora limite: dia 22 de Abril de 2013 (segunda-feira), até às 12:00 horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na hora limite para a entrega de propostas acima mencionada 
por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público:
Local: Sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, nº 33, 5º andar, Macau;
Dia e hora: dia 23 de Abril de 2013 (terça-feira), pelas 9:30 horas.
Em caso de adiamento da data limite para a entrega de propostas mencionada de acordo com o número 12 ou em caso 
de encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida para o acto público de abertura das propostas acima 
mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público de abertura das 
propostas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia  e exame do processo:
Local: Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, nº 33, 17º andar, Macau;
Hora: horário de expediente (Das 9:00 às 12:45 horas e das 14:30 às 17:00 horas)
Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solicitadas cópias do processo de concurso ao preço de  $200,00 
(duzentas patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:
- Preço razoável 60%;
- Plano de trabalhos 10%;
- Experiência e qualidade em obras 18%;
- Integridade e honestidade 12%.

16. Junção de esclarecimentos:
Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, nº 33, 17º andar, Macau, a partir de 8 de Abril de 2013 (inclusivé) e até à data limite para a entrega das 
propostas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Macau, aos 21 de Março de 2013.

O Director dos Serviços
 Jaime Roberto Carion

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

ANÚNCIO

CONCURSO PÚBLICO PARA 
“EMPREITADA  DE  REMODELAÇÃO DO TERMINAL MARÍTIMO DO PORTO EXTERIOR”

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.
2. Modalidade de concurso: Concurso Público.
3. Local de execução da obra: Terminal Marítimo do Porto Exterior.
4. Objecto da Empreitada: Remodelação das instalações do Terminal Marítimo para melhorar a capacidade de recepção 

de turistas.
5.  Prazo máximo de execução: 360 dias (Trezentos e sessenta dias).
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das propostas é de noventa dias, a contar da data do Acto 

Público do Concurso, prorrogável, nos termos previstos no Programa de Concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por Série de Preços.  
8. Caução provisória: $1 740 000,00 (um milhão e setecentas e quarenta mil patacas), a prestar mediante depósito em 

dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.
9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 

dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).
10. Preço Base: não há.
11. Condições de Admissão: Serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 

obras, bem como as que à data do concurso, tenham requerido a sua inscrição, neste último caso a admissão é 
condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, nº 33, R/C, Macau;
Dia e hora limite: dia 24 de Abril de 2013 (Quarta-feira), até às 12:00 horas.
Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na hora limite para a entrega de propostas acima mencionada por 
motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para 
a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público:
Local: Sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, nº 33, 5º andar, Macau;
Dia e hora: dia 25 de Abril de 2013 (Quinta-feira), pelas 9:30 horas.
Em caso de adiamento da data limite para a entrega de propostas mencionada de acordo com o número 12 ou em caso 
de encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida para o acto público de abertura das propostas acima 
mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora estabelecidas para o acto público de abertura das 
propostas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do processo:
Local: Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, nº 33, 17º andar, Macau;
Hora: horário de expediente (Das 9:00 às 12:45 horas e das 14:30 às 17:00 horas)
Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser solicitadas cópias do processo de concurso ao preço de  $1 600,00 
(mil e seiscentas patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores de ponderação:
- Preço razoável 60%;
- Plano de trabalhos 10%;
- Experiência e qualidade em obras 18%;
- Integridade e honestidade 12%.

16. Junção de esclarecimentos:
Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria 
II, nº 33, 17º andar, Macau, a partir de 08 de Abril de 2013 (inclusivé) e até à data limite para a entrega das propostas, 
para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Macau, aos  21 de Março de 2013.

O Director dos Serviços
 Jaime Roberto Carion

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

ASSEMBLEIA GERAL DA STDM

advogados de Winnie Ho 
ficaram à porta
A história não é nova, mas repetiu-se ontem. Os advogados de Winnie Ho, irmã de Stanley Ho com quem tem há 
anos conflitos judiciais, voltaram a ficar à porta da Assembleia Geral da STDM

Em declarações aos jornalistas, Jonhathan Man, que 
se apresentou como advogado e representante da 
Moon Valley Inc., garantiu ter sido convidado para 

a Assembleia Geral da Sociedade de Turismo e Diversões 
de Macau (STDM), mas acrescentou que, quando preten-
deu entrar, foi impedido de o fazer pelo presidente da reu-
nião.

“Fomos convidados, já provamos que somos os repre-
sentantes legais do accionista Moon Valley Inc. e estamos 
mandatados para esta reunião, mas sem qualquer expli-
cação, apesar de requerida, fomos impedidos de entrar”, 
disse.

Jonhathan Man voltou a frisar que Winnie Ho transfe-
riu em 1983 as 6.251 acções – “que na altura valiam 7,3% 
da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau” - para a 
Moon Valley Inc., num “processo transparente e legal”.

Mais tarde, “em 2005, a senhora Winnie Ho entregou 
6.000 ações à Moon Valley Foundation, retendo apenas 251 
acções”, acrescentou.

O advogado diz não compreender a recusa de entrada 
na reunião e escusou-se a explicar quais as medidas que 
irá tomar, num processo que se arrasta há vários anos.

De facto, 12 anos depois do início da “guerra” entre os 
irmãos Stanley e Winnie Ho devido à concessão de licen-
ças de jogo em Macau, e apesar de já não atrair grandes 
atenções da imprensa, a família volta a estar no centro das 

dispensa de concurso
na lei de terras
divide deputados
Os membros da 1ª Comissão Perma-
nente da Assembleia Legislativa que 
estão a analisar a proposta de revisão 
da Lei de Terras estão divididos sobre 
a solução que o Governo defende para 
decidir se há ou não dispensa de con-
curso público na concessão de terrenos, 
noticiou a Rádio Macau. O Governo 
pretende que seja o Chefe do Executivo 
a tomar a decisão, mas alguns deputa-
dos defendem que o órgão legislativo 
deve ter maior intervenção no proces-
so. Citando a presidente da Comissão, 
a Rádio referiu ainda que, relativamen-
te à forma de reforçar a fiscalização dos 
processos de dispensa dos concursos 
públicos, os deputados dividem-se 
entre os que desejam “um mecanismo 
de participação por parte da AL”, e os 
que consideram que a solução apre-
sentada na proposta é suficiente para 
garantir transparência, ou seja, que “a 
divulgação constante da proposta de 
lei já é suficiente e que cabe ao Chefe 
do Executivo decidir todo o processo”. 
Alguns deputados entendem que o 
mecanismo proposto pelo Governo “é 
correcto, porque também é preciso res-
peitar o papel administrativo, a predo-
minância da máquina administrativa, e 
que o Chefe do Executivo, nesse con-
texto, precisa de assumir uma respon-
sabilidade política”, explicou Kwan 
Tsui Hang aos jornalistas, no final da 
reunião de ontem.

INCIDENTES REGISTADOS NO ANO PASSADO

Hutchison multada em 370 mil patacas
A 15 de Junho um incidente na 
rede da operadora afectou cerca 
de 33 mil utilizadores. Já em 17 
de Outubro foram cerca de 57 
mil utilizadores afectados. A 
DSRT recomendou o aumento do 
investimento em recursos da rede

A Hutchinson foi multada em 370 
mil patacas por dois incidentes, 
em 2012, que afectaram, no total, 

cerca de 90 mil utilizadores, anunciou on-
tem, em comunicado, a entidade regula-
dora das telecomunicações de Macau.

De acordo com uma nota da Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomu-
nicações (DSRT), os resultados da averi-
guação dos incidentes, ocorridos a 15 de 
Junho e a 17 de Outubro do ano passado, 
mostram que na origem esteve erro hu-
mano.

“Devido a uma omissão e negligência 
nos trabalhos preparativos da actualiza-
ção da rede (…), a Hutchison não teve em 
conta o conflito entre as configurações 
acrescentadas e as existentes, causando a 
ocorrência do incidente” de 15 de Junho, 
o qual afectou cerca de 33 mil utilizadores 
do serviço móvel de dados.

Já o incidente de 17 de Outubro de 
2012 afectou cerca de 57 mil utilizadores 
do serviço de telecomunicações móveis e 
ficou a dever-se “à introdução de direc-

tivas erradas no Home Location Register 
(HLR) da rede 3G da Hutchison, o que 
provocou a reactivação do HLR no ‘sof-
tware’ antigo”, refere a DSRT.

Dado que os dois incidentes “ocorre-
ram por motivo directamente imputável 
à Hutchison e causaram impacto à pres-
tação do serviço móvel de telecomunica-
ções foram aplicadas à Hutchison multas 
no valor de 150.000 e 220.000 patacas, de 
acordo com os diplomas aplicáveis”, ex-
plica a DSRT.

A entidade reguladora fez saber ainda 
que emitiu directivas endereçadas à em-
presa para implementação de medidas, 
tais como “o aumento do investimento 
em recursos da rede, o estudo da insta-
lação do sistema de suporte de reserva, a 
melhoria na supervisão da operação da 
rede, a elevação da capacidade técnica e 
o aumento da sensibilização da seguran-
ça na operação da rede”.

Isto “a fim de reduzir o impacto trazi-
do por algum provável incidente e a pos-
sibilidade de ocorrência de incidentes da 
mesma natureza”, acrescenta a DSRT, in-
formando que a Hutchison iniciou traba-
lhos nesse sentido no ano passado, tendo 
concluído a ampliação dos equipamentos 
da rede, a formação para a segurança na 
operação da rede, bem como a optimiza-
ção do processo de aprovação das obras 
de manutenção e do de contingência.

“No que diz respeito às medidas de 
melhoria, a DSRT continuará a avaliar 
o seu efeito, instando os operadores 
a terminarem os demais trabalhos o 
mais rapidamente possível”, conclui o 

regulador.
Em Novembro, a Companhia de Tele-

comunicações de Macau (CTM) foi mul-
tada em 180 mil patacas por uma avaria, 
ocorrida em Maio, que afectou cerca de 
35 mil utilizadores de rede móvel 3G e in-
ternet, isto depois de ter sido obrigada a 
pagar 800 mil patacas pela suspensão do 
seu serviço de telecomunicações por seis 
horas a 6 de Fevereiro.

Além da CTM e da Hutchison, existe 
mais uma operadora de telecomunica-
ções no activo em Macau: a Smartone.

O director executivo da Hutchison 
Macau, Windus Lam, revelou ao JTM 
que já recebeu a multa do Governo e que 
a companhia está a analisar o documen-
to. O mesmo responsável disse ainda que 
a companhia vai treinar os trabalhadores 
para tratar incidentes do género.

Os dois incidentes ocorreram por motivo directamente imputável à Hutchison, concluiu a DSRT

atenções devido a desentendimentos que, normalmente, 
acabam sempre em Tribunal.

Todos os anos, Winnie Ho, outrora inseparável do ir-
mão Stanley na gestão da STDM, envia os seus represen-
tantes à Assembleia Geral da sociedade, e todos os anos, 
tal como aconteceu ontem, são impedidos de entrar na 
reunião.

A polémica estalou quando Winnie Ho se colocou ao 
lado de um filho, que concorria a uma licença de jogo, no 
início da década passada, posição que degeneraria num 
desentendimento com Stanley e no afastamento entre os 
dois, agravado ainda pelo extravio do livro de registo de 
acções e de acusações de dualidade de critérios na valida-
ção de transferência de acções.

Winnie Ho sempre defendeu que a Fundação Moon 
Valley deve ser considerada como uma dos accionistas da 
STDM e já disse em 2011 que, em Novembro de 2007, o 
Tribunal de Segunda Instância de Macau salientava em 
sentença que a STDM teria de “respeitar” os direitos da 
Moon Valley Inc como accionista.

Tal como aconteceu no passado, nenhum dos presentes 
na reunião da STDM esteve disponível para falar aos jor-
nalistas nem para revelar qualquer elemento das contas 
da empresa.

