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Previsível
pragmático
e pouco político

盧兆興分析2016 年的施政報告及崔世安的
姿態：遏制社會緊張局勢，以及在收入下
跌的情況下準備博彩合同的重新談判。

Sonny Lo analisa as Linhas de Ação Governativa e
a尸s apostas de Chui Sai On para 2016: conter a tensão
social e preparar a renegociação dos contratos de
jogo, com receitas em queda.
專訪 Entrevista 8-9

新澳門 Novo macaense

城市在逐漸改變而社會必須學會適應。葡萄牙語仍然
是一個身份的認同因素，但在職業生涯規劃來說是次
要的。
A cidade mudou com atransição e a comunidade tem de
se adaptar. A língua portuguesa continua a ser um fator
identitário, mas é secundária no plano profissional.
4-5
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人民幣的力量 A força do renmimbi
人民幣加入國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子有
助於增加國際儲備和投資者的信心。
A admissão da moeda chinesa no cabaz do FMI contribui
para aumemtar as reservas internacionais e para
aumentar a confiança dos investidores. 12-13
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世界地圖 mapa mundi
1 中國 China 根據中山大學的一項研究指

轉變 transições

2 莫桑比克 Moçambique 馬普托國際機場

出：中國勞動人口平均年齡達到37.57歲，這表

的現代化改造是中國在非洲國家援建的主要

在2014年平均年薪為30,197元(約4,701美金)

安徽省外經建設集團公司開發的項目投資達

明該國不再有一班主要年輕化的員工團隊。
，比去年增長９％。年平均工資男性為33,697

元（約5,249美金）
，而婦女收入為23,288元（約

3,626美金）
。平均而言，在2012年至2014年期
間，每週工作時間從50小時下降到45小時。

A idade média da população ativa chinesa atingiu
os 37,57 anos, indicando que o país deixou de
ter uma força de trabalho predominantemente
jovem, segundo um estudo elaborado pela
Universidade Sun Yat-sen. O salário médio
anual, em 2014, situou-se nos 30.197 yuan (4.701
dólares), mais 9% relativamente ao ano anterior.
O salário médio anual para homens foi 33.697
yuan (5.249 dólares), enquanto as mulheres
ganharam 23.288 yuan (3.626 dólares). Em
média, as horas de trabalho semanais, caíram
de 50 para 45, entre 2012 e 2014.

援助項目，由人民日報報導。於2012年完工，由
7,500萬美金，報導指出「由中國政府全額出資。

」用於該建設現代化的金額，5,000萬是貼息貸
款，其餘用作商業信用。

As obras de modernização do Aeroporto
Internacional de Maputo estão na lista com os
maiores projetos de ajuda construídos pela
China em África, elaborada pelo Diário do
Povo. Concluída em 2012, a obra, desenvolvida
pela Anhui Foreign Economic Construction
Corporation representou um investimento de 75
milhões de dólares, “financiado na totalidade pelo
Governo chinês”, destaca o jornal. Do montante
concedido por Pequim para a modernização da
estrutura, 50 milhões foram em crédito bonificado
e o restante em crédito comercial.
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Xi Jinping “diz na sua demissão que China e
África partilham do mesmo destino”, lê-se numa
peça assinada em conjunto por dois jornalistas
e dois editores da Xinhua sobre o discurso do
Presidente no Fórum de Cooperação China África, na África do Sul.
As palavras “demissão” e “discurso”, no alfabeto
fonético chinês romanizado, são muito parecidas,
o que poderá ter conduzido ao lapso, republicado
em múltiplos portais de notícias, restringidos aos
canais oficiais de difusão. Os quatro jornalistas
envolvidos terão sido suspensos.

Xu Ming, bilionário chines que subornou Bo Xilai,
antigo membro do Politburo do Partido Comunista
caído em desgraça, morreu na prisão, aos 44
anos, vítima de um “súbito ataque cardíaco”.
O fundador do conglomerado Shide Group e
antigo presidente do clube de futebol Dalian
Shide desempenhou, alegadamente, um papel
central no maior escândalo político da China
nos últimos anos. Bo Xilai foi condenado, em
2013, a prisão perpétua por corrupção, desvio
de fundos e abuso de poder.

新華社的兩名記者和兩名編輯讀到中非合作論壇

許明，中國的億萬富翁，曾收買44歲的前中國共

簽署的總統對話時，習近平在致辭中表示：中國
與非洲都有著同樣的命運。

「辭職」和「致辭」在漢語拼音上非常相似，
容易造成失誤。已刊登在多個新聞網站上，特
別是官方通信管道，該四名參與記者和編輯已
暫停職務。

產黨政治局委員薄熙來，因突然心臟病發死於獄
中。該集團實德集團和大連實德足球隊前主席，
據說是最近幾年來中國最大的政治醜聞。薄熙來
在2013年因貪污、挪用公款和濫用權力被判處無
期徒刑。
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3 日本 Japão 佐藤健裕，日本央行貨幣政策

4 巴西 Brasil 其中一家巴西國家足球隊的

委員會委員，不願放寛政策的規模計劃，刺激

贊助商解除合約，以防止自己的形象被巴西足

續下跌抵消上漲的消費物價指數，因此刺激計

所知的是，吉列月撤銷合同內所規定的每年支

負面影響加劇和維持。經濟學家指出，油價繼
劃正在發生通脹效應。

Takehiro Sato, membro da junta de política
monetária do Banco do Japão mostr reticências à
ampliação do programa massivo de flexibilização,
alertando para os efeitos negativos de se
manterem ou intensificarem os estímulos. O
economista lembra que a queda do petróleo
continua a neutralizar a subida do Índice de
Preços no Consumidor, pelo que pacote de
estímulos está a ter efeitos inflacionistas.

協（CBF）的領導有關腐敗的指控所拖累。現在
付500萬美金。然而，CBF確保「合作的中止是
無關任何政治框架，歸因於贊助商的經濟狀況
而結束。」

Um dos patrocinadores da seleção brasileira
de futebol rescindiu contrato para evitar que a
sua imagem fique associada às acusações de
corrupção contra os dirigentes da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF). Sabe-se agora que
Gillette rescindiu em Julho o contrato que previa
o pagamento anual de cinco milhões de dólares.
Entretanto, a CBF garante que a “descontinuidade
da colaboração não tem nenhuma relação com o
quadro político”, atribuindo o fim do patrocínio à
conjuntura económica do Brasil.

Silviano Santiago venceu o Oceanos Prémio de Literatura em Língua Portuguesa
com o romance “Mil Rosas Roubadas”. O escritor
brasileiro, de 79 anos, crítico e professor de
literatura, tem o nome ligado a mais de 30 livros,
incluindo obras de poesia, ensaios, contos e
romances, além de participações em antologias
literárias e coletâneas.
斯化安盧．聖地亞哥憑《千朵被盜的玫瑰》取得了
葡萄牙小說文學獎。他是巴西作家、評論文和文

學教授，現年79歲，30多本書籍都有參與編輯，
包括詩歌作品、散文、短篇小說和長篇小說，在

文學選集和彙編《千朵被盜的玫瑰》，講述1952
年兩名分別來自貝洛奧里藏特和米納斯吉拉斯州

11.12.2015

的少年在等待電力的相遇，60年後，其中一個是

1$

0,908

6,432 CNY

7,750 HK$

有關文化生產的，但終日在醫院裏，另一個是一

7,982 MOP

3,747 BRL

135,292 AOA

51,000 MZN

用來記住自己的生活。

位退休教授，介紹了「不可分割的朋友」事跡，

Mano Menezes é o novo treinador do
Shandong Luneng, tornando no terceiro técnico
brasileiro a competir na Superliga chinesa.
Menezes, de 53 anos, encontrará na China
o ex-treinador da seleção portuguesa, Luiz
Felipe Scolari, que desde meados deste ano
treina o pentacampeão chinês, o Guangzhou
Evergrande, e Vanderlei Luxemburgo, que
orienta desde setembro o Tianjin Quanjian.
馬諾．梅內塞斯成為山東魯能隊的新任教練，是
中國足球超級聯賽第三位巴西教練。梅內塞斯，
現年53歲，將在中國遇到剛於今年中期為廣州恆

大奪得第五次冠軍的葡萄牙國家隊前教練斯科拉
里，以及自九月以來執教天津權健的盧森柏格。
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社論 editorial
古步毅 Paulo Rego

來自不同家 鄉的孩子

土

生葡人協會上週末舉行了

業生活上都側重了東方。純土

土生葡人超越了一個特定社區的

此在身份確認和語句上都不可能

確立身份利益的研討會。

種族和文化。基本上，他們越來
越迫切地在政治、經濟和社會上
的特別行政區如何作出定義。因
此，土生葡人社群只是討論城市
本身，沒有牽涉其他方面。

土生葡人是葡萄牙與中國文化之
間的合併，在過去到現在為止，

拉丁巡遊

澳門上週末被稱為「拉丁之城」
。一共有1500名
來自本地和外國的表演者和演員，進行16週年
慶典巡遊。文化協會會長阮偉明表示，
「澳門雖
小，但擁有60萬人口，及擁有長達４個世紀的文
化交匯，不但與葡萄牙，還有其他西方國家。」堅
持理念，連接不限於葡萄牙，更連接整個拉丁世
界、法國、意大利、南美和非洲。

漫畫 cartoon

土生的家庭都有濃厚的葡萄牙基

Latinidade
Macau voltou no último fim de semana a afirmar-se
como “cidade latina”, com um desfile com 1.500
artistas e figurantes, locais e estrangeiros, que
iniciou também as celebrações do 16.º aniversário
da transferência de soberania. “Macau é pequeno,
tem 600 mil habitantes, mas tem quatro séculos de
intercâmbio, não só entre Portugal e Macau, mas
com o mundo ocidental”, afirmou na circunstância
o presidente do Instituo Cultural, Guilherme Un
Vai Meng, insistindo ideia, polémica, de que as
ligações não se limitam a Portugal, mas ao “mundo
latino, França, Itália, América do Sul e África”.

礎。憑著父母間的教育，亦受專
業興趣，學校教育，或葡萄牙政
府的社會政治關係影響。今天，
由於這些因素，也許還有其他，
年輕的一方都偏向於中國方式。
不僅口語，甚至家庭、社會和職

生葡人具有豐富的文化色彩，因
因品味、家譜或回憶上有任何問
題。

因此這就是交融城市上出現的問
題，由於澳門（中國領土）定義
自己是一個交匯的地方，填補了
東西方文化之間的差距，採取了
中葡價值的性質。所以土生葡人
在這裡具有很大意義；即使所有
澳門居民認為這是自己的土地，

土生葡人跨越了民族或語言依
據，具適當的居住特色，以便確
切將城市定位，這是一個特有的
機會，不是作為阻礙，是作為一
個機遇。

Filhos de uma terra diferente

O

interesse do colóquio sobre
a identidade, promovido
no passado fim de semana pela
Associação dos Macaenses, ultrapassa
a mera questão étnica e cultural de
uma comunidade específica, para
entrar na reflexão sobre a própria
cidade e o seu destino. No fundo,
é cada vez mais urgente perceber
como se define e projeta a Região
Administrativa Especial, nos seus
contornos político, económico e
social. Por isso, pensar a comunidade
macaense é também debater a própria
cidade, porque uma não se afirma
sem o outra.
O macaense é um ser naturalmente
híbrido, crioulo, que vive da fusão
entre as culturas portuguesa e
chinesa. No passado, as famílias
que ainda hoje são socialmente
dominantes tinham uma forte base
portuguesa, por força da educação
que os pais lhes davam; moldados
pela instrução e pela escola, mas
também por interesse profissional
e pelas relações sóciopolíticas com
a Administração portuguesa. Hoje
em dia, por todos esses motivos - e
mais alguns - a balança inclina-se

para uma rápida integração dos mais
jovens na via chinesa; não só na língua
falada, mas também na prática; na
vida familiar, social e profissional.
A costela portuguesa, sendo forte e
real, com enorme carga emocional,
pode eventualmente sobreviver
por questões de memória, gosto,
respeito pela árvore genealógica
e, fundamentalmente, pela luta
identitária e a afirmação da diferença.
É aí que a questão se cruza com o
destino da própria cidade. Porque
Macau, sendo território chinês,
define-se a si próprio como um lugar
de mistura, que faz a ponte entre
as culturas orientais e ocidentais,
assumindo a especificidade da
valência sino-lusófona. Os macaenses,
aqui lato senso; ou seja, todos os
cidadãos de Macau que sintam a terra
como sua, independentemente da
sua base étnica ou língua de origem,
viverão esse desígnio, com maior ou
menor intensidade, na exata medida
em que a cidade se mostre capaz de
cumprir a missão e a oportunidade de
ser única e diferente. Não como fator
de resistência, mas como horizonte
de oportunidade.
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澳門新常態