JTM/Lusa
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• • • BReVeS
empresa vendia medicamentos 
sem licença das autoridades
Os Serviços de Saúde confirmaram 
ontem que a empresa “Noel Shop” 
não possuía a licença de venda de 
medicamentos emitida pelo orga-
nismo. O caso foi investigado na 
sequência de uma queixa, motivada 
pelo facto de algumas pessoas te-
rem ficado indispostas após usarem 
produtos de saúde e de beleza ad-
quiridos em lojas da “Noel Shop”, 
situadas na Rua de Pedro Nolasco 
da Silva e na Travessa dos Anjos. Os 
Serviços de Saúde indicaram ainda 
que o caso já foi comunicado a ou-
tras entidades governamentais e 
prometeram continuar a fiscalizar 
o referido estabelecimento e outros 
não farmacêuticos. Caso se confir-
mem violações aos regulamentos vi-
gentes, os infractores serão punidos 
de acordo com a lei, adverte o mes-
mo comunicado.
 
140 candidatos ao concurso
para casas económicas T1
O Instituto de Habitação (IH) rece-
beu ontem cerca de 140 boletins de 
candidatura ao novo concurso de 
habitação económica. Em causa está 
a disponibilização de 1.544 fracções 
de habitação económica, de tipologia 
T1, do Edifício Ip Heng, em Seac Pai 
Van. O prazo para a apresentação das 
candidaturas prolonga-se até 26 de 
Junho. O IH registou ainda cerca de 
1.800 consultas de atendimento, pes-
soalmente e por telefone, tendo mil 
pessoas procedido a marcações pré-
vias para apresentação dos boletins 
de candidatura.

Taxa de desemprego 
mantém-se abaixo dos 2%
A taxa de desemprego na RAEM no 
trimestre terminado em Fevereiro 
manteve-se em 1,9% face aos três 
meses terminados em Janeiro, mas 
caiu 0,2 pontos face ao período ho-
mólogo anterior. Dados oficiais in-
dicam que a população activa atin-
giu 357.200 pessoas, menos 900 do 
que em Janeiro, mas mais 11.200 do 
que no final de Fevereiro de 2012. A 
população empregada subiu no co-
mércio a retalho, hotéis e similares, 
mas desceu no sector da construção. 
A população desempregada foi esti-
mada em 6.700 pessoas, sendo que 
7% estavam à procura do primeiro 
emprego.

Regatas de Barcos Dragão 
regressam em Junho
As Regatas Internacionais de Barcos 
Dragão de Macau realizam-se a 12 de 
Junho nos Lagos Nam Van. Segundo 
o Instituto do Desporto, a selecção 
nacional da Indonésia e a China Na-
nhai Jiujiang já manifestaram vonta-
de de tentar a defesa dos títulos con-
quistados em 2012, respectivamente 
nas categorias Open e Feminina. As 
regatas internacionais, nas quais 
participam entre 8 e 9 de Junho as 
equipas locais, cujos melhores classi-
ficados participam depois nas provas 
principais. Sem limite de entrada nas 
provas locais, as regatas podem aco-
lher nas regatas internacionais até 36 
equipas na categoria Open e 18 equi-
pas na prova feminina.

NOVO CÔNSUL DE PORTUGAL NA RAEM CHEGOU ONTEM 

Pronto para “arregaçar as mangas”

O novo cônsul geral de Portugal em Macau, Vítor 
Sereno, iniciou ontem funções pronto “para ar-
regaçar as mangas” e trabalhar para fortificar 

as relações entre Portugal e o território e defender os 
“interesses dos portugueses acima de qualquer circuns-
tância”.

“Quero dizer (aos portugueses) de uma forma mui-
to clara que podem contar com um cônsul geral activo, 
com um cônsul geral actuante, obviamente acompanha-
do de toda a sua equipa, que vai defender os interesses 
dos portugueses acima de qualquer circunstância”, as-
sinalou Vítor Sereno em declarações à agência Lusa à 
chegada a Macau.

O novo cônsul salientou também querer englobar 
no campo da sua acção o “atendimento consular”, mas 
também a “promoção económica do país, evidentemen-
te cada vez mais um vector importante para a promoção 
daquilo que se quer de um Portugal moderno”, não es-
quecendo ainda o “enfoque” na “promoção da língua 
portuguesa”.

À chegada a Macau, Vítor Sereno quis também vincar 
o seu relacionamento como cônsul com as autoridades 
políticas de Macau que o acolhem como representante 
do Estado português.

“Quero dizer-lhes em nome do Governo português 
que estou fortemente empenhado e que podem contar, 
aliás, com todo o meu empenho, no sentido de melho-
rarmos ainda mais este clima de excelência que pauta as 

Vítor Sereno salientou também querer englobar no 
campo da sua acção o “atendimento consular”, mas 
também a “promoção económica do país”. Este é o 
quarto cônsul de Portugal na RAEM

relações entre Portugal e Macau”.
É que, sublinhou, está “firmemente convicto que no 

campo comercial, no campo cultural, no campo empre-
sarial e no campo científico e do ensino da língua por-
tuguesa podemos melhorar ainda mais”.

“É esse o meu trabalho que hoje [ontem] aqui se ini-
cia e que espero que possa potenciar e a partir de agora 
vou trabalhar e arregaçar as mangas (...) e quem me co-
nhece sabe que é isso mesmo que vai acontecer”, con-
cluiu Vítor Sereno.

JTM/Lusa

João Laurentino Neves, director 
do Instituto Português do Oriente 
(IPOR), usou da palavra no início 

do seminário “Macau, Paisagem Ur-
bana e Identidade”, prometendo mais 
seminários nos finais de tarde para dis-
cutir temas de relevância para Macau. 
O debate juntou três arquitectos do ter-
ritório: Carla Figueiredo, Nuno Soares 
e Adalberto Tenreiro. 

O debate foi moderado pelo enge-
nheiro urbanista Diogo Teixeira, da 
Universidade de São José, que fez uma 
breve introdução sobre os especialistas 
e sobre a paisagem urbana de Macau, 
focando algumas obras e autores. Invo-
cado foi também o pensamento do re-
centemente falecido arquitecto Manuel 
Vicente, tido como uma referência na 
arquitectura da cidade.

Na presença de alguns alunos da 
Universidade de São José, Carla Figuei-
redo, arquitecta no Instituto Cultural 

DEBATE SOBRE PAISAGEM URBANA NO CAFÉ ORIENTE

Simpatia pelo património cultural
“Macau, Paisagem Urbana e Identidade” foi o primeiro seminário da nova iniciativa do IPOR que juntou 
os arquitectos Carla Figueiredo, Nuno Soares e Adalberto Tenreiro. A arquitecta do Instituto Cultural falou 
da integração do património cultural ao longo dos anos, sublinhando que cresceu a simpatia pelo legado 
arquitectónico da cidade

Vítor Sereno chegou ontem a Macau

Sandra Lobo Pimentel
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JAPÃO E HONG KONG ENTRE OS ADVERSÁRIOS

macau participa no primeiro asiático de Sub-14
É uma primeira experiência da Confederação 
Asiática, colocando em competição jovens de 
vários países. Selecção da RAEM joga em Hong 
Kong em Abril e é composta por atletas das 
escolas do Instituto do Desporto, porque não há 
campeonatos do escalão

Mais do que nunca as entidades que regem o 
futebol internacional, em todos os continen-
tes, apostam nas competições entre camadas 

jovens.
A mais recente iniciativa divulgada oficialmente 

vem do continente asiático, com a realização, em 2014, 
da fase final do campeonato destinado a jogadores 
com idades inferiores a 14 anos.

Já havia os Sub-17, Sub-19 e Sub-22, agora é a vez 
dos Sub-14, dando assim continuidade a uma série de 
eventos organizados em diversos países e onde Ma-
cau tem estado de vez em quando.

E, apesar de não haver no território campeona-
tos regulares destes escalões jovens, lá está o nome 
da RAEM no escalonamento dos grupos do Asiático, 
cujas eliminatórias se irão realizar este ano, aqui ao 
lado em Hong Kong.

Macau ficou integrado na série H da Zona Orien-
tal, cujos desafios se vão efectuar na RAEHK no pró-
ximo mês de Abril, mais concretamente entre os dias 
11 e 17, no Estádio Mongkok.

 
Adversários cotados

As equipas que vão defrontar os “miúdos” do ter-
ritório são Japão, Hong Kong, Coreia do Norte e Mon-
gólia.

O primeiro teste de fogo para Macau é o credencia-
do Japão, seguindo-se Mongólia, Hong Kong e Coreia 
do Norte, com desafios de dois em dois dias. O que 
talvez seja “puxado” para jovens destas idades.

No outro grupo da mesma zona, estão China (or-
ganiza a qualificação, em Pequim, a partir do dia 20 
de Abril), Ilhas Marianas do Norte, Coreia do Sul, 
Taiwan e Guam.

Entretanto, já terminaram alguns grupos, com a 
garantia de apuramento para a fase final (ainda com 
data e local por confirmar), para selecções como Ará-
bia Saudita, Iémen e Iraque.

Para Macau antevê-se uma campanha recheada de 

dificuldades, que o mesmo é dizer, com a forte pos-
sibilidade de resultados desnivelados, porque este 
escalão tem pouca competição ao longo do ano, ao 
contrário do que acontece com a maioria das restantes 
formações.

Há 46 selecções incluídas neste primeiro Asiático 
de Sub-14, entre as quais as grandes potências do con-
tinente, como Japão, Coreia do Sul, China e os países 
do Médio Oriente, que têm dado cartas em quase to-
das as competições de futebol nestas paragens.

Igualmente participam países como Timor Leste, 
Filipinas, Palestina, Afeganistão, Síria, entre outros.

 
Escolas do Instituto do Desporto

Daniel Sousa, membro da Associação de Futebol 
de Macau, confirmou ao JTM que os jogadores deste 
escalão C (13/14 anos), têm sido recrutados nas esco-
las de futebol juvenil, patrocinadas pelo Instituto do 
Desporto de Macau.

O treinador principal será sempre Leung Sui Wing, 
supervisor de todas as selecções do território, coadju-
vado por outros elementos já com experiência nestas 
camadas inferiores, com destaque para Pun Veng Ke-
ong.

“Estes torneios a sério servem para ir compensan-
do a falta de provas regulares, tudo porque os clubes 
não têm aderido nos últimos anos aos escalões jovens, 
principalmente depois de ter faltado o subsídio por 
parte do Instituto do Desporto. Mas, penso que é bom 
para os jovens terem a possibilidade de competir com 
outras selecções asiáticas”, salientou o dirigente asso-
ciativo.

Registámos igualmente a opinião de Tam Iao San, 
actual treinador dos seniores do Monte Carlo, mas 
nos últimos anos directamente ligado a equipas mais 
jovens, como foi o caso dos Sub-18, que subiram à II 
Divisão do futebol de onze da RAEM, assim como por 
diversas vezes técnico das selecções escolares, com 
várias saídas ao exterior para participar nas provas 
asiáticas da especialidade.

“É excelente para os miúdos esta oportunidade de 
competir com outras equipas mais evoluídas. E se se 
conseguir dar rotina de jogos a este escalão, o futuro 
do futebol de Macau é que irá beneficiar. Relativa-
mente aos adversários, penso que a Mongólia está ao 
alcance de Macau. Quanto aos restantes, será muito 
difícil fazer qualquer brilharete”, afirmou.

 
Ideia positiva

Rui Cardoso, actualmente sem clube, ex-treinador 
dos seniores do Benfica, mas durante muitos anos à 
frente das escolas do clube “encarnado” de Macau, 
considera uma óptima ideia a realização de um Cam-
peonato da Ásia no escalão de menores de 14 anos.

“É sempre bom lançar estes jovens no futebol de 
competição ao mais alto nível. O projecto é de lou-
var e terá certamente a ver com o desenvolvimento 
que os dirigentes asiáticos pretendem para estes es-
calões inferiores e concretamente em Sub-14. Julgo 
tratar-se de um plano a médio ou longo prazo, um 
bom pontapé de saída, tendo em vista o progresso 
destes miúdos, para depois entrarem da melhor for-
ma nas provas destinadas aos mais velhos. O fute-
bol do continente asiático e concretamente a China, 
está a desenvolver-se de forma rápida e isto é mais 
um sinal”.

Já relativamente à selecção de Macau, Cardoso 
aponta algumas reservas, isto se o trabalho não for 
feito de forma séria e com continuidade para o futuro. 
“Macau decidiu ir participar nesta fase de qualifica-
ção e eu acho que é sempre benéfico estar em compe-
tição, mesmo sabendo-se que há o risco de derrotas 
pesadas, como já aconteceu no passado. Penso que 
devem ir para aprender e conviver, mas os dirigentes 
do futebol do território terão de dar continuidade a 
estes jovens. Só assim se justifica, na minha opinião, 
apostar na presença dos miúdos em provas como esta. 
Terá de haver depois um trabalho sério”, referiu Rui 
Cardoso.