A nova normalidade macaense
古步毅 Paulo Rego

Rejeitando o compromisso com as conclusões, o terceiro
colóquio sobre a identidade macaense deixou no último fim
de semana pistas mais claras e consensuais. A relevância
da comunidade, senão mesmo a sua sobrevivência, passa
pelo domínio das línguas e pela competência profissional.
A afirmação da identidade, afinal, acompanha a dinâmica
da própria cidade, hoje em dia mais chinesa, mas também
comprometida com a lusofonia

M

拒絕承諾結論，第三屆土生葡人座談會在上週末提供了一
個更清晰和協商一致的途徑。有關土生葡人社區的話題，
如果不是其生存，那麼就是語言和專業能力領域。身份的
認同，以及最終，緊跟如今越來越中國的城市，同時也致
力於葡語世界的動態

澳

門人和土生葡人之間的分界線仍
然存在。一方面，是民族、血液和混合
文化的社群；另一方面，外表感覺是澳
門公民，但血液靜脈並不。這個劃分一
直飽受爭議，受到了本地例如葡萄牙人
的許多批評，以不可磨滅的方式標誌著
主權移交給這個社群帶來的壓迫感。
「事實上，我們從來沒有反思過這一現
實，而它其實非常明顯。最後是一個年
輕男孩讓我們考慮這一點」，林綺濤評
論，並稱讚座談會「是我們更好的瞭解
自己，特別是傾聽自己的好機會」，這
位立法會前主席表示，且十分滿意今
年 採 取 的 模 式 —— 年 輕 人 在 台 上 提 出 話
題，長輩在觀眾席參與給出意見。
佩雷茲，一名剛成年的年輕人，突出了
此次研討會的重點，「因為他引起了媒
體的關注，並揭示了社群有時會被遺忘
的作用，在如今總是強調經濟多元化和
澳門作為葡語國家的平台時期」。
澳門土生協會理事長飛文基非常高興，
並承諾將以每年一次的頻率繼續召開此
類座談會。「取得了非常積極的效應。
即使沒有取得任何重大的結論，因為這

個問題本身就是有爭議的，但最重要的
是讓人們可以思考和質疑現在的範式。
今年的創新之處是一個並不自稱科學
性的正式調查，「是一個有效的分析，
並清楚地顯示出不僅是澳門，還有散居
地的發展趨勢」，飛文基說。 「顯然
不能永遠質疑。今天，有關於某些事情
的興趣的線索，但方式指向了一個偽結
論，因為這件事太複雜和敏感了，沒有
人敢做出斷定」，他總結道。大象進到
房間裡，用葡萄牙語俗話說，是澳門人
在向中國的肋骨傾斜。
「我不知道天平是否傾向了中國這一
邊」，葡語教育捍衛者林綺濤表示，「
因為它是土生葡人的結構基礎」。他承
認，事實上「在過去的十年裡」，一直
感到「年輕一代在丟失葡語」。

中文的力量

這項調查正顯示出：葡萄牙語在中老
年年齡階段佔主導地位，但在年輕人
間卻正在失去力量。此外，Sérgio
Perez提出了一項對課程的反思，例

antém-se a linha que separa macaístas
e macaenses. De um lado, a comunidade
étnica, de sangue e de cultura mista; do
outro, o cidadão, nado ou vivido, que sente
Macau na pele mas não tem veia dupla. A
divisão, polémica, é por exemplo criticada
por portugueses que se sentem da terra,
mas marca de forma indelével o sentimento
de uma comunidade pressionada pela
transferência de soberania.
“De facto, nunca tenhamos refletido sobre
essa realidade, afinal, tão evidente. E foi
um jovem que nos pôs a pensar nisso”,
comenta Anabela Ritchie, elogiando o
colóquio, pela “oportunidade de nos
conhecermos a todos melhor e, sobretudo,
de nos ouvirmos”, explica a ex-presidente
da Assembleia Legislativa, encantada com o
formato adotado este ano, em que os jovens
lançaram os temas a partir do palco e os
mais velhos intervieram a partir da plateia.
Sérgio Perez, jovem com estatuto de adulto,
destaca a importância do colóquio, “porque
desperta a atenção dos Media e releva o papel
de uma comunidade, por vezes esquecida,
mesmo numa altura em que tanto se fala
na diversificação económica e no papel de
Macau como plataforma para os países de
língua portuguesa”.
Feliz com a organização está Miguel Senna
Fernandes, presidente da Associação dos
Macaenses, que promete continuar com
estes colóquios, a um ritmo anual. “Tem
sido extremamente positivo. Mesmo que
não se tirem grandes conclusões, porque
a questão é controversa, o importante é
pôr as pessoas a pensar e questionarem o
paradigma. Este ano, a novidade formal foi
um inquérito que, não tendo a pretensão
de ser científico, “é uma análise válida e
mostra claramente tendências, não só em
Macau como também na diáspora”, comenta

Miguel Senna Fernandes. “É óbvio que não
se pode questionar eternamente. Há hoje
pistas sobre o interesse em determinadas
coisas, mas a forma aponta para uma
pseudo-conclusão, porque a matéria é
tão complexa e sensível que ninguém se

語言領域是至關
重要的。不僅僅
雙語，因為今天
我們會講廣東話，葡萄牙
語，英語和普通話
O domínio das línguas é
fundamental. E não é só
o bilinguismo, porque hoje
temos de falar cantonense,
português, inglês e mandarim
Anabela Ritchie,
ex-presidente da Assembleia Legislativa
澳門土生葡人協會會長飛文基
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我們必須接受這一現實並更多地投資於將葡語作為外語方面，
為該社群帶來多一種選擇。不要繞圈，也沒什麼複雜的。
澳門土生葡人協會會長飛文基

Há que aceitar a realidade e investir mais no português
como língua estrangeira, para dar mais uma opção para
a comunidade. Sem rodeios e sem complexos
Miguel Sena Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses

如，葡萄牙文學校：「我們有一個屢
獲殊榮的範例學校；但孩子們都做好
進入澳門勞動力市場的準備了嗎？是
否新一代土生葡人丟掉葡語，是因為
家長想盡量保證他們未來進入城市最
好的幾所學校，且是中文授課。「也
就是說，從實用的角度來看，沒有多
大的興趣投資於教育機構差異化的葡
語分支，因為無法確保這一領域優先
於中文。而這個問題，今天不僅澳門
人社群要面對，而且澳門普遍的土生
葡人和葡萄牙社群都要面對，Sérgio
Perez警告，他對座談會中的澳門人，
中國人和葡萄牙人均留下深刻的印
象。「如果所有人都展現了對這個社
群和其文化的興趣，很可能就是這種
文化繼續存在且被加以宣傳、開發和
利用的潛力和價值」，他總結道。
「Sérgio的觀點完全正確」，林綺
濤表示，並強調了如今在語言分散方
面，這個問題存在於廣泛的澳門土生
葡人社群，包括葡萄牙「外籍人士」

這一論點。「語言領域是至關重要
的。不僅僅雙語，因為今天我們要講
廣東話，葡萄牙語，英語和普通話」
。如果不是「必需」或強制進行身份
確認，「它至少是所希望的」。畢
竟，如今問題已經不再僅僅局限於身
份方面，更在於在澳門這個環境下獲
得必要能力的方面。「在工作領域，
不是說選擇他們只因為他們是澳門土
生葡人，更是因為他們很優秀，有能
力，可以直接與決策者進行溝通」
。即語言學習是在澳門獲得技能的支
柱：「誰會想通過翻譯與別人交談。
只是作為一個機構，其聯繫是必不可
少的」，他總結道。

atreve a concluir”, remata. O elefante mais
escondido na sala, para usar um ditado
português, é a inclinação do macaísta para
a sua costela chinesa.
“Não sei se a balança cai para o lado chinês”,
ressalva Anabela Ritchie, tradicional
defensora do ensino da língua portuguesa,
“porque é estrutural na maneira de ser
macaense”. A verdade, confessa, é que,
“nos últimos dez anos”, tem sentido “que
se vai perdendo o português nas gerações
mais novas”.

língua chinesa. Questão, aliás, que hoje se
coloca não só à comunidade macaísta, mas
aos macaenses em geral e à comunidade
portuguesa, alerta Sérgio Perez, bem
impressionado por ter visto na audiência
do colóquio, não só macaístas, mas também
chineses e portugueses. “Se todos mostram
interesse pela comunidade e pela sua
cultura, é provável que haja potencial
e valor para que esta cultura continue a
existir, sendo mais divulgada, desenvolvida
e aproveitada”, conclui.
“O Sérgio tem toda a razão”, dispara
Anabela Ritchie, informada da tese
de que o problema hoje coloca-se à
comunidade macaense em geral, incluindo
os portugueses “expatriados”, na linguagem
mais separatista. “O domínio das línguas
é fundamental. E não é só o bilinguismo,
porque hoje temos de falar cantonense,
português, inglês e mandarim”. Se não
for “essencial”, ou mandatório para a
afirmação da identidade, “é pelo menos
o desejável”. Afinal, hoje em dia a questão
já não coloca exclusivamente ao nível da
identidade, mas também na aquisição
de competências essenciais no contexto
que se vive em Macau. “No mundo do
trabalho, não vão escolher os macaenses
por serem macaenses, mas sim por serem
bons, competentes, e pelas capacidades que
tiverem de comunicar diretamente com os

A força do chinês
O inquérito diz precisamente isso: a língua
portuguesa é dominante na terceira idade,
mas vai perdendo força entre os jovens.
A propósito, Sérgio Perez propõe uma
reflexão sobre os currículos, por exemplo,
da Escola Portuguesa: “Temos uma escola
de referência e premiada; mas será que os
miúdos estão preparados para integrar o
mercado de trabalho em Macau? Se a nova
geração dos macaenses perde o português
é porque os pais procuram garantir-lhes
o futuro nas melhores escolas da cidade,
com ensino veicular em língua chinesa”. Ou
seja, do ponto de vista prático, há menos
interesse em investir na diferenciação pela
via do português em instituições de ensino
que não garantam o domínio, prioritário, da

適應

「澳門已改變了很多，土生葡人將不
得不適應」，飛文基總結說，他相信
該社群「面對新挑戰時」的「適應能
力」和「務實主義」。在調查留下的

是 否 新 一 代土生
葡 人 丟 掉葡語是
因 為 家 長想盡量
保 證 他 們 未 來 進 入城市最
好 的 幾 所 學 校，且是中文
授課
Se a nova geração dos
macaenses perde o
português é porque os pais
procuram garantir-lhes o
futuro nas melhores escolas
da cidade, com ensino
veicular em língua chinesa
Sérgio Perez, realizador

導演

decisores”. Ou seja, o estudo da línguas
é um pilar da aquisição de competências
em, Macau: “Quem é que quer falar
com alguém através de um tradutor. Só
de for uma sumidade, cujo contato seja
indispensável”, remata.