Os jogos são já em Abril e os jogadores integram 
as escolas do Instituto do Desporto, sendo maiorita-
riamente estudantes que participam até nos campe-
onatos escolares. “O importante é estar lá a competir 
e aprender. Penso que Macau tem alguns jovens com 
valor neste escalão de 13/14 anos. Só é pena que te-
nham poucos jogos ao longo do ano. Por isso espero 
que a partir de agora haja um outro desenvolvimento, 
porque é nestas idades, e até mais cedo, que se lançam 
as grandes vedetas do futuro. Macau tem miúdos com 
valor, o que é preciso é aproveitá-los e fazer um bom 
trabalho de base”, acrescentou.

 
De pequenino...

Hong Kong vai assim receber mais uma selecção 
de futebol de Macau, neste caso de Sub-14, em mais 
uma fase de qualificação para um Asiático do escalão 
que faz história, com a estreia da competição, a que 
aderiram praticamente todos os países ou regiões do 
continente.

É que, utilizando o ditado popular, é de pequenino 
que se torce o pepino. No caso de Macau, o mais pro-
vável a acontecer é “de pequenino se começa a pensar 
a perder por poucos”...

Esse será certamente mais um objectivo principal, 
a juntar a muitas outras selecções, como foi o caso re-
cente da equipa A, na Taça Challenge no Quirguistão, 
que perdeu todos os jogos, sem ter marcado um golo 
sequer.

Vítor Rebelo

Selecção será formada por jogadores das escolas do Instituto do Desporto

(IC), focou a sua apresentação na evo-
lução da protecção do património cul-
tural de Macau explicando o modelo de 
integração. “O património não está em 
conflito com a propriedade”, referiu.

A especialista mostrou várias ima-
gens da requalificação urbana em zo-
nas históricas e lembrou que quando 
foi feito o projecto para a praça do Leal 

Senado “todos passaram a simpatizar 
com o património cultural”.

Carla Figueiredo sublinhou que a re-
estruturação e medidas adoptadas pelo 
IC fizeram com que “o standard do que 
é construído à volta do património se 
elevasse” e referiu que é esperado que a 
Lei de Salvaguarda do Património Cul-
tural entre em vigor este ano.
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Quadro de Picasso rende 1,2 mil milhões a Steve Wynn

Steve Wynn vendeu ao também multimilionário americano Steve 
Cohen, uma das figuras mais conhecidas de Wall Street, um quadro 
de Pablo Picasso por 155 milhões de dólares (1,2 mil milhões de 
patacas), avançou o jornal “New York Post”. Estima-se que o valor 
da transacção seja o maior jamais pago por um coleccionador de 
arte nos EUA. “Le Rêve”, a obra adquirida por Cohen, foi pintada por 
Picasso em 1932 e retrata a sua musa Marie-Therese Walter. Em 2006, 
“Le Rêve”, pelo qual Wynn pagou 48,4 milhões de dólares em 1997, 
também foi notícia pelo facto do magnata do jogo ter danificado o 
quadro acidentalmente, com o cotovelo.

ALBANO MARTINS VAI PEDIR ENCERRAMENTO DO CANÍDROMO

chui Sai on recebe anima em abril
Edmund Ho e Steve Wynn foram ontem 
homenageados pela Sociedade Protectora 
dos Animais que entregou às duas 
personalidades de peso os respectivos 
títulos honoríficos. O líder da operadora de 
jogo anunciou um apoio pessoal de dois 
milhões de patacas para ajudar na luta 
pelos direitos dos animais em Macau e 
Albano Martins disse ao JTM que Chui Sai 
On vai recebê-lo em Abril. Nesse encontro 
vai pedir ao Chefe do Executivo que feche o 
Canídromo e avance para o regulamento 
administrativo já pedido pela Anima

O Chefe do Executivo vai receber a Anima no 
próximo mês de Abril, revelou ao JTM Al-
bano Martins. O presidente da Sociedade 

Protectora dos Animais recebeu a notícia ontem ao 
final do dia, mas a data ficou ainda por combinar 
conforme a disponibilidade das partes.

Sobre os assuntos a abordar, Albano Martins é 
claro, quer ver o Canídromo encerrado. “Vou pe-

dir para fechar o Canídromo e para fazer o regula-
mento administrativo que será o mecanismo mais 
rápido para proteger os animais”.

O responsável espera que o encontro seja fru-
tífero e considera que o apoio à Anima de perso-
nalidades como Edmund Ho e Steve Wynn possa 
ajudar. “Espero que depois da reunião confie mais 
em nós”.

A notícia foi dada à margem da cerimónia que 
teve lugar na noite de ontem, com a distinção de 
Steve Wynn e Edmund Ho como presidentes ho-
norários da Sociedade Protectora dos Animais. O 
jantar de gala juntou muitos aficionados da luta 
pelos direitos dos animais no grande salão de baile 
do hotel Wynn.

Na cerimónia, em breves palavras que dirigiu 
aos convidados, Steve Wynn anunciou um apoio 
de peso à Anima. “Eu e a Andrea [esposa] prome-
temos doar a título pessoal um milhão de patacas 
e se alguém se sentir generoso e inspirado por este 
evento, quero dizer-vos que nós vamos doar um 
segundo milhão de patacas à Anima”.

O magnata do jogo é um conhecido apreciador 
de animais e frisou que “abusos a animais e aban-
dono é algo terrível e o trabalho da Anima é funda-
mental para a comunidade”. Wynn disse mesmo 
que o trabalho desenvolvido “prova que Macau 
tem coração e cuida destes animais que têm todo o 
direito de existir neste planeta como nós”.

Mas não só o líder da operadora de jogo e o 
antigo Chefe do Executivo marcaram presença. A 
associação liderada por Albano Martins conseguiu 

juntar quase toda a concorrência do sector do jogo 
demonstrando que os casinos estão com a Anima 
na luta pelos direitos dos animais. Edward Tracy, 
director executivo da Sands China, e Michael Mec-
ca, director operacional do grupo Galaxy, marca-
ram presença na mesa de honra.

Em declarações ao JTM, Albano Martins reve-
lou que a Anima “agora tem uma boa relação com 
a Sands e a Galaxy” e brincou com o facto de ter 
levado a concorrência ao Wynn, “mas todos gos-
taram”.

Segundo frisou, todas as operadoras têm dado 
o seu apoio, e o anúncio feito pelo casal Wynn pode 
ajudar a motivar o apoio das restantes operadoras 
de jogo. “Temos este apoio e o Governo vai dar um 
milhão e oitocentas mil patacas. Ainda temos dí-
vidas de 800 mil patacas e vamos precisar de um 
milhão só para os custos operacionais, para além 
de dois milhões para a clínica”, resumiu.

No entanto, está esperançoso que a Anima pos-
sa resolver a questão financeira. “Estou convenci-
do que vamos conseguir”. 

Subida de visitantes em 2013 
Albano Martins quer mais jovens envolvidos 

na Anima, mas reconhece dificuldades. “Somos 
todos voluntários e é difícil terem disponibilidade 
porque todos trabalham”. O futuro passa por ou-
tra solução. “Vamos precisar de um director exe-
cutivo a tempo inteiro e isso vai-nos custar dinhei-
ro e temos que encarar isso com naturalidade. É 
assim em qualquer empresa e é assim que vamos 
ter que fazer”.

Nos primeiros três meses do ano registou-se 
um “substancial aumento” no número de pesso-
as que visitam as instalações da Anima. “Mais 264 
por cento de visitantes entre Janeiro e Março, ou 
seja, 1.500 pessoas. Em 2012 tivemos três mil no 

ano inteiro”. O responsável crê que “quando abrir 
em Seac Pai Van vamos ter muitos mais”.

Sobre os motivos que levaram a este interesse, 
Albano Martins não duvida que “as pessoas estão 
mais conhecedoras do que é a Anima e estamos 
muito activos”. É frequente receberem chamadas 
quando o IACM vai buscar animais. “Nós vamos 
lá e confrontamo-los. Hoje [ontem] tivemos quase 
uma situação de agressão da parte dos indivíduos 
do IACM, com empurrões, porque não queríamos 
que eles apanhassem os animais”, contou.

O presidente da Anima continua muito crítico 
para com o IACM. “Se fosse Chefe do Executivo 
demitia todo o Conselho de Administração do 
IACM ou colocava um veterinário”, para que as 
decisões tenham em conta as condições dos ani-
mais. “É preciso que haja regulamentação para os 
veterinários. Em Macau não há regulamento, qual-
quer um pode abrir um animal e isso é cruel”.

Sandra Lobo Pimentel

Edmund Ho e Steve Wynn receberam títulos honoríficos no jantar da Anima

Três filmes de realizadores portugueses radicados em Macau vão ser exibidos na edição deste ano do Macau 
Indies, integrado no 7º Festival Internacional de Cinema e Vídeo do território, que arranca hoje

Festival de cinema e Vídeo com três produções de portugueses

Entre as 21 produções que formam o cartaz do Macau In-
dies estão “RUTZ”, de António Caetano Faria - que ven-
ceu em 2011 o prémio do júri com o documentário ficcio-

nal “Viagem no Tempo”, realizado com Carolina Rodrigues -, 
“No Vazio”, também de António Caetano Faria e Ruka Borges, 
e “Zhean e Leon”, de Nuno Viegas.

“RUTZ” é um documentário centrado na cultura “backpacker” 
que retrata uma viagem de mochila às costas entre Buenos Aires 
(Argentina) e Medellín (Colômbia) ao longo de dois meses e meio.

“No Vazio” explora as artes do oculto em Macau, procura-
das nos casos em que a “medicina e práticas convencionais não 
resultam”, enquanto “Zhean e Leon” aborda a situação das em-
pregadas domésticas indonésias e a alteração da sua percepção 
sobre o género e a sexualidade em comunidades marcadas pela 
ausência de homens.

Estas duas últimas produções contaram com o apoio finan-
ceiro do Centro Cultural de Macau, que organiza o evento, no 

âmbito do projecto “Macau - O Poder da Imagem”, criado este 
ano a partir do “Docupower” para apoiar a realização não só de 
documentários, mas também de curtas-metragens e filmes de 
animação, disse à agência Lusa a responsável pela programação 
do festival, Rita Wong.

No âmbito do “Docupower”, criado em 2007 com o Macau 
Indies, o Centro Cultural de Macau já apoiou a produção de 42 
documentários sobre Macau, acrescentou.

O Macau Indies, disse, surgiu através de uma parceria com a 
Associação Audiovisual CUT para “encorajar o surgimento de 
mais produções locais” e este ano candidataram-se “30 filmes, 
tendo sido seleccionados 13 para serem exibidos”.

Segundo Rita Wong, a maior parte das produções locais can-
didatas ao festival são “documentários, curtas-metragens e fil-
mes de animação, porque são boas plataformas para se ganhar 
experiência, pois o território está ainda a dar os primeiros pas-
sos no cinema e as longas-metragens requerem muitos recursos, 

Cartaz do Macau Indies inclui 21 filmes

e também porque Macau é uma cidade em pro-
cesso de mudança e tem, por isso, muitos temas 
a explorar”.

Este ano, 20 dos 21 filmes do cartaz do Ma-
cau Indies estão em competição para o prémio 
do júri, formado por elementos de Hong Kong, 
Taiwan e China Continental, de 25 mil patacas, 
a par de outras distinções.

O 7º Festival Internacional de Cinema e Ví-
deo de Macau arranca na hoje com a exibição 
de 13 filmes estrangeiros realizados em países 
e territórios como Espanha, França, Bélgica, Ca-
nadá, Hong Kong, Sérvia, Reino Unido, Japão, 
Israel e Taiwan, que foram seleccionados do car-
taz do 37º Festival Internacional de Cinema de 
Hong Kong, que começou no dia 17.