Adaptabilidade
“Macau mudou muito e o macaense vai
ter de se adaptar”, resume Miguel Senna
Fernandes, confiante na “capacidade
de adaptação” e no “pragmatismo” da
comunidade, “em face dos novos desafios.
Entre as várias “pistas interessantes”
deixadas pelo inquérito, a língua continua a
ser a questão central. “Já foi nos primeiros
colóquios, e vai continuar a ser nos
seguintes”, prevê Senna Fernandes. A
questão da língua vem sempre à baila e
é uma constante preocupação associar a
língua à identidade”.
Os dados recolhidos mostram que o
macaense (macaísta) continua a ser
tendencialmente trilingue; ou seja, fala
chinês, português e inglês, embora seja
claro “o declínio do português nas camadas
mais jovens”. Por isso, e na mesma senda
de Anabela Ritchie e de Sérgio Perez,
Miguel Senna Fernandes conclui que a
aprendizagem da língua portuguesa tem
de ser assumida como uma mais’valia
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各種「有趣的線索」中，語言仍是核
心問題。「第一次座談會中就談論過
這一問題，以後也將討論」，飛文基
預測。語言問題一直是談論的焦點，
人們的關注點也總是將語言與身份聯
繫起來。
收集到的數據顯示，澳門土生葡人仍
趨向於掌握三種語言：也就是說，講
中文、葡語和英語，儘管「年輕一代
中講葡語的有所減少」。因此，同林
綺濤和Sérgio Perez的立場一樣，飛
文基總結道，葡語必須被視為最該尊
重的個人價值和身份手段，也不是作
為工作市場的優先語言，也就是說，
為將葡語作為第二語言打開大門。「
現在都依靠家庭、公民社會和協會，
但也應依靠政府」，他提醒說，「為
實現這一轉變應依靠各方力量」。
林綺濤認為，澳門所肩負的作為中國
與葡語國家之間平台的使命「有很大
幫助，因為除為澳門土生葡人帶來本
地的機會外，現在他們還被全世界理
解，尤其是中國和葡語國家」。因
此，「是一扇機會之窗」，他總結
道。飛文基同意，但提醒說有限制：
「這一言論很有用，也很重要，但在
現實世界，葡語不如中文重要嗎？
人們權衡天平後的回答是不。我們也
知道還有很多額外的工作要做」，尤
其是政府方面。「我們有一所葡語學
校，授課語言是葡語。這就夠了嗎？
我們必須接受這一現實並更多地投資
於將葡語作為外語，為該社群帶來多
一種選擇。不要繞圈，也沒什麼複雜
的」。

pessoal e um instrumento identitário,
mas não como a língua prioritária para o
mercado de trabalho. Ou seja, abrindo a
porta à aposta no português como segunda
língua. “Agora tudo depende das famílias,
da sociedade civil, das associações, mas
também do governo”, alerta, “para que
essa reversão se faça”.
Anabela Ritchie considera que a missão
atribuída a Maca se ser plataforma entre
a China e os países de língua portuguesa
“ajuda muito, porque para além das
oportunidades que se abrem aos macaenses,
localmente, elas são agora estendidas a
um mundo globalizado, nomeadamente
na China e nos países lusófonos”.
Nesse sentido, “é uma enorme janela de
oportunidade”, conclui. Senna Fernandes
concorda, mas lembra que há limites: “É útil
e importante, em termos de discurso, mas
no mundo prático será que o português não
tem a importancia do chinês? As pessoas
pesam os pratos na balança e a resposta é
não. E nós sabemos que há muito trabalho
complementar a fazer”, nomeadamente
por parte do governo. “Temos uma escola
portuguesa em que a língua veicular é o
português. Será que chega? Há que aceitar
a realidade e investir mais no português
como língua estrangeira, para dar mais uma
opção para a comunidade. Sem rodeios e
sem complexos” .
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大部份由陸路到達

澳門機場希望今年成為20
年來第二次達到550萬名
乘客，因該數目比每年接
收3100萬旅客少很多

Maioria chega
por terra

大

7

O aeroporto de Macau
espera chegar este
ano, pela segunda vez
na sua história de 20
anos, aos 5,5 milhões de
passageiros, um número,
ainda assim, muito
inferior aos 31 milhões
de turistas que a cidade
recebe anualmente

多數遊客還是由陸路來澳門，但並不
能阻止專家們認同機場的重要性，他們認
為，應該繼續增長。
「我相信，隨著多年的過程中，許多（遊
客）也會通過空中來此」，前機場主任薛
嘉祿（1999 - 2007）告訴盧薩社，有關該
基礎設施開業20週年，從1995年12月8日。
「根本上要有一個機場」，這位前主管強
調，現在管理葡萄牙國家機關民航局，認
為這是澳門經濟發展的基礎設施，澳門希
望成為一個旅遊城市。
其主張道：「重要的是投注在代表大會及
在大型的全球演講。我們不希望澳門舊時
的樣子，生產紡織品和小型工業。這種模
式已過時」。

但他認為還有一個標誌性的原因：「澳門
有自己的身份，自己的吸引力。（我們應
該）把澳門變成一個完全獨立的實體。與
香港、珠海和深圳是非常不同的地方」，
他說，並提及整個機場周邊。
這個想法是指90年代的期望，澳門總督韋
奇立促進機場成為本地自治的工具，因此
他希望更少地依賴香港。
這是葡萄牙政府留給澳門最大的工程，它
也是最大的政治醜聞，「澳門傳真案」，
當中文禮治被指控收了一家建築公司的
錢，並在一份合同上給其好處。這位前澳
督最終無罪釋放。
薛嘉祿記得：「建築的起源是要建立一個澳
門門戶，一個航空門戶。葡萄牙和中國都認

為要有一個機場，作為一個進入的門戶」。
在2014年，澳門接收了3150萬名遊客，大
部分來自中國。該機場，在1996年錄得130
萬人次，今年預計將達到550萬。
另外，目的地有了重大的改變，有四個初
始航線——北京、上海、台北和台中——現
上升至39個，大約一半到中國。
在載貨方面，在2006年，由2.5萬噸提高到
22萬，但自那時以來，出現了急劇下降，
由於在中國的物流操作，不再依賴澳門運
輸貨物。於2008年，啟動了中國大陸和
台灣之間的直航，使澳門失去了中間人角
色。2014年，機場記錄不足2.9噸貨物。
澳門大學工商管理學院院長蘇育洲認為，考
慮到城市想要成為一個國際、旅遊和休閒中

心的設計，機場將繼續是「必要的」。
該學者否決澳門努力與香港競爭的想法，
因為成本和土地稀缺，但認為重要的是機
場推出投標長途戰略性的鏈接：少數國
家，適度的頻率，但很少選擇。
他建議：「我們需要更多從歐洲、美國、
印度的國際遊客。在施政報告（2016
年），行政長官再提與葡語國家的平台。
澳門是非常接近葡萄牙，並主張部分航班
應將提供前往（至葡萄牙），也許每週一
次」。
對於葡語世界其他地方，取決於需求和盈
利能力，「巴西是遙遠的。葡萄牙應該是
第一位，然後，也許，是其中一個非洲國
家」，他認為。

maioria dos visitantes continua a chegar
a Macau por terra, mas isso não impede os
especialistas de concordarem na importância
da existência de um aeroporto que, acreditam,
deverá continuar a crescer.
“Estou convencido de que, com o desenrolar
dos anos, muitos [turistas] virão também pelo
ar”, disse à Lusa o antigo diretor do aeroporto
(1999 – 2007) Carlos Seruca Salgado, a
propósito do 20.º aniversário da inauguração
da infraestrutura, a 08 de dezembro de 1995.
“É fundamental ter um aeroporto”, sublinhou o
ex-diretor, hoje na administração da Autoridade
Nacional da Aviação Civil portuguesa (ANAC),
considerando a estrutura essencial para o
desenvolvimento económico de Macau, que
se deseja afirmar como uma cidade turística.
“É fundamental apostar nos congressos,
nas grandes apresentações mundiais. Não
esperemos de Macau aquilo que era antes,
com as suas fabriquetas de têxteis e pequena
indústria. Esse modelo esgotou-se”, defendeu.
Mas, acredita, há também um motivo

identitário: “Macau tem uma identidade
própria, uma atratividade própria. [Devemos]
tornar Macau numa entidade completamente
distinta de tudo aquilo que está à volta dela.
Hong Kong, Zhuhai, Shenzhen são coisas
muito diferentes”, disse, referindo-se a cidades
circundantes, todas com aeroportos.
Esta ideia remete para as expetativas dos anos
1990, quando o próprio governador de Macau
Rocha Vieira promovia o aeroporto como um
instrumento para uma maior autonomia do
território, que ficaria assim, esperava, menos
dependente de Hong Kong.
A obra, uma das maiores deixadas pela
administração portuguesa em Macau, esteve
também no centro de um dos seus maiores
escândalos políticos, o “Caso Fax de Macau”,
em que Carlos Melancia foi acusado de ter
recebido dinheiro de uma construtora para a
beneficiar num contrato. O antigo governador
acabou por ser ilibado.
“A origem da construção foi criar uma porta
para Macau, uma porta via aérea. Portugal e

China acharam que seria proveitoso ter um
aeroporto que fosse uma porta de entrada”,
recordou Seruca Salgado.
Em 2014, Macau recebeu 31,5 milhões de
turistas, a grande maioria da China. O aeroporto,
queem1996registou 1,3milhões de passageiros,
espera este ano chegar aos 5,5 milhões.
Também nos destinos houve grandes
mudanças, com as quatro rotas iniciais –
Pequim, Xangai, Taipé e Taichung – a subirem
para as atuais 39, cerca de metade para a China.
Em termos de carga, passou de 25 mil toneladas
para 220 mil em 2006, mas, a partir daí, houve
uma descida acentuada devido à melhoria das
operações logísticas na China, que deixaram
de depender de Macau para transportar
mercadorias. Juntou-se, em 2008, o início das
ligações diretas entre a China e Taiwan, com
Macau a perder o seu papel de intermediário.
Em 2014, o aeroporto registou menos de 29
mil toneladas de carga.
Para Jacky So, diretor da Faculdade de Business
Administration da Universidade de Macau,

o aeroporto vai continuar a ser “essencial”,
tendo em conta o desígnio da cidade de se
transformar num Centro Internacional de
Turismo e Lazer.
O académico rejeita a ideia de Macau tentar
competir com Hong Kong, tanto por motivos
de custo como de escassez de terrenos, mas
considerou importante que o aeroporto se
lance nas ligações de longo curso de forma
estratégica: poucos países, com frequência
moderada, mas escolhidos a dedo.
“Precisamos de mais turistas internacionais,
da Europa, Estados Unidos, Índia. Nas Linhas
de Ação Governativa [para 2016], o chefe do
executivo voltou a falar da plataforma com os
países de língua portuguesa. Macau era muito
próxima de Portugal e defendo que alguns voos
devessem ser disponibilizados [para Portugal],
talvez uma vez por semana”, sugeriu.
Quanto ao resto do mundo lusófono, dependeria
da procura e rentabilidade: “O Brasil é muito
longe. Portugal devia ser o primeiro e depois,
talvez, um dos países africanos, defendeu.
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施政報告是博彩特許合同修訂的溫和改編版

LAG são adaptação suave
à revisão das concessões de jogo
盧西亞娜雷濤 Luciana Leitão

明

年的施政報告是可預見的，沒什麼新
奇。在接受《澳門平台》採訪時，盧兆興
宣稱，政府力圖強調通過放緩博彩業收入
保持穩定的重要性。

對於2016年，這位香港教育學院社會學系
主任、澳門政策專家表示，政府應開始加
速其他非博彩業行業發展、輕軌和增減公
屋等領域的工作。

澳門平台：行政長官宣佈2016年施政
綱領後，我們可以期待發生哪些大的變
化？
盧兆興：內容是可預見的，主要集中於
公屋、社會和經濟事務，同時強調放緩
賭場收入增長的重要性。
此外，政府決定繼續現金分享計劃，
發放澳門永久居民每人9000澳門元。
是務實的，強調社會和經濟方面的重要
性。同時，政治內容較少，因此，施政
綱領反映出崔世安2016年希望採取的
立場。

博彩特許合同未來修訂的溫和改編版
（2020年到期）。這意味著非博彩行
業將繼續增長，政府將促進家庭旅遊，
仔細地管理任何賭場和貴賓室收入的增
長。除此之外，博彩營運商將繼續「本
土 化 」 的 過 程 —— 更 多 居 民 將 繼 續 被
雇傭和提拔，並得到持續進修的機會。

澳門平台：預計將有更多新奇嗎？
盧兆興：根據行政長官，當務之急是
加快非博彩行業的發展。施政綱領是

澳門平台：施政綱領中不包括任何對博
彩特許的修訂正常嗎？
盧兆興：在施政綱領提出之前，政府成
員提到過我之前的回答中提到的幾點。
我不期望修訂中會有新的東西，或許是
某些調整，但似乎施政綱領已確定了引
導政府未來兩到三年內方向的參數。特
點是經濟實用主義和通過放緩賭場發展

S

em grandes novidades, as Linhas de
Acção Governativa (LAG) para o próximo
ano foram sobretudo previsíveis. Em
entrevista ao PLATAFORMA, Sonny Lo
declara que o governo procurou realçar a
importância de manter a estabilidade, no
meio do abrandamento das receitas da
indústria do jogo.
Para 2016, o diretor do Departamento de

Ciências Sociais do Instituto de Educação de
Hong Kong e um dos grandes especialistas
em política do território afirma que o
governo deve começar a acelerar para
mostrar trabalho em campos como o
desenvolvimento de outras indústrias
que não a do jogo, no metro ligeiro e na
construção de mais unidades de habitação
pública.