Até 12 de Maio, o evento contará também 
com exposições, ‘workshops’, tertúlias e pales-
tras com realizadores e com o concurso de vídeo 
“48 Horas a Abrir”, que passa pela criação de 
um filme de três minutos em apenas dois dias. 
O vencedor recebe 5.000 patacas. JTM/Lusa
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taiWan
Pelo menos uma mulher morreu e 19 
pessoas ficaram feridas e inúmeros 
edifícios sofreram danos na sequência 
do sismo de 6,1 na escala de Richter, 
que sacudiu ontem o centro da ilha de 
Taiwan. O sismo fez “tremer” edifícios 
na maior parte da ilha, incluindo na 
capital Taipé, onde afectou, inclusive, o 
funcionamento do Metro.

coreiaS
A Coreia do Norte cortou ontem a linha 
de comunicação militar directa com a 
Coreia do Sul. A decisão coincidiu com 
o anúncio da realização, nos próximos 
dias, de uma reunião de alto nível dos 
dirigentes da Coreia do Norte, para tra-
tar de “questões importantes” não reve-
ladas.

tailÂndia
A Primeira-Ministra da Tailândia, Yin-
gluck Shinawatra, vai visitar oficialmen-
te cerca de uma dezena de países este 
ano, noticiou o jornal “Bangkok Post”. 
O itinerário inclui visitas à Mongólia, a 
Madagáscar, Tanzânia, Sri Lanka, Maldi-
vas, Estados Unidos, Canadá, África do 
Sul e Rússia.

FiliPinaS
Pelo menos 10 pessoas morreram, seis 
foram resgatadas e outras duas perma-
necem desaparecidas, na sequência do 
naufrágio de uma embarcação num 
pântano no sul das Filipinas ocorrido há 
dois dias. O naufrágio ocorreu quando 
familiares e amigos regressavam a casa 
depois de participarem numa festa.

auStrÁlia
A Comissão de Consumo e Concorrên-
cia da Austrália autorizou a aliança glo-
bal entre as companhias aéreas Quan-
tas e Emirates por cinco anos. Porém, 
impôs condições especiais para os voos 
para a Nova Zelândia, exigindo que as 
companhias mantenham a actual capa-
cidade nas actuais quatro rotas que se 
sobrepõem para evitar uma provável 
de preços nos voos.

iSlÂndia
A Islândia anunciou que vai acusar vá-
rios antigos dirigentes daquele que foi 
o seu maior banco, o Kaupthing, por 
fraudes que dissimularam a má saúde 
do estabelecimento antes de falir, em 
2008. A lista de acusados inclui o ex-
líder do banco, Heidar Mar Sigurdsson, 
e outros oito antigos altos quadros da 
instituição financeira.

PortuGal
O indicador de clima económico e a 
confiança dos consumidores em Portu-
gal recuperaram nos primeiros três me-
ses do ano, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística. A confiança dos 
consumidores vinha a agravar-se des-
de Setembro, tendo estabelecido em 
Dezembro um recorde negativo.

eStadoS unidoS
O Presidente dos EUA promulgou o 
texto votado pelo Congresso para fi-
nanciar o Estado federal até ao final de 
Setembro e evitar o fecho de alguns 
serviços públicos. No entanto, mantêm-
se os cortes orçamentais automáticos 
que entraram em vigor a 1 de Março e 
podem afectar o crescimento da eco-
nomia e o emprego.

TAILÂNDIA

nove exigências pela paz
Os rebeldes do Barisan Revolusi Nasional impuseram nove condições para negociar a paz duradoura no 
sul da Tailândia, onde já morreram mais de 5.300 pessoas desde o reinício do conflito em 2004

O grupo Barisan Revolusi Nasio-
nal (BRN), que nomeou cinco 
membros para as negociações 

de paz, a iniciar hoje na capital da Ma-
lásia, reivindicou, em primeiro lugar, 
que o Governo da Tailândia envie ape-
nas representantes designados às con-
versações, exigindo que se reconheça 
a identidade, raça e língua do povo 
malaio, habitante do sul da Tailândia 
com raízes malaias.

Além disso, pede a retirada das tro-
pas do exército tailandês da região e a 
revogação do estado de emergência, 
para estabelecer forças de paz locais, 
que assumam tarefas de segurança.

Outras condições são que as regi-
ões do sul da Tailândia sejam adminis-
tradas sob um regime especial e que a 
Tailândia e Malásia implementem um 
órgão estável para continuar com o di-
álogo para evitar interrupções devidas 
à mudança de governo.

ESTADOS UNIDOS

Supremo hesita sobre casamento gay
A questão dos casamentos entre homossexuais chegou ao Supremo Tribunal dos EUA, mas os 
magistrados já deram sinais de que poderão evitar um veredicto abrangente sobre uma questão 
que está a conquistar cada vez mais apoio no país

Nove juízes começaram a ouvir argumentos sobre dois 
casos específicos relacionados com a legislação que 
define o casamento como a união entre um homem 

e uma mulher. O primeiro processo envolve a “Proposta 8”, 
que proíbe a união entre pessoas do mesmo sexo na Califór-
nia. Em Outubro de 2008, um referendo anulou uma decisão 
da Justiça estadual que legalizava a união de homossexuais, 
mas dois casais contestaram a decisão e o caso chegou à Su-
premo Tribunal dos EUA.

No entanto, na primeira sessão do julgamento, os juízes 
do Supremo mostraram-se reticentes em tomar uma decisão 
global sobre o direito ao casamento gay. De acordo com as 
agências internacionais, os magistrados expressaram uma 
série de dúvidas que fazem parecer improvável que o vere-
dicto, que não deverá ser conhecido antes de Junho, impli-
que uma decisão definitiva no sentido de tornar o casamento 
gay num direito constitucional, ou seja aplicável em todo o 
território americano.

Na abertura da sessão, o juiz Anthony Kennedy, consi-
derado um dos nomes com maior peso na discussão e no 
voto decisivo, chegou a sugerir que poderá não ter tomado a 
melhor decisão ao aceitar o caso. “Pergunto-me se este caso 
foi admitido devidamente”, disse o magistrado, notando 
que o assunto conduz a sociedade para um território desco-
nhecido. O juiz levantou mesmo a possibilidade do Tribunal 
arquivar o caso, o que deixaria a “Proposta 8” intacta. 

Os magistrados Sonia Sotomayor e Samuel Alito tam-
bém pareceram concordar com o colega do Colectivo. A juí-
za lembrou que muitos Estados ainda estão a “experimentar 
e dar mais tempo à sociedade para entender o rumo” que a 
questão dos direitos dos gays está a seguir. Jea Alito sugeriu 
que ainda será cedo para tomar uma decisão definitiva sobre 
o assunto, porque é difícil avaliar o impacto de algo que é 
“mais novo que os telemóveis e a internet”.

De resto, as agências sublinham que, ao longo da audi-
ência, nenhum dos nove juízes manifestou apoio à solução 
defendida pela Administração do Presidente Barack Oba-
ma, segundo a qual a “Proposta 8” seria derrubada e os oito 
Estados que já reconhecem a união civil seriam obrigados a 
autorizar casamentos entre gays ou lésbicas. Segundo o jor-
nal “The New York Times”, o Supremo poderá ser levado a 
optar entre o “tudo ou nada”: fazer com que o casamento 
gay seja legal nos 50 estados ou deixar que sejam eles a de-

Argumentos sobre casamento gay também foram ouvidos à porta do Tribunal

cidir por si só.
Por sua vez, o advogado defensor da “Proposta 8”, Char-

les Cooper, lembrou que a emenda foi aprovada em refe-
rendo e pediu aos juízes para que deixem a decisão para os 
eleitores. “Achamos que a Proposta 8 é constitucional e que 
deve ser o povo a decidir sobre os casamentos e não os tribu-
nais”, disse Cooper aos jornalistas, após a audiência.

Os argumentos das duas partes foram apresentados 
durante cerca de 90 minutos, enquanto que, no exterior do 
Supremo Tribunal, em Washington, centenas de pessoas re-
alizavam protestos em prol e contra a concessão do direito 
em todo o país. 

Apesar das sondagens de opinião evidenciarem um cres-
cimento da taxa de aprovação do casamento gay nos EUA, 
apenas nove Estados e o distrito de Columbia, sede da capi-
tal americana, reconhecem a união. 

A Lei de Defesa do Casamento já foi contestada por qua-
tro tribunais federais e dois de recurso por limitar direitos 
garantidos a todos os cidadãos. Recentemente, o próprio Bill 
Clinton mostrou-se arrependido de ter assinado a Lei, que 
agora considera incompatível com a realidade e com o prin-
cípio da igualdade assegurado na Constituição. A sua espo-
sa, a ex-Secretária de Estado Hillary Clinton, também apoiou 
publicamente o casamento gay no início de Março. 

Barisan Revolusi Nasional é um dos grupos de 
rebeldes muçulmanos no sul da Tailândia

Em sétimo lugar, a Tailândia deve 
garantir que o diálogo prosseguirá 
sem a intervenção do organismo dos 
Países Islâmicos e da União Europeia.

O grupo reclama uma amnistia para 
todos os grupos insurgentes e, por fim, 
pede um modelo de administração pa-

recido ao de Aceh, na Indonésia.
O Barisan Revolusi Nasional é 

considerado pelos analistas como um 
entre diversos grupos de rebeldes mu-
çulmanos no sul da Tailândia.

Fontes militares tailandesas indica-
ram que esta organização não controla 
todos os grupos insurgentes, sobretudo 
os mais activos nos actos de violência, 
segundo o diário “Bangkok Post”.

Os atentados em Pattani, Nara-
thiwat e Yala, repetem-se a um ritmo 
quase diário apesar do destacamento 
de cerca de 40.000 efectivos das forças 
de segurança.

Os rebeldes denunciam a discrimi-
nação pela maioria budista do país e 
exigem a criação de um Estado islâ-
mico que integre as três províncias, 
que configuram o antigo sultanato de 
Pattani, anexado pela Tailândia há um 
século.

JTM/Lusa

PORTUGAL/JAPÃO

“o momento certo” para convencer nipónicos
A economia real tem de se 
concentrar nas exportações e 
oportunidades de negócio e deve 
contar com um “impulso político”, 
defendeu ontem Paulo Portas, 
a propósito das relações entre 
Portugal e o Japão

As exportações são uma bandeira 
enorme de Portugal neste mo-
mento em termos de economia 

global”, disse o ministro português dos 
Negócios Estrangeiros que está a realizar 
uma visita ao Japão.

Segundo adiantou, Portugal precisa 
ter “muitos mais turistas japoneses” até 
porque estes “gastam muito dinheiro no 
país” e defendeu ser importante “um im-

pulso do poder político” para promover 
o investimento, o turismo, as exportações 
e as oportunidades de negócio da econo-
mia real, disse aos jornalistas na capital 
nipónica.

Para o ministro dos Negócios Estran-
geiros, existem “sinais claros” de que o 
volume de exportações pode aumentar 
e que é “decisivo” o investimento estran-
geiro.

“Portugal só terá crescimento se tiver 
investimento. Uma parte desse investi-
mento será certamente de investimento 
estrangeiro, mas para isso é preciso con-
fiança e credibilidade. Eu acho que a per-
cepção externa sobre Portugal melhorou 
consideravelmente e este é o momento 
para aproveitar um mercado como o Ja-
pão”, afirmou Paulo Portas.

“A economia japonesa está a animar, 
há sinais de crescimento, o que significa 
que é o momento certo para aproveitar 
o mercado do Japão. Podemos exportar 

mais para aqui, em inúmeros sectores, e 
podemos captar investimento do Japão 
no nosso país”, disse o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros.

De acordo com Paulo Portas, há vá-
rias instituições japonesas que seguem 
com atenção a Europa e “distinguem cla-
ramente o caso de Portugal e da Irlanda 
relativamente a outros”.

Essas instituições, acrescentou, “têm 
ajudado a recapitalização dos bancos 
[portugueses]”, sendo que, como portu-
gueses e japoneses “partilham um con-
junto de valores políticos e económicos” 
e o Japão “é a terceira economia do mun-
do”, as exportações para aquele país po-

dem aumentar “muitíssimo mais”.
Para isso “é preciso apostar, trazer as 

empresas, dar-lhes os contactos certos e 
depois fazer o seguimento”, lembrou Pau-
lo Portas, adiantando que a visita que está 
a realizar esta semana a Tóquio é “apenas 
uma primeira visita”.

Segundo Paulo Portas, de cada vez 
que uma empresa portuguesa exporta 
mais são os trabalhadores portugueses 
que têm o posto de trabalho defendido.

Para ajudar as empresas portuguesas 
a exportar para o Japão e os japoneses a 
investirem em Portugal, o Governo apos-
tou também em acabar com a dupla tri-
butação. “Uma das coisas essenciais para 
haver exportações portuguesas e inter-
nacionalização de empresas portuguesas 
no Japão e para haver investimento japo-
nês em Portugal, criador de riqueza e de 
postos de trabalho é que as pessoas, por 
um só facto económico, paguem uma vez 
imposto. Se tiverem de pagar duas vezes, 
isso é dissuasor e o investimento vai para 
outro lado”, sublinhou.

Por isso e segundo avançou, “Portugal 
já concluiu os procedimentos legais e o Ja-
pão, que teve agora eleições e tem agora 
um novo Parlamento, tenciona fazê-lo até 
ao Verão”.

Paulo Portas encontrou-se ontem com 
o ministro da Justiça do novo Governo de 
Tóquio e esteve presente no Clube de Im-
prensa do Japão. A agenda incluiu ainda 
uma reunião com o ministro da Economia 
japonês, além de um encontro com os cer-
ca de 20 empresários que acompanham a 
delegação nesta deslocação à capital japo-
nesa, que se prolonga até amanhã.

JTM/Lusa

Portas acredita que Portugal poderá aumentar 
exportações para o Japão

Num discurso difundido pela televisão e rádio es-
tatal por ocasião do Dia das Forças Armadas, o 
general Min Aung Hlaing disse que os militares 

iriam “continuar a marchar pelo caminho que o povo 
birmanês decidiu tomar para desta forma contribuir 
para o fortalecimento da administração democrática”.

O chefe das Forças Armadas de Mynamar, acrescen-
tou no discurso proferido em Naypyidaw, a capital, onde 
marcharam cerca de 6.000 soldados, que os militares te-
rão um papel importante na “política nacional enquanto 
o país prossegue em direcção à democracia moderna”.

O desfile militar foi assistido pela primeira vez pela 
líder da oposição e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, fi-
lha do general Aung San, fundador das Forças Armadas 
e considerado herói da independência de Myanmar.

A líder da Liga Nacional pela Democracia foi convi-
dada a sentar-se na primeira fila dos lugares do palco, 
reservado às principais autoridades do país.

Aung San Suu Kyi anunciou este ano que a sua 
prioridade política era conseguir o apoio necessário no 
Parlamento para alterar a Constituição, que reserva aos 
comandantes e oficiais das Forças Armadas 110 lugares 

MYANMAR

militares marcham pela “democracia moderna”
As Forças Armadas birmanesas vão cooperar 
para impulsionar o processo de transição 
para a democracia iniciado há quase dois 
anos, garantiu o general Min Aung Hlaing. 
Já a norte de Rangum, a situação continua 
tensa, devido à violência sectária

entre os 440 que compõem a câmara.
Regido por militares durante quase meio século, 

Myanmar iniciou há dois anos um processo de reformas 
políticas, que levou à libertação de centenas de presos 
políticos, acordos de cessar-fogo com grupos étnicos ar-
mados, legalização dos sindicatos e reconhecimento do 
direito de manifestação.

As reformas feitas pelo governo do presidente Thein 
Sein têm recebido a aprovação da comunidade interna-
cional.

Ampliado toque de recolher
Entretanto, as autoridades de Myanmar impuseram 

o toque de recolher em três povoações próximas de Ran-
gum para conter a onda de violência sectária que deixou 

40 mortos e milhares de deslocados na última semana, 
informou ontem a imprensa local.

Okpho, Gyobingauk e Minhla, cerca de 200 quilóme-
tros a norte da capital de Myanmar, são as pequenas loca-
lidades da divisão de Bago sujeitas ao toque de recolher 
depois dos ataques aos bairros muçulmanos, marcados 
pela destruição de mesquitas, lojas, casas e veículos.

Inicialmente, as autoridades tentaram controlar a si-
tuação com o toque de recolher, e depois, com a decla-
ração do estado de emergência em Meiktila, Wandwin, 
Mahlaing e Thazi, onde começaram os distúrbios. Mas, 
a onda de violência, que começou por causa de uma dis-
cussão entre um comerciante muçulmano e um cliente 
budista na região de Mandalay, no centro do país, pro-
pagou-se ao sul nos últimos dias.

Aung San Suu Kyi foi convidada para a primeira fila dos lugares do palco, reservado às principais autoridades

Príncipe herdeiro do japão pode visitar Portugal

Paulo Portas admitiu ontem a possibilidade do príncipe herdeiro do Japão visitar Portugal 
ainda durante 2013. “Passam 470 anos da chegada dos portugueses ao Japão, não é 
frequente dois países poderem celebrar uma amizade de quase cinco séculos, quatro 
quintos dos países do mundo não tem metade da idade que já tem a amizade tem 
Portugal e o Japão”, disse. “Portugal é um país muito bem visto nesta parte do mundo, 
não é um desconhecido, é um país respeitado e por isso é possível, nomeadamente 
através de uma sinalização do nosso chefe de Estado que o príncipe herdeiro do Japão 
possa visitar Portugal ainda este ano, esperemos que sim”, sublinhou o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, em Tóquio. O ano de 1563 marca a chegada dos portugueses à 
ilha de Tanegashima, onde deram a conhecer ao poder feudal do sul do arquipélago do 
Japão as armas de fogo.
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POU SENg 
JOALhARIA E RELOJOARIA, 

COMPANhIA LIMITADA 
(9197)

Anuncia-se, nos termos e para os efeitos 
do artº 65º, nº 1b) e artº 5 s) e u) do 
Código do Registo Comercial, que, pela 
AP. 18/27022013, foram registadas na 
Conservatória dos Registos Comercial e 
de Bens Móveis da RAEM a dissolução 
e extinção da sociedade em epígrafe, 
por encerramento da liquidação, que não 
possui activo nem passivo a partilhar.

RAEM, 28 de Março de 2013

Evento de adopção
Ajude-nos a Ajudá-los

DIA:   31 de Março de 2013 (Domingo)      hORA:   14:30 – 17:30
LOCAL:  Praça de Flower City (junto ao Mcdonalds)

Cerca de 300 cães e 90 gatos de todos os tamanhos, 
raças e idades devidamente registados e vacinados vivem neste abrigo.

Nunca abandone o seu animal de estimação

Contacto: 2871 5732

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, castigado, e o 
lesionado Nani, Portugal foi, naturalmente, su-
perior, ao Azerbaijão, mas esteve muito longe 

de encantar. Foi pragmático, com dois golos de cabeça 
já na segunda parte da autoria de Bruno Alves e Hugo 
Almeida.

O resultado permitiu à selecção portuguesa encurtar 
distância para a Rússia, embora com mais uma partida 
disputada, mantendo-se no terceiro lugar em igualdade 
com Israel, que venceu a Irlanda do Norte.

Em relação ao 3-3 de Israel, na sexta-feira, Paulo Bento 
trocou apenas de extremos, colocando Vieirinha e Danny 
nos lugares do castigado Cristiano Ronaldo e de Varela, 
relegado para o banco. No “onze” mantiveram-se João 
Moutinho e Raul Meireles.

Face a um conjunto em 4-2-3-1, que tentava sempre 
sair a jogar e até criou a primeira jogada de relativo pe-
rigo, numa iniciativa de Ismailov, Portugal assumiu o 
comando de jogo, mas, no primeiro quarto de hora, limi-
tou-se a remates sem grande convicção.

Aos 17 minutos, Agayev foi colocado à prova pela 
primeira vez, num remate de fora da área de Hélder Pos-
tiga, que esteve ainda mais perto de marcar aos 22, de ca-
beça, e aos 27, quando se deixou antecipar por Sadigov, 
após jogada entre Danny e Vieirinha.

Depois da meia hora, Portugal perdeu algum gás, 
mas ameaçou em dois livres directos, especialmente aos 
40 minutos, quando Bruno Alves atirou ao poste direito. 
Já nos descontos, Postiga voltou a perdoar, após assistên-
cia de Raul Meireles.

A equipa lusa pareceu entrar mais incisiva, com 
Danny a dar o mote com um remate perigoso, aos 47 mi-
nutos, mas foi apenas um fogacho, tendo, então, apareci-
do em cena o inglês Andre Marriner, que mostrou quatro 
amarelos aos azeris em pouco instantes, sendo que o úl-
timo foi o segundo para Aliyev, aos 55.

Com mais uma unidade, Portugal instalou-se junto 
da área contrária e Raul Meireles fez o primeiro ensaio, 
aos 58 minutos, antes de sair, para dar o lugar ao ponta 
de lança Hugo Almeida, que se colocou ao lado de Hél-
der Postiga.

Face aos 10 azeris, Fábio Coentrão fez a segunda 
ameaça, aos 60 minutos, e, aos 63, Bruno Alves voltou a 
marcar de cabeça, na sequência de um canto, como em 
Telavive, depois de um centro de João Moutinho, na di-
reita.

A formação das “quinas” passou, então, a controlar o 
jogo, tentando arriscar o mínimo possível, e, mesmo sem 
forçar, conseguiu chegar ao segundo, num cabeceamen-
to de Hugo Almeida, após cruzamento milimétrico de 

Fábio Coentrão, na esquerda.
Até ao final, Paulo Bento repôs a estrutura inicial, com 

Custódio no lugar de Hélder Postiga, mas, ainda assim, 
a única oportunidade foi lusa, já nos descontos, com João 
Pereira, com tempo para tudo, a atirar ao lado.

Espanha venceu em Paris
Num dia em que Alemanha e Holanda ficaram a um 

passo do Mundial, em Paris, um golo de Pedro foi sufi-
ciente para a Espanha regressar à liderança do Grupo I, 
por troca com os franceses. Com este resultado, a Espa-
nha voltou a ocupar o primeiro lugar do grupo de apura-
mento, com 11 pontos, mais um do que a França.

Em Podgorica, o Montenegro reforçou o estatuto de 
selecção surpresa da fase europeia de apuramento, ao 
manter o comando do Grupo H, com um empate (1-1) 
perante a favorita Inglaterra.

Wayne Rooney ainda colocou os ingleses em vanta-
gem, logo aos seis minutos, mas Dejan Damjanovic re-
fez a igualdade, aos 77, num resultado positivo também 
para Ucrânia e Polónia, que bateram a Moldávia (2-1) e 
San Marino (5-0), respectivamente, e continuam com hi-
póteses de qualificação, estando agora a quatro pontos 
do segundo lugar e com menos um jogo disputado.

Praticamente apurados estão Holanda e Alemanha, 
que voltaram a vencer nesta ronda e lideram conforta-
velmente os seus respectivos grupos.

Em Amesterdão, a selecção “laranja” goleou a Romé-
nia, por 4-0, com um “bis” de Van Persie, e continua 100 
por cento vitoriosa nesta fase, liderando agora o Grupo 
D com sete pontos de avanço sobre a Hungria, que foi 
empatar à Turquia (1-1).

Vantagem maior (oito pontos) ficou a Alemanha no 
Grupo C, depois de bater o Cazaquistão por 4-1, com 
destaque para os dois golos de Reus, aproveitando da 
melhor forma o empate (2-2) em Dublin entre República 
da Irlanda e Áustria.

Com uma vitória esperada em Malta, por 2-0, com 
dois golos de Balotelli, a Itália também saiu desta ronda 
com liderança reforçada no Grupo B, beneficiando do 
empate (1-1) entre Dinamarca e Bulgária, em Copenha-
ga.

A “squadra azzurra” tem agora três pontos de vanta-
gem sobre os búlgaros, segundos classificados, contando 
os transalpinos menos um jogo disputado.

Mais complicadas estão as contas no Grupo A, com 
Bélgica e Croácia a continuarem a partilhar a liderança. 
Os belgas receberam e bateram a Macedónia, por 1-0, en-
quanto a Croácia bateu o País de Gales, por 2-1.

P.A.S.