Na sequência das Linhas de Acção
Governativa (LAG) para 2016,
anunciadas pelo Chefe do Executivo,
podemos esperar grandes mudanças?
Sonny Lo - O conteúdo foi previsível,
centrado sobretudo na habitação pública
e em assuntos sociais e económicos,
enquanto ao mesmo tempo deu-se ênfase ao
abrandamento do crescimento das receitas
dos casinos.
Além disso, o governo decidiu continuar

a atribuir 9000 patacas aos residentes
permanentes, no âmbito do plano
de comparticipação pecuniária. Foi
pragmático, dando ênfase a aspectos
sociais e económicos. Ao mesmo tempo,
o conteúdo foi menos político, por isso, as
LAG reflectem a postura que Fernando Chui
Sai On quer adotar em 2016.
Era expectável haver mais novidades?
S.L. - A prioridade é, conforme mencionado
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保持穩定的重要性。

澳門平台：行政長官承認澳門的大型工
程，例如港珠澳大橋或輕軌專案有延
誤。這表明政府管理不善？
盧兆興：這表明政府控制工程期限的能
力有限，這出於多種原因：在有關輕軌
建設的公眾諮詢後，居民表示了不同意
見。政府面臨整合所有不同觀點以制定
最後專案的挑戰。第二，由於這些專案
的複雜性，政府採取謹慎的態度。香港
段的港珠澳大橋被延誤，預計2017年完
工。考慮到環境條件，這些大型項目在
截止日期前很難完成，所以政府採取謹
慎的態度是可以理解的。政府未作出任
何期限保證，這也是可以理解的。

澳門平台：施政綱領首次提出一個五年發
展計劃。有些分析家認為，這反映出澳門
政府靠近中央政府。你同意嗎？
盧兆興：這一五年計劃將迫使澳門對未來
發展採取更全面的眼光。任何五年計劃必
須滿足中國內地五年計劃對香港和澳門的

É normal que nas LAG nada tenha sido
incluído sobre a revisão das concessões?
S.L. - Os pontos que referi na resposta
anterior foram mencionados ainda antes
das LAG, por membros do Governo. Não
espero que a revisão traga algo de novo,
talvez alguns ajustamentos, mas pareceme que as LAG já definiram os parâmetros
que devem nortear a ação do Governo nos
próximos dois a três anos. Carateriza-se por
pragmatismo económico e a importância
de manter a estabilidade, no meio do
progressivo declínio dos casinos.
O Chefe do Executivo assumiu que as
grandes obras do território, como a ponte
que vai ligar Hong Kong, Macau e Zhuhai
ou o metro ligeiro, estão atrasadas. Diria
que isto revela uma desorganização do
próprio governo?
S.L. - Isto significa que a capacidade

討論。可能的缺點是：在時間方面，澳門
的五年計劃並不明確地符合中國內地的五
年計劃。當涉及規劃時，理想情況下，雙
方的計劃必須一致。任何不匹配都會導致
失敗。其次，關於澳門發展，智庫以及本
地專家需要考慮的問題是有關未來幾年的

的眼光

澳門平台：明年將有4000個公屋單位。
這足以滿足居民的需求？
盧兆興：政府希望建4000個單位，但有
兩大挑戰。隨著時間的推移，這些單位足
以滿足人口增長和公屋需求的增長嗎？第
二個挑戰是知道政府是否能迅速完成這些
單位的建設。
總之，政府在建設這些單位時正與時間對
抗。如果建設得快，或許公眾可以冷靜下
來，對政府滿意。如果不快，公眾壓力將
繼續存在。

pelo Chefe do Executivo, acelerar o
desenvolvimento de outros setores que
não o do jogo. Estas LAG são uma espécie
de adaptação suave à futura revisão das
concessões de jogo [caducam em 2020].
Significa que os outros setores que não o
jogo vão continuar a crescer, enquanto o
turismo familiar deverá ser promovido e
qualquer aumento nos casinos e salas de
jogo será cautelosamente regulamentado.
Além disso, os operadores de jogo vão
continuar o processo de “localização” – mais
residentes vão continuar a ser contratados
e promovidos, educados ou formados no
âmbito do programa de desenvolvimento e
aperfeiçamento contínuo.
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這 一 五 年 計劃將
迫 使 澳 門對未來
發 展 採 取更全面

Este plano quinquenal irá
forçar Macau a adotar uma
visão mais compreensiva
para o desenvolvimento
futuro

do governo em controlar estes prazos é
limitada, devido a várias razões: depois
da consulta pública sobre os percursos
do metro, os residentes manifestaram
diferentes opiniões. É um desafio para o
governo integrar todas estas perspectivas
diferentes e formular um projeto final.
Em segundo lugar, dada a complexidade
destas obras, o governo adota uma postura
cautelosa. A ponte que liga Hong Kong,
Macau e Zhuhai, do lado de Hong Kong,
está atrasada e só deverá ficar concluída
em 2017. A julgar pelas circunstâncias
ambientais, em que os prazos de conclusão
das grandes obras não podem ser
facilmente cumpridos, é compreensível que
o governo adote uma postura cautelosa.
Não garantiram nenhum prazo e é
compreensível.
Haverá 4.000 unidades de habitação
pública no próximo ano. É suficiente para
as necessidades da população?
S.L. - O governo quer construir 4.000
unidades, mas haverá dois grandes
desafios. Com a passagem do tempo, estas
unidades serão suficientes para o número
crescente e as necessidades crescentes
de habitação pública? O segundo desafio
é saber se o governo consegue terminar
rapidamente a construção destas novas
frações. Resumindo, o governo está a lutar
contra o tempo, ao construir estas fracções.
Se for rápido, talvez o público se acalme e
fique satisfeito. Caso contrário, continuará a
haver pressão do público.
À margem destas LAG, pela primeira

vez, foi apresentado um plano
quinquenal de desenvolvimento. Alguns
analistas referem que reflecte uma
aproximação do governo de Macau ao
Governo Central. Concorda?
S.L. - Este plano quinquenal irá
forçar Macau a adotar uma visão mais
compreensiva para o desenvolvimento
futuro. Qualquer plano quinquenal vai
ter de ir ao encontro do plano quinquenal
da China Continental, em que deverá
haver alguma discussão sobre Hong
Kong e Macau. As possíveis desvantagens
são: não é claro que o plano quinquenal
de Macau corresponda, em termos
temporais, ao plano quinquenal da
China Continental. Quando se fala em
planeamento, idealmente, os planos de
ambos devem estar de acordo. Qualquer
desajustamento poderá causar falhas.
Em segundo lugar, no que toca ao
desenvolvimento de Macau, os grupos
de reflexão, em conjunto com peritos
locais, precisam de pensar em propostas
de políticas que sejam suficientes para os
próximos anos. Precisam de debater com
o público e chegar a uma conclusão que vá
também ao encontro do plano quinquenal
da China.
Faz mais sentido pensar no
desenvolvimento de Macau a cinco
anos do que a um ano, conforme tem
acontecido?
S.L. - Sim, é melhor. Mas resta saber se
o plano quinquenal será estritamente
observado e implementado na totalidade
pelo próximo Chefe do Executivo. No
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政策建議。他們需要與公眾討論，並達成
也符合中國五年計劃的結論。
澳門平台：根據現有事實，考慮澳門五年
內的發展比考慮一年內的發展更有意義？
盧兆興：是，更好。但需要知道的是下一
任行政長官是否將嚴格遵守和全面實施這
一五年計劃。在日程方面，這一計劃需符
合中國內地的五年計劃，其中也談到香港
和澳門。此外，這一五年計劃將影響下一
任行政長官任期的最初幾年。
澳門平台：鑒於目前公佈的政策和五年計
劃，可以期待明年政府作出怎樣的表現？
盧兆興：未來的施政綱領將鞏固政府已實
施的政策。鞏固是關鍵字。也將鞏固其他
非博彩行業的發展。鞏固也是為了配合中
國內地的五年計劃，其也將包括香港和澳
門。我們應期待澳門政府和中央政府計劃
的某種整合。

澳門平台：這是未來的施政綱領的期
望。但基於目前已承諾的施政綱領，我
們可以對2016年政府的表現有哪些期
望？
盧兆興：政府應加快在各方面 —— 公屋建
設，輕軌決策和博彩業發展審查的工作。
應加快施政綱領中提出的建議的實施。

que toca à calendarização, o plano terá de
corresponder ao da China Continental,
que também inclui Macau e Hong Kong.
Além disso, o plano quinquenal irá afetar
os anos iniciais do mandato do próximo
Chefe do Executivo.
Tendo em conta as políticas agora
anunciadas e o plano quinquenal, o que
se pode esperar da atuação do governo
no próximo ano?
S.L. - As próximas LAG vão consolidar as
políticas já implementadas pelo governo.
Consolidar será a palavra-chave. Vai
haver também consolidação no que toca
ao desenvolvimento de outros setores,
que não o do jogo. Consolidação também
no sentido de corresponder ao plano
quinquenal da China Continental, que irá
incluir Macau e Hong Kong. Devemos
esperar algum tipo de integração entre
o plano do governo de Macau e o do
Governo Central.
Isso é o que se espera das próximas
LAG. Mas que tipo de expectativas
podemos ter da atuação do governo, em
2016, com base no que foi prometido
nas LAG agora apresentadas?
S.L. - O governo deverá acelerar em
diferentes frentes – na construção
de frações de habitação pública, nas
decisões no que toca ao metro e na revisão
do desenvolvimento da indústria do
casino. Deverá haver um processo mais
rápido para implementar as propostas
apresentadas nas Linhas de Acção
Governativa.
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安哥拉南部的災害

Calamidade no sul de Angola
爭
A
取安哥拉徹底獨立全國聯盟
（UNITA）認為安哥拉政府應在受
乾旱和飢荒影響的南方省份宣佈「
國家處於緊急狀態和災難狀態」。
於週六在羅安達舉行的第十二屆常
會中被反對黨提出的措施，並在議
會上與議員共同討論2016年的國家
預算。 特別關注的是庫內納省（全
省有87000平方公里）旱災幾年的
情況，它對農業生產的週期性現象
有很大影響。「我們一直抱怨政府
和國家預算的討論，應關注和支持
庫內納省以及鄰省威拉，都生活在
一個非常嚴重的週期性情況下。」
議會黨領袖代表勞爾‧丹達對盧薩
社表示。 然而，在一份聲明中指出
「黑公雞」黨對安哥拉南部的「乾
旱和飢荒」達到驚人的地步是已知
的，因為有必要對安哥拉政府頒佈
「緊急情況和國家災難狀態」，以
推進「為應對受影響的社區而實施
的超常規措施。」
在最近幾個星期，他們一直支持庫
內納省的活動──在北部收集食物
並分發到南方省份。

União Nacional para a
Independência Total de Angola
(UNITA) defende que o Governo
angolano deve decretar o “estado
de emergência e calamidade
nacional” no sul, face à seca e fome
que atinge algumas províncias.
A medida foi proposta pelo maior
partido da oposição na sequência
do XII congresso ordinário, que se
realizou até sábado em Luanda,
e tem vindo a ser abordada
pelos deputados no âmbito da
discussão, no parlamento, do
Orçamento Geral do Estado para
2016.
Em causa está sobretudo a
situação no Cunene, província
com cerca de 87.000 quilómetros
quadrados, afetada pela falta
de chuva há vários anos, um
fenómeno cíclico com efeitos
na produção agrícola, bastante
afetada.
“Temos reclamado uma atenção

do Governo, na discussão do
Orçamento Geral do Estado, para
dar apoio do Estado do Cunene
e também à Huíla [província
vizinha], que vivem uma situação
gravíssima, de forma cíclica”,
disse o deputado Raúl Danda,
líder da bancada parlamentar da
UNITA, à Lusa.
Entretanto, o partido do ‘galo
negro’ já fez saber, em nota
oficial, que “a seca e a fome”
no sul de Angola “atingiram
proporções alarmantes”, sendo
por isso necessário que o Governo
angolano decrete o “estado
de emergência e calamidade
nacional”, avançando com
“medidas extraordinárias para
acudir as comunidades afetadas”.
Nas últimas semanas têm sido
conhecidas campanhas de apoio ao
Cunene, com recolha de alimentos
no norte do país para distribuição
naquela província do sul.

莫桑比克建設新管道

Novos gasodutos em Moçambique
莫

桑比克政府打算建設兩條新
天然氣管道，一道是在德爾加杜角
（莫桑比克的北部）連接帕爾馬和
奔巴島，全長約300公里，另一道
是連接帕爾馬和馬普托的天然氣管
道，全長約２６００公里。
週一奔巴島舉行的國際會議期間，
在產業價值鏈和天然氣工業的議題
上，礦產資源和能源部天然氣計劃
處主任提出建設兩條新的管道。
礦產資源和能源部主任娜塔利婭‧
加巴在會議上表示「希望能達到
由北方輸送到南部管道的目標，
令位於沿海中小型公司有更多商
業機會。」娜塔利婭‧加巴表示：
天然氣項目在國內的發展能促進航
運業，因為能簡化沿德爾加杜角省
的相關項目。「航運業可以在莫桑
比克與外國公司的合作夥伴關係中
得到更多資本，另一方面，我想強
調的是旅遊產業的發展。」娜塔利
婭‧加巴稱。石油公司在建設液化
天然氣處理裝置所需的資源和財務
協議即將完成階段，但各自的財團
還沒有作出最後的投資決定。

O

Governo moçambicano
defende a construção de dois novos
gasodutos, um de cerca de 300
quilómetros na província de Cabo
Delgado, norte de Moçambique,
ligando Pemba e Palma, e outro de
mais de 2.600 quilómetros, entre
Palma e Maputo.
A construção dos dois gasodutos
faz parte do Plano Diretor do
Gás Natural apresentado pelo
Ministério dos Recursos Minerais
e Energia, durante a Conferência
Internacional sobre Cadeias de
Valor das Indústrias do Gás,
Grafite e Agrária, que decorre
desde segunda-feira em Pemba.
“Também existe o objetivo de
criar um gasoduto do norte a
sul. Espera-se com isso que haja
oportunidade de negócios para
as pequenas e médias empresas
localizadas ao longo da costa,
por onde o gasoduto irá passar”,
disse, durante a conferência,
Natália Camba, do Ministério dos

Recursos Minerais e Energia.
Camba
afirmou
que
o
desenvolvimento dos projetos de
gás natural no país podem catalisar
a indústria naval, tendo em conta
que os projetos associados a este
recurso serão dinamizados ao
longo da costa da província de
Cabo Delgado.
“A indústria naval pode ser melhor
capitalizada com pequenos
serviços que podem ser feitos
por moçambicanos, em parceria
com empresas estrangeiras.
Outro aspeto que gostaria de
realçar é o desenvolvimento do
setor turístico”, declarou Natália
Camba.
As petrolíferas estão na fase de
conclusão dos acordos financeiros
para a mobilização de recursos
necessários à construção de
unidades de processamento de
GNL, mas os respetivos consórcios
ainda não tomaram as decisões
finais de investimento.
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國際貨幣基金組織將人民幣納入國際貨幣體系

FMI inclui renminbi
no crédito internacional
瑪麗亞．卡埃塔諾 Maria Caetano

人

民幣被納入國際貨幣基金組織的特別
提款權籃子（SDR）可能不會直接有助於
增加人民幣國際貨幣儲備，但至少會增添
投資者信心，使其更多投資於以該幣種報
價的債務證券。
不同於其他貶低人民幣崛起的市場觀察
者，穆迪看到了國際貨幣基金組織這一決
策的積極面。
這次納入被普遍認為不完全符合該機構的
技術批判標準，但被認為向中國將實行的
資本帳戶自由化的必要改革投出信任票。
穆迪認為，人民幣2016年10月1日納入國際
貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）
貨幣籃子，將對中國 （Aa3/穩定） 具有正
面信用影響，人民幣納入SDR 貨幣籃子會
鼓勵各國央行投資人民幣資產，這將有望
穩定人民幣需求，在市場環境不明朗的情
況下可以抵消資本外流的部分影響。
今年夏天上演的金融事件為人民幣突然貶
值以及中國監管機構對市場的干預造成上
海和深圳交易所強烈動盪，造成人民幣在

穆迪預測，歷經今年夏天的金融動盪後，
人們對市場的信心將恢復
A agência Moody’s prevê uma retoma
da confiança após os episódios
de instabilidade financeira
do último verão

A

admissão do renminbi ao cabaz
dos direitos especiais de saque do Fundo
Monetário Internacional (FMI) poderá não
contribuir directamente para aumentar as
reservas internacionais denominadas na
moeda chinesa, mas, pelo menos, criará
um clima de confiança propício a que os
investidores façam uma maior aposta em
títulos de dívida cotados nesta divisa.
A agência de ratingMoody’s, ao contrário
de outros observadores de mercado que têm
minimizado a ascensão da divisa a moeda de
elite, vê aspectos positivos na decisão do FMI.
A inclusão é vista de um modo geral como
não estando totalmente suportada do ponto
de vista técnico nos critérios da instituição,
e é antes entendida como um voto de
confiança de que a China irá empreender
as reformas necessárias à liberalização total
da sua balança de capitais.

中國 經濟 china economia
離岸市場的購買水準較低。
結果是，第三季度境外人民幣債券市場的
發行總額為人民幣520億元，同比下降41%
。
四分之三來自海外企業或金融機構的融
資，例如德國戴姆勒跨國公司或中國銀行
香港分行。
中國內地以外地區發行的人民幣債券總額
佔中國發行總額的1.3%：總額為5870億
元，中國以外地區為440億元。
在中國內地，截至今年9月底，國家機構和
企業發行的債務創絕對記錄，發行450億新
債券。
這反映出投資者日益傾向於將離岸人民幣
債券作為一種固定收益資產類別，由於中
國利率低以及股市下跌，投資者趨向於使
用這些金融工具。
在岸人民幣匯率一直保持很高的水準，因
為一些企業的不執行，包括國企，例如中
鋼集團和保定天威。
穆迪認為，「人民幣目前納入SDR貨幣籃
子是對中國政府金融改革及放開資本帳戶
所做努力的認可」。
「這適時給予對人民幣債券和與中國有關
的投資感興趣的國際市場參與者信心，其
信心因近幾個月來人民幣貶值和有關中國
金融部門改革不確定性的增長而削弱」，
穆迪強調。

Para a Moody’s, porém, o voto favorável dos
administradores do FMI no final deste ano,
com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2016,
tem reflexo positivo na notação de crédito
do país: Aa3, com perspectivas estáveis. A
classificação da agência coloca a dívida do
país entre os instrumentos financeiros de
menor risco.
Os episódios financeiros do último Verão,
com uma súbita desvalorização do renminbi
e com os reguladores chineses a intervirem
no mercado de acções para impedirem as
fortes quebras verificadas em Xangai e
Shenzhen, resultaram num abaixamento
dos níveis de compra de títulos expressos
na moeda chinesa nos mercados offshore.
Em resultado, as emissões de novas
obrigações em offshore registaram no
terceiro trimestre deste ano uma quebra de
41 por cento em volume, por comparação

com o mesmo período de 2014, sendo
apenas lançados títulos no valor de 52 mil
milhões de yuan.
Perto de três quartos do valor foram
resultado de operações de financiamento por
parte de empresas ou instituições financeiras
do exterior, como a multinacional alemã
Daimler ou a sucursal de Hong Kong do
Banco da China, respectivamente.
O montante total de títulos de dívida em
renminbiemitidos fora da China Continental
equivale actualmente a apenas 1,3 por cento
daquele que é emitido no país: 587 biliões de
yuan face a 44 biliões de yuan.
No Continente, as emissões de dívida por
empresas e organismos estatais atingiram
um recorde absoluto nos primeiros dez
meses deste ano, com o lançamento de 4,5
biliões de novas obrigações.
A tendência é justificada com o nível baixo
das taxas de juro no país e com as quebras
nos mercados de acções, que dirigiram os
investidores para estes instrumentos.
As taxas de rendibilidadeonshore, ou yields,
têm-se mantido elevadas em resultado do
incumprimento de algumas empresas,
inclusivamente estatais, como a Sinosteel
e a BaodingTianwei.
Para a Moody’s, a entrada no cabaz do FMI,
“é um reconhecimento do compromisso
da China com a reforma do seu sector
financeiro e com a liberalização da sua conta
de capital”.
“É um oportuno fomento de confiança para
os participantes dos mercados internacionais
cujo apetite por activos denominados em
renminbi e investimentos relacionados com
a China saiu enfraquecido nos últimos meses
devido à desvalorização do renminbi face
ao dólar e crescentes incertezas acerca das
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這 適 時 給 予對人
民 幣 債 券和與中
國 有 關 的投資感
興 趣 的 國 際 市 場 參與者信
心，其 信 心 因 近 幾個月來
人 民 幣 貶 值 和 有 關中國金
融 部 門 改 革 不 確 定性的增
長而削弱
É um oportuno fomento
de confiança para os
participantes dos mercados
internacionais cujo apetite
por activos denominados
em renminbi e investimentos
relacionados com a China
saiu enfraquecido nos últimos
meses
穆迪強調 Moody’s

reformas do sector financeiro da China”,
acrescenta.
A agência de ratingprevê que o progressivo
maior acesso de entidades externas ao
mercado doméstico chinês não menorizará
o uso da moeda do país em instrumentos
de crédito no exterior – pelo menos, nos
próximos dois a três anos.
Destaca ainda o papel de iniciativas como
as novas rotas da seda, cujo financiamento
terá também por base emissões de novos
títulos no exterior, como uma das vias de
alargamento do uso e internacionalização
do renminbi. Em Novembro último, a China
ConstructionBank (Asia) Corporation
lançou mil milhões de yuan em títulos
designados como obrigações rota da seda
na Malásia.
Porém, alerta para a necessidade de reduzir
o risco para os investidores com a introdução
de um limite máximo sobreactivos detidos
para as empresas que vendem dívida no
Continente. Em offshore, os acordos
de obrigações limitam as emissões de
dívida a um rácio de 15 por cento. Mas,
a nível doméstico, o tecto não cobre as
responsabilidades assumidas no mercado
de capitais, nota. A Moody´s defende que
devem ser reforçadas as garantias.
Embora, o sinal internacional de confiança
possa contribuir para um maior número de
operações internacionais de financiamento
na moeda chinesa, não é certo que esta
adquira maios importância para os gestores
de reserva dos diferentes países.
A partir do próximo ano, o yuan estará um
cabaz de divisas juntamente com o dólar, o
euro, a libra estrelina e o iene, que é usado
pelo FMI para converter a sua unidade
de divisa especial – os chamados direitos
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穆迪還強調新絲路舉措的重要性，其融資
將基於在海外發佈的新債券，這也是擴大
人民幣的使用和將人民幣國際化的一種方
式，11月，中國建設銀行（亞洲）在馬來
西亞發行10億人民幣債券作為絲綢之路的
債券。
明年開始，人民幣將納入國際貨幣基金組
織特別提款權籃子，SDR 是IMF 創建的一
種國際儲備資產，依據貨幣籃子定值，目
前該貨幣籃子中包括美元、歐元、日元和
英鎊4 種貨幣。國際貨幣基金組織的參與
國，必須將其儲備留一部分在特別提款權
籃子，當需要還清所欠的國際貨幣基金組
織其他成員國的信債時，根據相對權值將
其貨幣轉換為籃子裡的貨幣。
因此，納入人民幣的決定已促使各國央行
開始積累更多的人民幣儲備 —— 雖然這不
是國際貨幣基金組織所規定要求的。
「人民幣儲備將通過中央銀行和私營機構
在國際範圍內發展」，中國人民銀行副行
長易綱表示，支持人民幣是國際貿易中最
重要貨幣之一的說法。
然而，瑞士銀行瑞銀集團對各中央銀行所
作的一項調查表明，70％已持有或打算持
有人民幣作為貨幣儲備。 「剩下的30％都
沒有任何義務持有人民幣」，該金融集團
的經濟學家保羅．多諾萬在一份給客戶的
留言中表示。

especiais de saque (DES). Os países
participantes do FMI estão obrigados a
deter nas suas reservas uma quota de DES,
a qual é convertida para as moedas do cabaz
segundo o seu peso relativo caso precisem
de saldar créditos com outros membros ou
com o FMI.
Daí que a decisão de incluir o renminbi tenha
motivado a expectativa de que os bancos
centrais passem a acumular mais moeda
chinesa nas suas reservas – embora tal não
seja obrigatório dentro das regras do Fundo
Monetário Internacional.
“As reservas em renminbi crescerão
internacionalmente por via dos bancos
centrais e instituições privadas”, afirmou Yi
Gang, vice-governador do Banco Popular da
China, após o voto para o reconhecimento da
moeda como uma uma das mais relevantes
nas trocas internacionais.
No entanto, uma estimativa do banco suíço
UBS, resultante de um inquérito aos bancos
centrais, indica que 70 por cento já detêm
ou pretendem ter o renminbi nas suas
reservas. “Os restantes 30 por cento não
têm qualquer obrigação de ter renminbi”,
notou Paul Donovan, economista do grupo
financeiro, numa nota aos clientes.
A consultora Capital Economics, sedeada
em Londres, também duvida que a decisão
do FMI traga, por si, uma maior procura
da moeda. “Os gestores das reservas
cambiais pensarão duas vezes antes de
confiarem os bens do seu país a políticos
que demonstraram estar dispostos a usar
a técnica do rolo compressor sobre os
direitos dos investidores quando tal lhes
parece adequado”, escreve Mark Williams,
economista-chefe para a Ásia, numa nota
aos clientes.
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中國在非洲的替代

Alternativa chinesa em África

A China está pronta para entender que África
não é um único país, considerando que a
potência asiática constitui uma alternativa
ao “monopólio do ocidente”, defenderam
investigadores à margem de uma conferência
em Maputo sobre relações sino-africanas