MUNDIAL 2014

Portugal “com cabeça” para a vitória
A selecção portuguesa apresentou-se frente ao Azerbaijão sem brilho, mas pragmática, e 
acabou com uma seca de cinco jogos sem ganhar, vencendo em Baku por 2-0 com dois golos 
de cabeça de Bruno Alves e Hugo Almeida

Pedro André Santos

VICTOR MARREIROS NÃO ATIRA TOALHA AO CHÃO

“o campeonato 
está quase 

a acabar, tem 
que se acordar”

Há duas semanas estava nos 
últimos lugares, agora está na 
quarta posição. Victor Marreiros, 
o primeiro vencedor do 
campeonato das previsões do 

JTM, começou esta temporada com o “pé esquerdo”, mas 
ainda não atirou a toalha ao chão. “O campeonato está 
quase a acabar, tem que se acordar. Vou tentar ficar em 
terceiro, mas o objectivo é ficar em primeiro”, disse ao JTM.
No entanto, o designer aponta ao actual líder António 
Dias Azedo como “um justo vencedor” e que “à terceira 
é de vez”, lembrando as últimas duas temporadas em 
que esteve perto de vencer. “As senhoras estão perto na 
classificação, mas o António vai ganhar”, concluiu.
A sete jornadas de terminar a liga portuguesa de futebol 
o “barómetro” ganha mais interesse para este final, 
podendo de um momento para o outro haver alterações 
na classificação. António Dias Azedo mantém o primeiro 
lugar há várias semanas, mas a concorrência promete não 
facilitar até ao final....  P.A.S.

Académica
vs FC Porto

0-2 2-0 2-1
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Classificação Benfica
vs Rio Ave

Braga
vs Sporting

1-2 3-0 1-1

1-2 3-0 1-1

1-2 2-0 2-1

1-3 2-0 2-1

1-3 3-0 2-1

0-1 2-0 1-1

1-3 4-1 2-2

BaRÓMeTRo Da LIGa

LIGA PORTUGUESA

dragão em exame com “estudantes”
O FC Porto tem sábado um teste 
que poderá ser decisivo para 
as contas do título ao jogar em 
Coimbra, frente à Académica. 
Igualmente sábado o Benfica 
recebe o Rio Ave à procura de 
manter os quatro pontos de 
vantagem no primeiro lugar, 
enquanto que no domingo surge 
o jogo grande da jornada com a 
deslocação do Sporting ao terreno 
do Braga

A liga portuguesa de futebol 
aproxima-se do final e nesta 
altura qualquer deslize pode 

comprometer as contas na luta pelo 
título. O Benfica conseguiu uma van-
tagem de quatro pontos, suficiente 
para poder “tropeçar” no Estádio do 
Dragão na penúltima jornada, mas 
para isso terá que vencer as outras 
partidas.

Na expectativa está agora o FC 
Porto, que deixou de depender de si. 
Os “dragões” jogam sábado em Coim-
bra, frente à Académica, e não pode-
rão perder pontos, correndo o risco de 
ficar praticamente arredados da pos-
sibilidade de revalidarem o título.

Os “estudantes” não estão a fazer 
uma grande temporada mas podem 

causar dificuldades, especialmente a 
jogar em casa. Para além disso pre-
cisam de pontos para fugir da cauda 
da tabela, caso contrário poderão ser 
apanhados pelo grupo que luta para 
não descer devido à proximidade em 
termos pontuais.

À espera de um “tropeção” do FC 

Porto estará Jorge Jesus, que poderia 
ficar com margem confortável para 
atacar o título. Nesta altura as equi-
pas estão separadas por quatro pon-
tos, podendo o saldo passar para sete, 
caso os azuis-e-brancos percam em 
Coimbra, ou até mesmo um empate já 
daria jeito aos encarnados. Por outro 

lado, se as “águias” não venceram e 
os “dragões” o fizeram, Vítor Pereira 
saltava para a frente, não da tabela 
mas por passar a depender apenas de 
si para reconquistar o título.

O Benfica vai medir forças com o 
Rio Ave, equipa que deixou nas úl-
timas jornadas os lugares europeus. 
Os vila-condenses já mostraram que 
podem causar problemas aos candi-
datos e têm nesta jornada uma prova 
de fogo. Apesar de favorito, o Benfica 
terá que ter cautelas para não sofrer 
dissabores.

O jogo grande da jornada, contu-
do, será noutro campo. O Sporting de 
Braga recebe o Sporting, um duelo en-
tre uma equipa que pretende defender 
o lugar de acesso à “Champions”, e 
outra que surge “de cara lavada” com 
novo presidente e, quem sabe, ainda 
“de olho” nos lugares europeus.

Jesualdo Ferreira recebeu um voto 
de confiança do novo presidente 
Bruno Carvalho, e a equipa pode ter 
ganho motivação para fazer um “bri-
lharete” neste final de temporada. Os 
“leões” estão em 10º, é certo, mas ape-
nas quatro pontos separam a equipa 
do 5º lugar, último que dá acesso às 
competições europeias.

Do outro lado, José Peseiro sabe 
também que não pode perder mais 
pontos já que tem o Paços de Ferreira 
“à perna”, com um ponto a separar as 
duas equipas.

Luta interessante também na cau-
da da tabela, com as equipas a esta-
rem separadas por quatro pontos en-
tre o Beira-Mar (16º) e a Académica 
(12º), adivinhando-se um duelo aceso 
igualmente pela permanência.

FC Porto joga em Coimbra frente a uma Académica atrevida



Quinta-feira, 28 de Março de 2013 JTM | OPINIÃO 1918 JTM | OPINIÃO Segunda-feira, 04 de Março de 2013

Dito
“cá por mim, não tive conhecimen-
to de qualquer consulta sobre esta 
matéria [casamento entre pessoas 
do mesmo sexo]. afinal senhor 
deputado não é só o governo que 
falha em matéria de consultas.”

• • • há 20 anos
In “Jornal de Macau” e “Tribuna de Macau” 

28/03/1993

oMs oFeRece esTáGIo 
a MÉDIcos LocaIs
Dois médicos dos Serviços de Saú-
de de Macau vão frequentar um 
estágio nas Filipinas sobre o fun-
cionamento da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), disse à Lusa 
a secretária-adjunta, Ana Perez. De 
acordo com a responsável pela tu-
tela da Saúde e Assuntos Sociais, a 
oferta do estágio foi feita pelo direc-
tor da OMS para a região Ásia-Pa-
cífico, Sang Tae Han, que terminou 
uma visita de dois dias ao Territó-
rio. O estágio terá a duração de dez 
meses e será custeado pela própria 
OMS, decorrendo em Manila. “Os 
dois médicos de Macau receberão 
formação sobre o funcionamento 
da OMS e serão, no futuro, os ele-
mentos de ligação entre o Território 
e a Organização”, disse Ana Perez. 
Durante a visita a Macau, Sang Tae 
Han foi recebido pelo Governador 
e efectuou reuniões de trabalho 
com Ana Perez e com os responsá-
veis pelos Serviços de Saúde. Sang 
Tae Han deslocou-se a Macau no 
âmbito de uma visita que efectua 
aos 34 países e territórios da região 
Ásia-Pacífico que integram a OMS. 
Os Serviços de Saúde de Macau e 
da China vão assinar um protoco-
lo de cooperação, durante a visita 
que a secretária-adjunta Ana Perez 
efectuou àquele país, em Abril. Ana 
Perez estará na China de 11 a 21 de 
Abril a convite do Governo chinês. 
Além dos contactos com as autori-
dades chinesas que tutelam a área 
da saúde, Ana Perez visitará diver-
sos hospitais, centros de saúde e 
universidades de Pequim, Xangai e 
Cantão. Durante a visita, os respon-
sáveis pelos Serviços de Saúde de 
Macau e da China vão assinar um 
protocolo ao nível da cooperação 
técnico-científica, formação e inter-
câmbio no domínio dos cuidados 
primários de saúde.

Poucas decisões transformam tan-
to a vida como abraçar-se uma 
carreira “diferente” de todas...

Todas as carreiras são naturalmen-
te diferentes, mas décadas a viver no 
estrangeiro, o contacto com outros po-
vos e culturas, a análise directa de sis-
temas sociais e políticos, a observação 
do comportamento de líderes e insti-
tuições etc. - tudo converge para que 
se treine o espírito na análise compara-
tiva do que nos rodeia. E que se relati-
vize quase tudo... excepto o essencial.

De facto, ultrapassam-se ou pelos 
menos atenuam-se preconceitos quan-
to aos “outros”: a cultura dos “outros”, 
a religião dos “outros”, as convicções 
políticas dos “outros”.

Porque “os outros”, distantes, sem 
nome, podem, por uma súbita revira-
volta do destino, converter-se nos nos-
sos vizinhos de amanhã, gente a quem 
dizer “bom dia”, com quem partilhar 
por breves minutos uma breve “via-
gem” o mesmo elevador. 

As carreiras diplomáticas de todos 
os países são sempre grandes escolas 
de interpretação do mundo, mas como 
em todas as grandes escolas, há “estu-
dantes” que se adaptam ao desafio da 
abertura de espírito, e outros que te-
mem a amplitude do desafio e optam 
pela recusa. Nada de mais humano...

 Importa dizer todavia: para o di-
plomata, de que se espera a defesa dos 
interesses do seu país, compreender os 
outros não é render-se necessariamen-
te às suas razões, mas melhor interpre-
tar comportamentos, hábitos e precon-
ceitos - pois cada país, cada instituição 
e cada interlocutor tem os seus...

O contacto com estrangeiros, e com 
culturas estranhas à de cada um, era a 
excepção e não a regra há quase quatro 
décadas, quando fiz o exame de ingres-
so ao Ministério dos Negócios Estran-
geiros. E mesmo hoje, sendo embora 
uma característica quase corriqueira, 
para um círculo que se vai alargando, 
num tempo aparentemente sem fron-
teiras e de globalização constitui ain-
da, não obstante, uma verdade ainda 
relativa. Para a maioria, o “estrangei-
ro” é ainda um “estranho”.

Na formação do jovem aspirante a 
diplomacia, como na de muitas pro-
fissões ligadas ao contacto com nacio-
nais ou instituições de outros países, 
incorpora-se cada vez mais o estudo 
das grandes áreas civilizacionais e cul-
turais, de que a aprendizagem dos res-
pectivos idiomas é uma chave sempre 

eficaz.
Mas além da necessidade de estar 

treinado para lidar com um mundo 
que não é o seu, o diplomata tem que 
incorporar em si uma outra caracte-
rística: uma imensa curiosidade por 
tudo.

Curiosidade e antes de mais uma 
energia em direcção ao desconhecido. 
E aprender-se um ponto de vista que 
não é o nosso, e que não é necessaria-
mente reconduzível ao nosso quadro 
habitual de referências.

Tem que se estar disposto a perder 
algo de si próprio para se deixar espa-
ço ao que o outro-vier-a-ser-para-nós.

Vontade de compreender
Cheguei a carreira diplomática com 

enorme vontade de viajar, conhecer o 
mundo, encontrar pessoas diferentes 
, compreendê-las no seu próprio con-
texto e não no meu.

“Compreendê-las” e não apenas 
“interpretá-las”, porque a primeira 
atitude exprime comunhão na mesma 
e só humanidade que nos irmana; en-
quanto a segunda exprime curiosida-
de “científica”, como quem vê insectos 
num laboratório. E a vida ensina-nos 
que somos sempre observadores... ob-
servados! 

A minha primeira actividade pro-
fissional, num departamento do Palá-
cio das Necessidades, sobretudo diri-
gido à diplomacia económica, como 
hoje se diz, estaria ligada a duas regi-
ões do mundo que me marcariam por 
diferentes razões: o Médio Oriente e 
o Magrebe por um lado, e a Ásia por 
outro.

O que me impressionou no mundo 
árabe e em todos os países que visi-
tei: Marrocos, Argélia, Tunísia, Egipto, 
Irão, Iraque, Jordânia, (e sem ser ára-
be...Israel...)?

Sempre que visitei a região ou re-
cebi embaixadores árabes no meu 
gabinete, marcou-me a fortíssima im-
pressão digital do Islão sobre povos e 
culturas de uma parte apreciável do 
mundo, marginando o nosso tão pró-
ximo Mediterrâneo. 

cadernos de um diplomata (i)
- os outros

notaS SoltaS
Carlos Frota*

Correia Marques in “Hoje Macau”

Agradava-me, por exemplo, a re-
ferência frequente ao Invisível, nas 
conversas, não necessariamente em 
tom implorativo aliás, mas como que 
a dar um sentido e uma perspectiva a 
necessidades materiais bem concre-
tas. Por essa atitude de humana fra-
queza, o árabe assume a fragilidade 
inerente à condição humana. O que 
não deixa de constituir uma lição de 
sabedoria para outros...

Quanto à Ásia, contactos frequen-
tes com colegas chineses, japoneses, 
tailandeses, coreanos dos dois lados 
da Península dividida, timorenses, 
criavam em mim uma dupla sensa-
ção contraditória: tratar-se de pes-
soas com antiquíssimas culturas e 
civilizações atrás de si, prontas a dar 
- e dando já - saltos de gigante em 
direcção à modernidade científica e 
técnica.

Nunca me posso esquecer natu-
ralmente, por exemplo, de que toda a 
minha carreira diplomática decorreu 
paralelamente ao processo de cresci-
mento económico da China. Comecei, 
de facto, a minha vida profissional na 
Diplomacia quando Deng Xiaoping 
assumiu o poder em Pequim.

Visitaria pessoalmente a Ásia 
muitos anos depois. Com a vinda 
para Macau. A minha primeira im-
pressão foi de enorme força e deter-
minação colectivas, na recuperação 
de um atraso histórico completamen-
te injustificado. E instintivamente 
respeitei o propósito e os sacrifícios 
exigidos.

Com Portugal ligado à grande 
China por este laço histórico que era 
e é Macau, dispus-me a testemunhar, 
primeiro em 1997 em Hong Kong e 
depois aqui em 1999, um importante 
virar de página. 

Testemunha privilegiada desse 
tempo único, em que Portugal saiu 
prestigiado de uma negociação fru-
tuosa e amigável, será nas páginas 
deste jornal que irei publicando, com 
a regularidade possível, as notas sol-
tas dos meus Cadernos de um Diplo-
mata. 

Lembrando pessoas, situações e 
factos que me ensinaram, nesta via-
gem que é a vida, a imensa riqueza 
que tem sido ir ao encontro e conhe-
cer OS OUTROS. 

* Ex-embaixador nas Coreias,
ASEAN e Indonésia. 

Docente da Universidade de São José.

A selecção portuguesa de futebol 
finalmente cumpriu e venceu 
o “poderoso” Azerbaijão em 

encontro de apuramento para o Mun-
dial2014. A coisa nem estava fácil, foi 
preciso jogar contra 10 e marcar num 
lance de bola parada. Oportunidades 
esbanjadas fruto da (in)capacidade dos 
avançados, nomeadamente de Hélder 
Postiga, que apesar de até estar a fazer 
uma temporada razoável em Espanha 
deixa muito a desejar em termos de 
competências finalizadoras. 

Foram três pontos, é o que inte-
ressa. Mas o apuramento está muito, 
muito complicado. O primeiro lugar, 
que dá qualificação directa, é já uma 
miragem. A Rússia tem actualmente 
mais um ponto mas também tem me-
nos dois jogos. Ou seja, pode ficar com 
uma vantagem de sete pontos. Mesmo 
que Portugal vença o próximo jogo, 
que é precisamente contra os russos, 
ficaria uma diferença de quatro pon-
tos que o líder certamente não irá des-
perdiçar, pelo menos tendo em conta 
o calibre deste tipo de adversários.

Como se não bastasse, Israel me-
teu-se ao barulho e está neste momen-
to no segundo lugar, empatado com 
Portugal. A única vantagem para os 
lusos é que ainda têm que defrontar 
os israelitas no seu terreno, mas mes-
mo isso não garante os três pontos. 
Para isso basta lembrar que Portugal 
empatou já em casa frente à Irlanda 
do Norte...

Acaba por ser um bocado triste 

a “besta” israelita

que, após um sorteio tão favorável 
para as hostes portuguesas, chegue-
mos ao ponto de estar a lutar pelo 
acesso a um “playoff”. E logo com Is-
rael! Os resultados têm sido preocu-
pantes. O arranque deu os primeiros 
sinais de alerta, vencendo uma equi-
pa de amadores (Luxemburgo) por 
2-1, os mesmos a quem Israel marcou 
seis... No fundo, se calhar, Portugal 
até teve muita sorte ao empatar frente 
aos israelitas, mesmo ao cair do pano, 
caso contrário o apuramento poderia 
ficar por um canudo.

Acredito que, apesar de tudo, Por-
tugal irá ficar em segundo lugar e 
chegar ao “playoff”, mas não será ta-
refa fácil. Não tenho muitas razões de 
queixa em relação ao “onze” escolhi-
do por Paulo Bento. Alguns jogadores 
certamente que mereceriam oportuni-
dade na convocatória (casos de Eliseu 
ou até Vaz Tê), e outros que deveriam 
perder o “lugar cativo”, como Hélder 
Postiga. Eu nem acho que seja mau 
jogador, mas não é o finalizador que 
Portugal precisa. Nunca imaginei di-
zer isto mas que saudades do Paule-
ta... não tinha muita técnica mas golos 

era com ele.
Importa também referir que, caso 

Portugal fique em segundo lugar, terá 
que discutir uma eliminatória com 
outra selecção nas mesmas condições, 
e, neste momento, há candidatos bas-
tante complicados, casos da Ingla-

terra, França, Croácia e Grécia. Mas 
antes de lá chegarmos ainda há um 
longo caminho a percorrer, e é preciso 
derrubar essa “Besta” do futebol que 
é a selecção de Israel. 

*Jornalista do JTM

Fora de joGo
Pedro André Santos*

• • • caRToon • • •
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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
Hospital 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
Macau Cable 28 822 866

TDM 
13:00 TDM News - Repetição 13:30 Telejornal + 360° (Diferido) 14:45 

RTPi Directo 19:00 Montra do Lilau (Repetição) 19:30 Vingança 20:30 

Telejornal 21:00 TDM Talk-Show 21:30 Perdidos Sr.6 22:10 Escrito nas 

Estrelas 23:00 TDM News 23:30 Herman 2013 00:30 Telejornal (Repetição) 

01:00 RTPi Directo 

30 Fox sPoRTs
13:00 US Open 9-Ball C’ship 2012 15:00 Australian Ironwoman 2012/13 

16:00 MLB Spring Training 2013 Philadelphia Phillies vs. Detroit Ti-

gers19:00 Tour De Taiwan 2013 Highlights 19:30 (LIVE) FOX SPORTS 

Central 20:00 ABL Crossover 2013 20:30 Total Rugby 21:00 The Football 

Review 2012-2013 21:30 Global Football 2012/13 22:00 FOX SPORTS 

Central 22:30 Thursday Fight Night With UFC

31 sTaR sPoRTs
12:00 Sports Max 2012/13 13:00 Mobil 1 The Grid 2013 13:30 Smash 

2013 14:00 (LIVE) Indonesia PGA Championship Day 1 18:00 Sports Max 

2012/13 19:00 Smash 2013 19:30 FIA F1 World Championship 2013 - 

Highlights Malaysia Grand Prix 21:00 2 Wheels 21:30 (LIVE) Score Tonight 

2013 22:00 (Delay) Indonesia PGA Championship Day 1 Highlights 23:00 

2 Wheels 23:30 Mobil 1 The Grid 2013

40 Fox MovIes
12:00 The Recruit 13:55 Trespass 15:25 National Treasure 17:30 It’S A 

Wonderful Afterlife 19:10 Cars 2 21:00 Act Of Valor 22:55 Transporter: 

The Series 23:45 Secret Window

41 hBo
11:45 Bad Boys 13:50 The Lady 16:00 Hanging Up 17:45 The Hunt For Red 

October 20:00 S.W.A.T. 22:00 Enemy Of The State 00:15 Jack And Jill

42 cIneMax
12:45 The Hard Corps 14:30 K-911 16:00 Winning 18:00 Hollywood On 

Set 18:30 Kung Fu: The Legend Continues 20:15 The American 22:00 

Detention 23:30 Cops And Robbersons

50 DIscoveRy
13:00 I Shouldn’t BE Alive 14:00 Combat Countdown 15:00 Driven To 

Extremes 16:00 Magic Of Science 16:30 One Way Out 17:00 Man Vs. Wild 

18:00 How Do They Do It? 18:30 How It’s Made 11 19:00 Auction Hunters 

20:00 Fatal Encounters 21:00 American Guns 22:00 Inside The Gangsters’ 

Code 23:00 One Man Army 00:00 Auction Hunters

51 nGc
12:30 Locked Up Abroad 13:25 Dog Whisperer 14:20 Breakout 15:15 

Mega Factories 16:10 Abandoned 17:05 Swamp Men 18:00 Classified: 

CIA Confidential 19:00 Dog Whisperer 20:00 Locked Up Abroad 21:00 

Mega Factories 22:00 Bid & Destroy 23:00 Highway Thru Hell: Canada 

00:00 Hard Time

54 hIsToRy
13:00 The Pickers 14:00 Cajun Pawn Stars 15:00 The Innovators 16:00 

Ancient Aliens 17:00 IRT Deadliest Roads 18:00 Kings Of Restoration 

18:30 Pawn Stars 19:00 The Pickers 20:00 Mankind The Story Of All 

Of Us 21:00 Axe Men 22:00 Bamazon 23:00 Pawn Stars 00:00 Hidden 

Cities Extreme

55 BIoGRaPhy
13:00 Intervention 14:00 One Born Every Minute 15:00 Big Fat Gypsy 

Weddings16:00 Reno vs Relocate 17:00 Intervention 18:00 Ghostly 

Encounters 19:00 Britney Spears 20:00 Monster In-Laws 21:00 My Ghost 

Story 23:00 Intervention 00:00 Gene Simmons: Family Jewels

62 axn
13:00 Justified 13:55 The Voice 15:35 Cash Cab Asia 16:35 Justified 17:30 

Last Resort 18:20 Csi: Ny 19:10 Csi: Crime Scene Investigation 20:05 Cash 

Cab Asia 21:05 Hawaii Five-0 22:00 Csi: Miami 22:55 Last Resort 23:50 

Hawaii Five-0 00:45 Csi: Miami

63 sTaR WoRLD
12:30 Happy Endings 13:25 Switched At Birth 14:20 Royal Pains 15:15 

America’s Next Top Model 16:10 Miss Advised 17:05 Grey’s Anatomy 

18:00 American Idol 21:50 Glee 22:45 American Idol 00:35 Splash TV 

82 RTPI
15:00 Telejornal Madeira- Directo 15:36 Consigo 16:09 Correspondentes 

16:32 Ingrediente Secreto - Carapau 17:00 Bom Dia Portugal - Directo 

17:59 Decisão Final 18:52 Vingança 19:39 Em Reportagem (Madeira) 

20:04 Trio d´Ataque - Directo 21:00 Jornal da Tarde - Directo 22:15 O 

Preço Certo 23:03 Os Compadres 23:54 Vida Animal em Portugal e no 

Mundo 00:04 Portugal no Coração - Directo 01:43 Notícias RTP - Madeira 

(17H00) 02:00 Portugal em Directo 03:02 Ler +, Ler Melhor 03:08 Baía 

das Mulheres 04:00 Telejornal + 360º Directo

• • • temPo WWW.SmG.GoV.mo

200C / 240C

• • • cÂmbioS bnu

PaTaca  coMPRa  venDa
US DÓLAR 7.94 8.04
EURO 10.20 10.33
YUAN (RPC) 1.240 1.299

Sociedade Protectora 

doS animaiS de macau

tel: 28715732/63018939
anima

teleFoneS ÚteiS

clube militar de macau
avenida da Praia Grande, 975, macau

tel: 28714000

cineteatro
S1 MAMA - 14:30 • 16:30 • 19:30 • 21:30

S2 Parker
14:30 • 16:45 • 21:30

torre de macau
OZ: The Great and Powerful (3D) - 14:30 • 16:45 • 19:15 • 21:30

GalaXY
tHeater VÁrioS
Oz The Great and Powerful (3D) - 14:30 • 15:20 • 17:00 • 18:35
• 19:30 • 20:40 • 22:00 • 00:30

tHeater VÁrioS
Jack the Giant Slayer (3D) - 12:15 • 13:45 • 16:00 • 18:15 • 19:00 
20 • 30 • 21:05 • 22: 45 • 01:00

tHeater VÁrioS
Chasing Mavericks - 13:35 • 18:15 • 20:30 • 22:50

tHeater VÁrioS
Silver Linings Playbook - 14:05 • 15:30 • 16:25 • 18:45 • 20:15 • 00:40

tHeater VÁrioS
Stoker
13:35 • 15:10 • 17:05 • 19:10 • 23:00 • 00:55

tHeater VÁrioS
Lincoln - 15:35 • 18:20 • 22:05

tHeater director’S club 2
Hitchcock - 17:50

tHeater director’S club 1
FEU (3D) - 01:10

tHeater 8
Movie 43
18:20

a programação é da responsabilidade das estações emissoras

20:05

The American

CinEmaX

• • • aManhã 29/3

190C / 220C

• • • hoje 28/3

DIARIAMeNTe: 
obSerVatÓrio, um olhar sobre o mundo pelo embaixador Carlos Frota

crÓnicaS dos elementos da redacção do JTM

macau HÁ 20 anoS, o que de importante se passou em Macau há duas décadas

en PaSSant, a crónica ligeira da Direcção do JTM

... com oPinião
diversificada

jorGe ranGel
ex-secretário-adjunto e presidente do Instituto Internacional de Macau

se
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s

joão FiGueira
professor de Jornalismo da Universidade de Coimbra,
ex-residente em Macau

Te
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a
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a
s

jorGe SilVa
 jornalista da televisão de Macau

daniel carlier
docente e estudioso da obra de Confúcio

luiz oliVeira diaS
docente e ex-presidente do Instituto Politécnico
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carloS Frota
ex-embaixador de Portugal nas Coreias,
ASEAN e Indonésia
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albano martinS
gestor
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Angelina Jolie visitou
campo de refugiados
no Congo
Angelina Jolie visitou um campo de refugiados na 
República Democrática do Congo, a par com o ministro 
dos Negócios Estrangeiros britânico. A embaixadora da 
boa vontade da ONU e William Hague deslocaram-se 
ao Congo e a Ruanda em nome da luta pelos direitos 
das mulheres, tendo-se encontrado com algumas 
mulheres vítimas de violações por parte de soldados.