“A

China começa a mostrar
que está pronta para entender que
África não é um único país, mas é um
mundo diversificado e com espaço
para investimentos”, disse à Lusa o
pesquisador Elling Tjonneland, do
Chr. Michelsen Institute (CMI), à
margem de uma conferência sobre
a presença chinesa no continente
africano, organizada esta semana
pelo Instituto de Estudos Sociais e
Económicos (IESE) em Maputo.
Para Elling Tjonneland, o recente
anúncio do Governo de Pequim, no
Fórum de Cooperação China-África

(FOCAC), na África do Sul, prevendo
cerca de 60 mil milhões de dólares em
assistência e empréstimos aos países
africanos, revela um interesse por
parte da potência asiática em estreitar
relações duradoiras com os países
africanos.
“A China é, sem dúvida, uma nova
alternativa para os países africanos,
uma alternativa ao monopólio do
Ocidente”, salientou Elling Tjonneland, acrescentando que o facto de o
Governo chinês não se envolver em
assuntos de carácter político domésticos é um forte atrativo no que respeita

à sua atuação em África.
Além do apoio e parcerias económicos, prosseguiu o investigador, a
China tem disponibilizado bolsas de
estudo para estudantes dos países
africanos, numa iniciativa que visa
também a troca de experiências na
área científica entre as partes.
Embora a presença chinesa seja
cada vez mais nítida em África, com
mais de 1, 5 milhões de chineses no
continente, segundo estimativas
avançadas durante o encontro, a
China é, em muitos casos, associada
a aspetos negativos, nomeadamente
maus tratos a trabalhadores e
incumprimento das regras laborais
por parte de algumas empresas
daquele país asiático.
Li Anshan, professor da Universidade
de Pequim, por sua vez, admitiu à
Lusa a existência deste problema,
considerando, no entanto, que é
preciso não generalizar os casos.
“A China não tem nenhum histórico
de colonização de outros povos”,
afirmo Li Anshan, acrescentando

中國已理解到非洲不是一個國家，考慮到亞
洲的力量正在替代「西方壟斷」，在馬普托
會議有關中非關係的研究人員認為

中

國正開始顯示出，它已準
備好瞭解非洲並不是一個國家，
而是一個多元化及有投資空間的
世界」，米克爾森協會研究員Elling Tjonneland告訴盧薩社，在中
國出席非洲的會議，這是由社會
和經濟研究所組織在本星期於馬
普托舉辦的。
對於Elling Tjonneland，最近北京
市政府在南非的中非合作論壇上
宣佈，向非洲國家提供約600億美
元的援助和貸款，展現出亞洲力
量的一部分正在縮小，以及與非
洲國家的持久關係的興趣。
「中國無疑是非洲國家一個新的
替代品，替代西方的壟斷」，Elling Tjonneland說，並補充說，中
國政府不涉足國內政治事務是有
很強吸引力的，特別其在非洲的
活動。
除了經濟的支持和合作夥伴關
係，研究員繼續說，中國向非洲
國家學生提供獎學金，此舉的目
的在於雙方之間的科學交流經驗。
雖然中國在非洲的存在日益明
顯，有超過150萬中國人在該大
陸上，但根據會議期間的推進估
計，在許多情況下，中國是聯接
到消極方面，尤其是亞洲國家的
一些公司對工人的虐待和不遵守
勞工標準。
北京大學教授李安山，向盧薩社
承認存在這個問題，然而，考慮
到不應一概而論的情況。
「中國沒有殖民其他民族的歷
史」，李安山說，並補充，為了

給非洲國家得到更多的選擇，並
在國際市場上的全景中，是一個
理想的時間點讓更多的中國企業
赴莫桑比克投資。
對於社會和經濟研究所的塞爾吉
奧·希沙瓦，中國在非洲的出席是
一個很好的機會，現在是由南非
當局設計出維護自己國家利益的
政策。
「例如，莫桑比克，最重要的
是，國家的政治精英沒有採取有
利於群眾人民利益的政策」，他
說，並強調，對中國在非洲的出
席，主要是西方國家的批評，由
於 「非洲的亞洲虎」的擴大，令
它們感受到威脅。
「所有國家都認為在這裡有利
益，比如中國」，他補充說，最
重要的是，莫桑比克確保與北京
政府的關係會帶來雙方收益。
中國主席習近平在中非合作論壇
上公佈，於上週在約翰內斯堡郊
區舉行，這將提供600億美元援助
的貸款給非洲國家。
習近平說：「中國已決定提供一
共600億的扶持資金，其中包括
50億的無息貸款和350億的優惠
貸款，並給出口信貸提供優惠條
件」。
中國成為2009年非洲大陸的主要
貿易夥伴，特別是對原材料表現
出巨大的「胃口」。
六月份，商務部副部長高燕在馬
普托宣佈，中國於未來幾年將在
莫桑比克進行總額為50億的投資
（44億歐元）。

que este é o momento ideal para que
mais empresas chinesas invistam
em Moçambique, como forma de
dar mais alternativas aos países
africanos no panorama do mercado
internacional.
Para Sérgio Chichava, do IESE, a
presença chinesa em África constitui
uma grande oportunidade e, atualmente, cabe às autoridades africanas
desenhar políticas que salvaguardem
os interesses dos seus estados.
“Por exemplo, para Moçambique,
o mais importante é que as elites
políticas nacionais não adotem
políticas em benefício de uma parte
da população”, afirmou, salientando
que as principais críticas à presença
chinesa em África são feitas pelo
Ocidente, que se sente ameaçado
com a expansão do “tigre asiático
em África”.
“Todos os países que cá estão têm
interesses, tal como China”, declarou,
acrescentando que o mais importante
é que Moçambique garanta que as
relações com o Governo de Pequim

tragam ganhos para os dois lados.
O Presidente chinês, Xi Jinping,
anunciou no FOCAC, realizado na
semana passada nos arredores de
Joanesburgo, que vai conceder 60 mil
milhões de dólares em assistência e
empréstimos aos países africanos.
“A China decidiu providenciar um
total de 60 mil milhões de dólares
em fundos de apoio, que inclui
cinco mil milhões em empréstimos
isentos de juros e 35 mil milhões
para empréstimos concessionais e
crédito à exportação, com condições
preferenciais”, disse Xi.
A China tornou-se em 2009 o
principal parceiro comercial do
continente africano, evidenciando
o enorme “apetite” do país por
matérias-primas.
Em junho, a vice-ministra do
Comércio da China, Gao Yan,
anunciou em Maputo uma verba
de 5 mil milhões de dólares (4,4 mil
milhões de euros) para investimentos
chineses em Moçambique, durante os
próximos anos.
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Maratona de Macau

比競賽更多
Muito mais que uma corrida
義來 Fernando Eloy
圖文 texto e fotos

早上六時起步，10度的室外溫度和小雨綿綿的天氣增加了賽事的困難度，當鬧鐘在凌晨四點半響起時，一個問
題也在尋求答案：是什麼讓8000多人放棄了周日早上賴床享受回籠覺的時光，而選擇了早起跑步
Com partida às 6h00, os termómetros a marcarem 10 graus e uma chuvinha que tornava o prato ainda mais
indigesto, desde que o despertador tocou, à 4h30, uma pergunta pedia resposta: o que levaria cerca 8.000 pessoas
a correrem num domingo de manhã, tão bem desenhado para se ficar na cama e arrolar mais um sono
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Maratona de Macau

C

hegamos à Taipa por volta das 5h15 e
de imediato percebemos que a tradicional
tranquilidade das manhãs de domingo estava
a ser perturbada por um movimento pouco
habitual de trânsito que culminava numa
longa fila para o parque de automóveis do
Jardim Central. Mais junto ao estádio era um
verdadeiro sururu, o que até levou o taxista
a perguntar se não queríamos ficar logo ali
na rotunda, ao que acedemos.
Apesar da noite escura e da hora temporã,
as imediações do estádio assemelhavam-se
a uma romaria com gentes de várias idades,
de sapatos garridos e roupas desportivas.
Alguns, mais prevenidos, cobriam-se com
plásticos, pois a chuva que já caía não
augurava nada de bom. Migravam como
formigas para a entrada do pavilhão onde
a organização tinha preparado um espaço
para depósito dos objetos pessoais. Para aí
nos dirigimos. Lá chegados deparamo-nos
com uma impecável organização de sacos,
separados por cores, conforme os seus
proprietários corressem a mini, a meia ou
a maratona. Uma voz feminina em cantonês
ia avisando da hora da partida e sugerindo às

pessoas que seguissem para a pista. E assim
seguimos a multidão pelo túnel de acesso.
O ambiente era de felicidade e de algazarra,
o ar impregnado do inconfundível aroma
mentolado das pomadas de aquecimento
muscular... Aos poucos sentia-se o contágio
pelo entusiasmo geral, mas a ideia inicial não
nos saía da cabeça: “como podia estar aquela
gente tão feliz, àquela hora da manhã, num
domingo, com aquele tempo horrível para
irem correr e, ainda por cima, uma prova
cujo primeiro “atleta” morreu à chegada...
Voltava-nos à cabeça lenda de Fidípides, esse
mensageiro profissional do exército grego,
cinco centenas de anos antes de Cristo se
fazer à Terra, engajado para ir de Maratona
a Atenas anunciar a vitória sobre os Persas,
e cuja última palavra foi “Niki!” (vitória)
antes de se retirar para o paraíso dos heróis
gregos. Mal sabia ele que o seu esforço seria
agora motivo de satisfação de milhões de
pessoas em todo o mundo... E mais 8.000,
na manhã fria de Macau, 2.500 anos depois.
Chegados ao estádio, deparamo-nos com as
hordas sorridentes agrupadas e separadas
pelas distâncias legais que distinguem os

mini, os semi e os maratonistas uns dos
outros. Dirigimo-nos para a linha de partida
onde uma coleção notável de gente boa da
cidade, nos seus impecáveis fatos de treino,
já ali estava para saudar a populaça e, talvez,
correr. A chuva fazia agora sentir-se com
mais intensidade, mas a hora aproximavase e a partida ia ser dada. O mau tempo não
parava aquela mole humana, nem apagava
os sorrisos e as milhares de selfies que iam
sendo tiradas. De pronto, as assistentes
fizeram chegar uns chapéus de chuva à
tribuna erigida ao lado linha de partida e,
às 6h00 em ponto, o secretário Alexis Tam,
coadjuvado pelos presidentes do evento,
Ma Iao Hang (Associação de Atletismo) e
José Tavares (Instituto do Desporto) dava o
sinal partida e assim largavam os primeiros
1.200 maratonistas. A mole humana
cruzava a linha de partida, esfuziante; e aí
apercebemo-nos de algo extra competição:
à media que os concorrentes passavam pela
tribuna, ouviam-se aplausos e vivas a Alexis
Tam, quiçá em resultado o seu discurso, dias
antes, na Assemleia Legislativa. O algodão,
de facto, não engana, e a popularidade do

secretário vê-se nos dias que correm.
Lá foram os maratonistas, para voltarem
num máximo permitido de cinco horas (5!),
sendo de esperar que os primeiros cortassem
a meta duas horas e picos depois, como se
veio a confirmar. Passados uns minutos
chegou a vez dos semi-maratonistas. Nova
partida, e mais 4.200 almas faziam-se à
manhã escura e fria. Mais uns quantos vivas
a Alexis Tam eram ouvidos. Chega depois
a vez dos mini-maratonistas, que tinham
4,2 km pela frente. Mas antes, altura para
o protocolo com os convidados especiais
a perfilarem-se para a foto. O presidente
da Associação de Advogados, Jorge Neto
Valente, confidencia-nos, em jeito de gozo,
que a maratona de Shenzhen tinha corrido
muito bem, pois não havia notícia de que
tivésse morrido alguém. Estava inseguro
se isso seria uma boa ou uma má notícia,
já que se aprestava para se juntar aos minimaratonistas. Mais uma vez vem-nos
Fidípides à memória. Partida dada e lá foi
ele, com mais 4.199, para uma corrida de ida
e volta até à Ponte Flor de Lótus. Entretanto,
os restantes VIP’s alinhavam na partida para
a foto da praxe e, surpresa, partiram também
para a maratona. Mas, afinal, havia também
uma prova não oficial, ainda menor que a
mini... Mal saídos do estádio, este últimos
“atletas”entraram na porta ao lado e foram
directos à sala VIP para umas bebidas quentes.
A manhã não estava para menos.
Acabámos por perder o autocarro dos
jornalistas que partira minutos antes para
acompanhar a prova; pelo que pensámos
que talvez fosse melhor irmos para a sala
de imprensa, apanhar uma bebida quente e
um pãozinho, enquanto esperávamos pelas
primeiras chegadas. Pura decepção: só havia
água. A alternativa era um sorriso amarelo e
uma história qualquer, tentando entrar na sala
VIP; ou procurar alguma substância, pois não
tinha havido tempo para pequenos almoços. A
segunda alternativa era a melhor. Voltámos
mesmo a tempo de apanhar a chegada de
Neto Valente, contente por estar vivo e
com aquele ar de felicidade comum ao
todos os outros. Buddy Lam, por exemplo,
não resistiu à responsabilidade de ser vicepresidente do maior patrocinador da prova,
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清

晨5點15左右我們到達了氹仔，並立
即意識到，星期天清晨固有的寧靜正被一個
在中央花園停車場排成長排的不尋常運動所
擾亂。越靠近體育館人群就越密集，甚至讓
計程車司機不得不詢問我們是否想在圓環處
下車。
儘管凌晨時分漆黑的夜色仍未褪去，許多不
同年齡層的人已如朝聖般聚集在體育場附
近，他們穿著華麗的鞋和運動服，甚至帶著
塑膠雨衣，因為已經在下的雨並不是個好兆
頭。人群像螞蟻一樣移動到場館入口處，馬
拉松組織方為我們準備的存放個人物品的房
間。到達場館後，我們帶上了不同顏色的袋
子，以區分跑迷你，半程或是全程馬拉松賽
事。一個粵語女聲在提醒出發時間，並建議
人們沿著跑道，所以我們隨著人群大流通過
了隧道入口。這裡的氣氛是幸福而喧嘩的，
空氣中彌漫著肌肉發熱軟膏獨特的薄荷香
味，而我們，也逐漸讓自己被這著迷一般的
熱情所感染，但這個想法沒有離開過腦海：
「在周日早上的這個時間去跑步，這些人怎
麼還會這麼高興，此外，比賽的始祖『運動
員』還死在終點……」
菲迪皮德斯的傳說浮現在我們的腦海中，這
位西元五百年前希臘軍隊的信使，拼盡全力
從馬拉松平原跑回雅典宣佈戰勝波斯人的捷
報，在去到希臘英雄的天堂之前，他留下了
最後一句話：「Niki!（勝利）」。他不知道
的是，他的拼搏直到如今還在激勵世界各地
數以百萬計的人們……例如2500年以後，
在澳門寒冷的早晨聚集的8000多人。
到達體育館後，我們微笑著根據迷你，半程
和全程等不同賽程分成不同比賽的小組，一
起前往已經聚集著一群顯眼的熱心市民的起
跑線上，他們穿著無可挑剔的運動服在那裡
準備迎接民眾或者也是參加競跑者。大雨帶
給人們的感覺更為強烈，但時間已越來越接
近出發時刻。惡劣的天氣無法阻止人們的熱
情，也無法抹去人們臉上的笑容，更無法阻
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止正在自拍的數千人們。準備就緒後，工作
人員在起跑線旁邊的主席台上撐起了一些雨
傘，並在上午六點衝上豎立的領獎台上，司
長譚俊榮，和賽事的主席馬有恆（澳門奧會
副主席）和戴祖義（體育發展局）一起啟動
了出發的信號，1200名運動員們衝出了出發
點。衝過起跑線的身影讓人眼花繚亂；隨後
我們意識到一些比賽之外的事情：當比賽選
手們通過主席台時會聽到譚俊榮的掌聲和歡
呼聲，印證了他幾天前在立法會的講話。沒
有令人失望，這位司長的受歡迎程度也能在
這些天看到。
運動員們出發了，他們要在最多五小時（5
個！）內返回運動館，且預期兩個小時就會
有選手到達，隨後這一點也得到了確認。幾
分鐘後，跑半程馬拉松選手開始準備了。起
跑線重新拉起，4200個靈魂在這個黑暗、寒
冷的早晨出發，且再一次聽到司長鼓勵的說
話。最後出發的是參加迷你馬拉松的選手，
他們面對的是4.2公里。但之前是與特邀嘉
賓一起拍照的時間。澳門律師公會主席華年
達（Dr. Jorge Neto Valente）非常高興地告
訴我們，深圳馬拉松舉辦得非常好，因為沒
有任何人死亡。不能確定這會是一個好消息
還是壞消息，因為他正在準備加入迷你馬拉
松的選手隊伍之中。菲迪皮德斯的傳說再次
進入我們的腦海。他和4199人一起出發，
要跑到蓮花大橋然後折返。然而，剩下的貴
賓排在出發點進行例行拍照，而令人驚訝的
是，他們也都參加了馬拉松比賽，不過是一
個非正式的比賽，比迷你的還要小……一
離開運動館，這些最後的「運動員」們就進
入側門直接回到貴賓室飲熱飲了。早晨不是
給少數的。
最終我們沒有趕上幾分鐘前已經離開追蹤賽
事的記者車；因此，我們覺得直接去新聞發
佈廳可能比較好，一邊等待第一位到達者一
邊享受一點熱飲和麵包。但現實讓我們非常
失望：除了水外什麼都沒有。所以我們只好

尋求替代方法，苦笑著找理由進入貴賓室；
或者找一些東西填肚子，因為已經沒有時間
吃早餐了。這就是我們所做的。返回時我們
正好趕上內托·瓦倫特到達終點，慶幸自己
還活著，快樂的氣息洋溢在所有人身邊。例
如，Buddy Lam沒有抗拒他作為 比賽主要
贊助商——銀河副總裁的責任，向我們保證
完成了4.2公里的迷你賽事，而且很高興，
因為比他想像的要容易得多。對於這一年，
他承諾會從更高的角度去思考。此外他也露
出了那樣被人們所感染的笑容……
賽道旁邊站著一個低氣壓的男人，不停尋
找的眼神中透出明顯擔憂。 這個男人叫Michael Mitei，是賽事中肯亞選手的經理。他
十分擔心寒冷和雨水，而且曾經是馬拉松運
動員的他，可能是向我們解釋決定跑42.5公
里的運動員在思考什麼的合適人選。經過一
番思考後他告訴我們：「錢」。並解釋到：
「對我們來說這是一個工作，這就是我們腦
中所想。勝利意味著領取薪酬，這就是讓我
們競跑的原因。所以他們先到達會比較好，
這也是我很擔心的原因」。十分的務實。因
為我們已經看到奧運會馬拉松冠軍和作為組
織方邀請的嘉賓之一的羅莎·莫塔，我們找
到她來聆聽另一種聲音。她驚異於Mitei的
觀點，並向我們說明跑步的樂趣和無論處於
什麼立場都要越過終點線的偉大目標。她還
告訴我們對於一個訓練有素的運動員來說，
跑步時間是如何度過的。從更深、更技術細
節的角度，告訴我們大量努力的專注，集中
和重要性。隨後經過我們身邊的是譚俊榮先
生，英姿勃發心情愉悅。他對註冊比賽的運
動員人數非常高興，並強調這些賽事對旅遊
業，吸引新市場，運動員，家庭和好奇心的
重要性。我們也瞭解到他也是早上六點開始
比賽的想法的發起人。政治妥協……「人
們不希望看到交通被中斷。我們盡力讓每一
個人都能滿意，並確保馬拉松展開的條件」
，他解釋說，並強調這場賽事對澳門的發展
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a Galaxy, e garantiu-nos ter feito os 4,2
kms inteirinhos da mini-maratona. Estava
contente por ter sido muito mais fácil do que
pensava. Para o ano, prometeu pensar em
voos mais altos. E também ele ostentava o
tal do sorriso...
Ao lado da pista, estava um homem sisudo,
de olhar perdido e vazio, visivelmente
preocupado. Era Michael Mitei, o manager
dos atletas quenianos em prova. Estava
preocupado com o frio e com a chuva. Como
também ele já foi maratonista, talvez fosse
a pessoa indicada para explicar o que vai na
cabeça de um atleta que resolve correr 42,5
km. Depois de pensar um pouco, responde:
“Dinheiro”. E elabora: “Isto para nós é um
trabalho e é isso que nos vai na cabeça. Ganhar
significa ser pago, receber o salário; é isto que
nos faz correr. Por isso é bom que cheguem
na frente e é por isso que estou preocupado.”
Pragmático. Como já tínhamos visto Rosa
Mota, campeã olímpica da maratona e uma
das convidadas da organização, fomos à
procura dela para ouvir mais uma opinião.
Ficou espantada com a visão de Mitei e
falou-nos do prazer pela corrida e do grande

objetivo de cortar a meta, fosse em que posição
fosse. Disse-nos também que para um atleta
bem preparado, o tempo passa correr. Mais
fundo, ao pormenor técnico, falou-nos do
foco, da concentração e da importância de se
saber dosear o esforço. Passa então por nós
Alexis Tam, cheio de vida e contagiando boa
disposição. Estava contente pelo número de
atletas registado e reforçou a importância
destes eventos para o turismo, pela atração
de novos mercados, atletas, famílias e curiosos.
Ficámos também a saber que foi dele a ideia
de começar a corrida às 6h00. Compromissos
da política... “As pessoas não gostam muito de
ver o trânsito interrompido. Assim, tentamos
agradar a todos e garantimos que a maratona
se realiza em condições”, explica, frisando a
importância da prova para o desenvolvimento
de Macau e a sua projeção internacional. Ao
seu lado, José Tavares estava feliz por ter
vencido a velha batalha de fechar as ruas para a
maratona passar. O percurso, confessa, não é
ainda o ideal, ainda por cima prejudicado pelas
obras do metro ligeiro. No futuro, acredita,
será ainda melhor.
Por esta altura já havia vencedor na

maratona. Mas o que mais nos intrigava
era perceber o que levava tanta gente
disposta a tamanho esforço. Não aqueles
que cortavam a meta em pouco mais de
duas horas, mas os que levavam 4 ou 5
horas. Na reta da meta, para nosso espanto,
poucos vinham complemente arrebentados.
E quanto mais o tempo passava mais
alegres vinham os que chegavam. A
opinião era invariável: superação. Tudo
aquilo era o desafio de vencer o desconforto
físico, procurar a sensação de conquista.
Jennifer, 41 anos, veio de Hong Kong e
cortou a meta 3h44. Estava feliz, mas com
pena de ter feito mais dois minutos o seu
melhor tempo, vinte maratonas depois.
Francisco Belo, que por cá viveu oito anos,
fez coincidir a visita a Macau para correr a
maratona. Aos 61 anos, cortou a meta em
3h30, com um ar absolutamente fresco.
Começou a correr há 6 anos e já vai na
terceira maratona. “É um gosto, um vício”,
para além do prazer de apreciar os sítios por
onde passa. Por isso, lamenta, o percurso
devia passar pelo meio da cidade, sugere.
Martin, 46 anos, residente em Macau,

47/400 caixas

箱（體育館內/ 路線中）
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Cerca de 30
媒體網點

Órgãos de imprensa creditados

意外 Acidentes

um concorrente caiu e teve de levar pontos
na cabeça, por ter desmaiado por falta de
açúcar. Correr de barriga vazia não é uma
boa ideia, explicam os serviços médicos.