Tom Cruise passeia por
Buenos Aires na apresentação
do seu novo filme
Tom Cruise tem estado em Buenos Aires para a apresentação 
do seu novo filme, “Oblivion”, junto com as companheiras de 
elenco, Olga Kurylenko e Andrea Riseborough. O actor norte-
americano tem ainda aproveitado para conhecer a capital 
argentina, tendo já visitado o cemitério da Recoleta, onde 
está enterrada Evita, e também alguns bairros locais, segundo 
a imprensa local.

Roberta
Mancino
não tem
limites
Desconhecida do grande 
público, Roberta Mancino 
prefere enfrentar o perigo 
do que as objectivas 
dos fotógrafos. Esta bela 
italiana é fanática por 
desportos radicais e até já 
mergulhou com tubarões. 
Para além disso é 
paraquedista profissional 
e campeã de kickboxing. 
Uma das suas maiores 
proezas foi ter feito um 
salto de paraquedas 
ompletamente nua.

Gwyneth Paltrow 
vai abrir salão de beleza
Gwyneth Paltrow vai-se juntar à “personal trainer” de 
celebridades, Tracy Anderson, para abrir um salão 
de beleza em Brentwood, a 4 de Abril, o mesmo dia 
da abertura do novo ginásio da colega. “Estamos tão 
entusiasmadas por formar parceria com David Babaii 
para o salão que abriremos o nosso estúdio principal em 
Brentwood, Califórnia”, disse Anderson à Cosmopolitan. 

Tempos livresManuel Manhão

Nos tempos livres gosto muito 
de ir até Coloane, passear com a 
família. A ilha  ainda está um lu-

gar muito parecido ao que me lembro 
quando era pequeno. Às vezes vou passear pelo trilho 
com os meus filhos e é muito agradável. Macau mudou 

muito... Coloane manteve-se mais ou menos igual ao 
que era. É um lugar muito sossegado e gosto de ir tam-
bém para a zona da praia, comer asas de galinha. A praia 
de Cheok Van é a que mais gosto, e na altura do Verão 
vou para lá muitas vezes. Por vezes vou até Zhuhai dar 
uma volta. Gosto de passear e aproveitar para fazer mas-

sagens nos pés. Antigamente ia ao cinema, agora nem 
por isso, preferindo ver os DVD’s que fica mais barato e 
ainda ficam guardados. Às vezes junto-me com amigos 
para um café ou um jantar, mas costumo fazer isso mais 
com a minha família. Com os amigos é mais durante a 
semana já que o fim-de-semana é dedicado à família.

Gente Gira Coordenação:
Pedro André Santos

Envie as suas fotos para: gente.gira@yahoo.com

Parabéns Rania!
A pequena Rania Moutinho celebrou o seu 4º aniversário num jantar com família e amigos que foi 
muito agradável, disse ao GENTE GIRA a mãe Márcia Castelo Branco. Na fotografia surgem ainda David, 
Alice, Amanda e Fernando num dos muitos momentos de boa disposição que marcaram o aniversário.

Família reunida de novo
Casimiro Pinto e a esposa Cathy tiveram uns dias complicados com 
o internamento no hospital da filha Cátia. No entanto, tiveram um 
momento feliz já que o dia em que Cathy celebrou 11 meses foi 
também o dia que regressou a casa, onde a esperava um belo bolo. 
Aproveitaram para fazer um pequeno convívio que deixou a pequena 
Cátia muito feliz, como se pode ver pela sua expressão na fotografia.

Jantar de 
casamento
Paulina Santos partilhou nas 
redes sociais uma fotografia 
que marcou um momento 
importante na sua vida: o 
casamento da filha Sofia. Foi 
registada durante um jantar 
para a família mais chegada, 
contou, estando já previstos 
futuros jantares em família. O 
momento, contudo, era dos 
noivos, que partiram de lua de 
mel para as Maldivas. 

Passeio de memórias
José Carion esteve de passeio com a esposa pelo centro da cidade, e decidiu 
matar saudades dos tempos de estudante, altura em que frequentava muitas 
vezes a Biblioteca Nacional. Esta imagem foi registada no interior do edifício do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.
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Vozes
Pessoalmente não tenho 
essa experiência, mas do 
que tenho visto não deve 
ser fácil ser líder de uma 
associação que envolva 
portugueses e chineses, 

aqui nascidos ou aqui ra-
dicados há mais ou menos 

tempo.
Sem prenúncio, gente sem 

qualquer currículo, ou 
currículo muito duvidoso, 
aparece a “espingardar” 

sobre o modo de estar e fa-
zer das lideranças, tentan-
do apoucar ou destruir o 
mérito de quem, ao longo 
dos anos, tem reconhecido 

valor.
Num regime democráti-
co, a dissensão é a “lei da 
vida”. Sempre que haja 

uma decisão, haverá uma 
percentagem de pessoas 
que não concordam ou 
por se ter ido além ou 

aquém do que desejavam. 
É normal.

 É preciso, contudo, que 
por causa deles os melho-
res de nós não “atirem a 

albarda ao ar” e vão tratar 
de outra vida.

Isto é que não pode 
acontecer. Com o apoio da 
maioria, é necessário que 

as lideranças finquem o pé 
e continuem a trabalhar 

pelo bem colectivo.
Quanto aos outros, o 

Povo português há muito 
que proverbiou que 

“vozes de burro... não 
chegam ao céu!”

eNPassaNt
josé rocha dinis

jockey club sofreu prejuízos 
de 50 milhões em 2012
O Macau Jockey Club encerrou o exercício financeiro de 2012 com pre-
juízos líquidos de cerca de 50 milhões de patacas, anunciou ontem o 
director executivo da empresa, Thomas Li Chu Kwan. Recentemente, 
o mesmo responsável tinha admitido que as perdas poderiam ascen-
der a 30 milhões. A empresa, que em 2011 sofreu perdas 18 milhões 
de patacas, completou assim oito anos consecutivos no “vermelho”. 
Em declarações aos jornalistas, após uma reunião da Assembleia Ge-
ral, Thomas Li disse ainda que os negócios do Jockey Club estão a 
ser afectados pelas obras do Metro Ligeiro, e consequente redução 
de visitantes, estimando-se que o impacto negativo deverá continuar 
durante três anos. Thomas Li sublinhou, no entanto, que a empresa pretende diminuir os custos, apostando em medidas “amigas” 
do ambiente e na melhoria dos serviços de apostas pela internet. O mesmo responsável deixou ainda a garantia de que eventuais 
despedimentos serão sempre o último recurso a ponderar pela empresa.  V.C.

católicos de macau “convocados”
para “renovar a fé” durante a Páscoa
A época pascal é muito importante para a Igreja, sendo ainda “a celebração mais impor-
tante para a vida cristã”, disse ao JTM o padre João Evangelista Lau. Apesar de “não atrair 
tantas pessoas como a procissão de Nossa Senhora de Fátima ou a procissão do Senhor 
Jesus dos Passos”, trata-se de “uma celebração da nossa fé”. O cónego aproveitou ainda 
para dirigir uma mensagem por ocasião desta época pascal. “É um desejo para os fiéis 
católicos, que venham ver, para podermos renovar a nossa fé”, acrescentou. O programa 
da Semana Santa começou ontem com uma Missa Crismal, prosseguindo hoje com a Mis-
sa da Ceia do Senhor, em português e chinês, na Igreja da Sé, pelas 18:00. Para as 21:00 
está marcada a adoração ao Santíssimo da Comunidade de Língua Portuguesa. Amanhã, 
Sexta-feira Santa, dia de jejum e abstinência, haverá uma Via Sacra em português na Sé 
Catedral, pouco antes das 15:00, enquanto que para as 16:00 está agendada a Celebração 
da Paixão do Senhor. No sábado decorrerá a Vigília Pascal, em português e chinês, às 
21:00, enquanto que no domingo, Dia de Páscoa, será realizada a habitual missa, pelas 
11:00. Como parte da celebração pascal foi ainda agendado o concerto da Orquestra de 
Macau Requiem, que terá lugar na Igreja de São Domingos, sábado, pelas 14:00, e no do-
mingo, às 20:00, no Grande Auditório do Centro Cultural. P.A.S.

bersani diz que “só um louco” 
gostaria de governar a itália agora
Pier Luigi Bersani, líder da coli-
gação de centro-esquerda, que 
venceu parcialmente as eleições 
legislativas de Itália, e que ainda 
não conseguiu formar governo, 
disse ontem que “só uma pessoa 
louca gostaria de governar a Itália 
agora”. A força política liderada 
por Bersani ficou perto da vitó-
ria mas não conseguiu alcançar a 
maioria no Senado italiano, neces-
sária para formar Governo. Desde 
então, Bersani está a tentar fazer 
alianças com outros partidos, mas sem sucesso. O ideal seria um acordo com o Movimen-
to Cinco Estrelas, do comediante Beppe Grillo, que surpreendeu tudo e todos ao ter reunir 
25% dos votos, o que lhe deu o poder de equilíbrio e de bloqueio político. Já a hipótese de 
se juntar ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi foi descartada por Bersani.

Principal estádio olímpico
encerrado no rio de janeiro
As autoridades brasileiras fe-
charam o principal estádio para 
os Jogos Olímpicos 2016, devi-
do a problemas na cobertura, 
disse o prefeito do Rio de Janei-
ro. O estádio João Havelange 
vai ser “encerrado por tempo 
indeterminado” até que o pro-
blema seja resolvido, adiantou 
Eduardo Paes, explicando que 
a medida de encerramento foi 
tomada depois de ter sido in-
formado dos riscos para a segurança. “Não podemos brincar com um assunto 
como este”, afirmou. Assim, o estádio não será usado para a Taça das Confede-
rações em Junho ou no Mundial 2014. Conhecido localmente por “Engenhão”, 
devido à localização no bairro de Engenho de Dentro, o estádio abriu em 2007 e 
já foi considerado um dos mais modernos da América Latina.

cavaco censura “retórica inflamada” 
e “jogadas político-partidárias”
Numa alusão à moção de censura apresentada pelo PS, o Presidente da República Por-
tuguesa criticou ontem a “retórica inflamada e as jogadas político-partidárias”, por en-
tender que “não acrescentam um cêntimo à economia nacional nem criam empregos”. 
Durante uma visita à fábrica Gelpeixe, em Loures, Cavaco Silva também fez um reparo 
à comunicação social, considerando que destaca pouco os casos de empresas de sucesso. 
Por último, alertou que os desafios para a economia irão persistir para lá do fim do pro-
grama de ajustamento e mesmo para lá do final do seu mandato. “Quando sair [do cargo 
de Presidente da República] em 2016, Portugal vai continuar a ter muitos desafios”, su-
blinhou, acrescentando que um Chefe de Estado “deve ter uma estratégia muito pensada 
de forma a defender o superior interesse nacional”.