一名參賽者摔倒，不得不在其頭部縫針，因他
大量失糖而暈了過去。服務醫生解釋最好不要
餓著肚子跑。
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和國際化的重要性。旁邊是戴祖義先生，他
很高興又一次打贏了封閉街道讓馬拉松通過
的老戰役。他承認這條路線仍然不是很理
想，受到輕軌工程的阻礙。但他相信在未來
一定會更好。
現在馬拉松贏家已經出爐。但是，我們最感
興趣的，是什麼讓這麼多人願意一起努力。
不是那些在短短兩個多小時就跑完了賽程的
人們，而是那些花了四五個小時的人。我們
驚奇的是，到達終點線的很少有累到虛脫的
人，更多時候到達者都在傳達快樂。這一個
觀點是不變的：克服。所有這一切都是克服
身體不適的挑戰，尋求成就感。41歲來自香
港的珍妮佛用了3時44分到達終點。她很高

興，但也遺憾比她的最佳成績慢了2分鐘。
在澳門住了八年的法蘭西斯科·貝洛，這次
恰巧來澳門參加了馬拉松。61歲的他用了3
時30份衝過終點線，帶來一股絕對新鮮的空
氣。他六年前開始跑步，現在是第三次參加
馬拉松。「就像上了癮一樣」，欣賞路過的
風景是難以描繪的樂趣。因此，他感到遺憾
並建議路線應該穿過城市。46歲的澳門居民
Martin緊跟法蘭西斯科越過了終點線，但他
非常疲累，說話很勉強。他兩周前剛跑過一
場馬拉松。不同的故事以同樣快樂、喜悅和
克服的聲調重複上演。36歲來自香港的Michelle第一次來澳門競跑，花了將近4小時。
顯然，競爭並不是最重要的。最後一位在五

Jennifer

cortou a meta pouco depois de Francisco,
mas completamente derreado. Mal falava.
Tinha corrido outra maratona há apenas
duas semanas. As histórias repetiam-se, no
mesmo tom de superação, prazer e alegria.
Michelle, 36 anos, que veio de Hong Kong
pela primeira vez correr em Macau, tirou
um minuto ao seu hábito de quase quatro
horas de corrida.
Claramente, a competição não era o mais
importante. O último herói a cortar a meta

小時內越過終點線的英雄是64歲澳門土生土
長的居民Tsang Tak Seng，他是一名退休公
務員。他邁著堅定、安靜的步伐，從容不迫
地跨過了終點。「一切都進行得非常順利，
且過得太快」，他笑著說。 「這是今年的
目標，我堅持訓練是想看看我是否能完成，
我做到了。我很高興」。羅莎·莫塔的技術
對他來說並不陌生：「我是一個慢跑者，但
我始終專注；我的目標是每公里7分鐘」。
從馬拉松中獲得了什麼？「耐性，持久性和
盡自己最大的努力實現我們的目標」。
誰贏得了比賽？ 8000個運動員都是，我們
有足夠空間記住他們的名字。但是，他們是
不同類別的贏家。一些是贏得了獎金回家，

Francisco Belo

nas 5 horas permitidas foi Tsang Tak Seng,
64 anos, natural de Macau, funcionário
público reformado. Chegou num passo certo,
tranquilo, sem pressas nem vagares. “Correu
tudo muito suave e passou demasiado
depressa” diz a rir do alto das suas 14
maratonas. “Este é o objetivo do ano, treinei
para ver se conseguia finalizar e consegui.
Estou feliz!”. A técnica de Rosa Mota não lhe
é alheia: “Sou um corredor lento, mas sempre
focado; o meu objetivo é correr cada km em 7

其他人更多的是一場關於克服的故事。在體
育場外，我們再次遇到了Michael Mitei。他
很高興，那些肯亞人運動員們獲得了許多頂
尖的成績，其中一人贏得了半程馬拉松。午
餐時間。一場真正的馬拉松。明年還有更
多。因為工程減少，預期隧道和坡道的數量
也會減少，許多運動員都十分期待。但這將
是另一場馬拉松。一步一步，人們正擁抱賽
事，並認識到有8000人在競跑。也許甚至會
同意封閉更多街道的交通，在星期天的早晨
走上幾步路。這是一個「克服」問題。
中國日報

Tsang Tak Seng

minutos”. Que lição tira como maratonista?
“Endurance, persistência, dar o nosso melhor
para atingirmos os nossos objetivos.”
Quem ganhou a corrida? 8 mil concorrentes
e temos espaço para os nomear a todos.
Entretanto, sucediam-se os vencedores em
várias categorias. Uns levaram dinheiro
para casa, outros mais uma história de
superação. Já fora do estádio voltámos a
encontrar Michael Mitei. Estava contente.
Os quenianos conseguiram muitos lugares

Michael Mitei

cimeiros e um deles tinha venceu a meia
maratona. Hora de almoço. Uma verdadeira
maratona. Para o ano há mais. Com menos
obras, espera-se, e menos túneis e rampas,
esperam muitos dos atletas. Mas isso será
outra maratona. Passo a passo, assim a
população abrace a prova e perceba que
se há 8 mil a correr. Talvez até aceitem ver
mais ruas fechadas ao trânsito e andem um
bocadinho a pé num domingo de manhã. É
uma questão de superação.

42.195米，為什麼？

媒體呢？

E A IMPRENSA?

禁果效應

Segundo reza a história, foi em 1908, nos Jogos Olímpicos
de Londres, que esta distância se consagrou para não mais
mudar. E tudo por causa de um real capricho. Até então
as distâncias variavam à volta dos 40 km. Reza a história
que a rainha Alexandra pediu que a corrida começasse nos
relvados do Castelo de Windsor (aparentemente para que as
crianças da família pudessem ver a partida do seu quarto) e
terminasse em frente ao camarote real no Estádio Olímpico
- o que dava 26 milhas e 305 jardas (42.195 quilómetros).
E assim ficou.

Apenas uma nota a lamentar na excelente organização do
Instituto do Desporto: havia apenas uma sala de imprensa
minúscula e imprópria para consumo, pelo que era preciso
procurar a assessora de imprensa - inexcedível - sempre que
precisávamos de obter alguma informação. Começando a
corrida tão cedo, tivessem uma bebidas quentes e respetivos
comestíveis também fazem falta. Imaginar uma forma para
que os jornalistas possam acompanhar o desenrolar da
corrida a partir do estádio parece-nos também essencial.

O número de inscrições nas três provas (8 mil) bateu este
ano claramente o recorde alcançado no ano passado: 6 mil.
Aliás, desde 2011 que os números estão sempre a crescer.
José Tavares diz que isso se deve também à limitação de
inscrições. O Instituto de Desporto passou a limitar o
número de participantes e “isso mudou o comportamento
das pessoas”. As inscrições esgotam-se mais rapidamente.
Em 2015 “as mais de 2.000 vagas disponíveis esgotaram-se
em 2 dias”, recorda José Tavares.

只抱怨體育發展局出色組織工作中的一點小失誤：只有一個
很小的不夠使用的新聞發佈廳，所以每當我們需要得到一些
資訊時，都必須尋找新聞顧問——無法逾越的。比賽開始得
如此之早，應該提供熱飲和相應的食物但卻缺席了。設想一
個讓記者們能從體育館出發跟隨比賽進程的方式似乎也是必
不可少的。

今年三場比賽的登記人數（8000）清楚地擊敗了去年達到
的記錄：6000。事實上，自2011年以來這一數字就在不斷
增加。戴祖義表示也是由於人數限制。體育發展局開始限制
參與者的數量，而這「改變了人們的行為」。註冊名額瞬間
搶空。2015年，「超過2000個名額在兩天內被搶購一空」
，戴祖義指出。

42,195 METROS, PORQUÊ?

根據歷史，在1908年的倫敦奧運會上，這個距離是為了不
出現更多的變化而專門設定的。而一切都源於王室的心血來
潮。至此賽程距離的範圍便在40公里左右浮動。據說是因
為亞歷山卓王后要求競跑比賽從溫莎城堡（顯然是為了家裡
的孩子們能從他們的房間裡看到）的草坪出發，在奧林匹克
球場的皇家包廂前面設立終點——這段距離為26英里305碼
（42.195公里）。這就是42.195米的起源。

FRUTO PROIBIDO
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博彩業務在稅務局的逃稅方案

Esquema de fuga ao Fisco
em negócios do jogo

場舉辦的各種展覽的推廣和銷售」的虛假
服務。該集團——58％是由澳門博彩控股
所控制和阿梅林旅遊35％——能在三年內
（2002年至2004年）虛假地增加企業的成
本至99.22億歐元（埃斯托利爾）及16.8億
歐元(迪瓦爾津)。此外Nortenha Bingos 公
司經營Bingo do Salgueiros，其被列為逃
稅名單中，以 「技術援助」的 假服務。該
公司取代了真實的納稅額24.7萬歐元，而
埃斯托利爾支付34.87億和迪瓦爾津索爾清
償了41.1萬歐元。
此外ESPGE，一間在賭場組織表演任務的
公司，虛假地增加了他們的成本35.43億。
總額支付了50.88億歐元，已經包括利息及
受利於該程式的歐時中止。

九百萬歐元失蹤

週三颶風行動以稅務欺詐罪起訴40名嫌疑
人。被指控的人包括，稅務欺詐計劃的發
起人及所有沒有向稅務局繳稅的客戶，檢
測到失蹤的稅收大約為九百萬歐元。
所有其他作為被告的客戶則通過恢復真實
稅收處於自由程序。
每日新聞

伴隨埃斯托利爾及波瓦．迪瓦爾津賭場假帳的颶風行
動，得多支付了500萬歐元予以處理

埃

斯托利爾及波瓦．迪瓦爾津賭場的
企業所有人是颶風行動調查的逃稅巨頭客
戶。一旦被發現，埃斯托利爾及波瓦．迪
瓦爾津賭場要支付欠稅務局的款項，以避
免受到檢察院的起訴和被判加重稅務欺詐
罪。總體上，要支付50.88億歐元。
在颶風行動的第四宗案件中包含中央調查
和刑事訴訟部門的指控，出現更多的大型
公司。例如：（亞速爾群島和馬德拉）索
馬戈建設， Tamega建築商和OPCA；馬德
拉島的食品分銷集團——約瑟．薩；已故商
人阿道夫．羅克及Revigrés 的Porcel。
費爾蓋拉斯的多個製鞋企業也進入了圍繞
兩間公司的假帳方案，被稱為ISM和ISF，
由約翰．烏爾里希、路易士．維艾拉、弗

雷德里科阿羅卡和沙蒙．費雷拉所控制。
根據指控，主要導師是烏爾里希，BCP集
團的Servitrust工作的前員工。
通過ISM／ISF提供的服務，通過涉及使用
總部設在英國及在避稅天堂，如直布羅陀
和伯利茲的公司傳送假發票，因此利用葡
萄牙公司去虛假地增加企業的成本，並繳
少一點的稅。在大多數情況下是由財務和
檢察官來調查自2001年至2013年發生超過
10年以來的事實。

虛假服務

埃斯托利爾及波瓦．迪瓦爾津賭場的案件
正涉嫌由境外機構提供「顧問」、「在賭

Operação Furacão Casinos
do Estoril e Póvoa de
Varzim apanhados com
faturas falsas. Pagaram
mais de cinco milhões de
euros para se livrarem de
processos

A

s empresas proprietárias dos casinos do
Estoril e da Póvoa de Varzim foram clientes
do gigantesco esquema de fuga aos impostos
investigado na Operação Furacão. Depois
de descobertas, a Estoril Sol e a Varzim
Sol resolveram pagar aquilo que deviam ao
Fisco, para evitar acusações do Ministério
Público e julgamento por crimes de fraude
fiscal agravada. No total, foram pagos 5,088
milhões de euros.
No quarto processo da Operação Furacão
concluído com acusação do Departamento
Central de Investigação e Ação Penal,
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constam mais empresas sonantes.
Exemplos: as construtoras Somague (dos
Açores e Madeira), Construtora do Tâmega
e OPCA; o grupo de distribuição alimentar
Jorge Sá, da Madeira; a Porcel, do falecido
empresário Adolfo Roque, da Revigrés.
Também várias empresas de calçado de
Felgueiras aderiram a um esquema de
faturas falsas que girava à volta de duas
sociedades, conhecidas como ISM e ISF,
controladas por João Ulrich, Luís Vieira,
Frederico Arouca e Jaime Ferreira. Segundo
a acusação, o principal mentor seria Ulrich,
um ex-funcionário do grupo BCP, onde
trabalhou na Servitrust.
Os serviços oferecidos pela ISM/ISF
passavam por esquemas envolvendo o uso
de empresas sediadas no Reino Unido e em
paraísos fiscais, como Gibraltar e Belize,
para passar faturas falsas e, assim, serem
usadas por empresas portuguesas para
aumentar ficticiamente os seus custos e
pagar menos impostos. Na maior parte
das situações investigadas pelas Finanças
e Ministério Público os factos ocorreram
há mais de 10 anos, desde 2001, e só
terminaram em 2013.

Serviços fictícios
No caso da Estoril Sol e da Varzim Sol
estavam em causa falsos serviços de
“consultadoria”, “promoção e marketing de
diversos espetáculos realizados no casino”
prestados por entidades offshore. O grupo
– controlado em 58% pela sociedade STDM
Macau e em 35% pela Amorim Turismo –
conseguiu, em três anos (entre 2002 e 2004),
aumentar ficticiamente os seus custos em
9,922 milhões de euros (Estoril Sol)
e em 1,680 milhões (Varzim Sol). Também a
Sociedade Nortenha de Bingos, que explora
o Bingo do Salgueiros, é classificada como
aderente ao esquema de fuga aos impostos,
com falsos serviços de “assistência técnica”.
Esta empresa repôs a verdade fiscal pagando
247 mil euros, enquanto a Estoril Sol pagou
3,487 milhões e a Varzim Sol liquidou 411
mil euros.
Também a ESPGE, empresa que tinha
como missão a organização de espetáculos
nos casinos, aumentou ficticiamente os
seus custos em 3,543 milhões. No total,
pagou 5,088 milhões de euros, já com
juros incluídos, e beneficiou da suspensão
provisória do processo.

Nove milhões de euros
em falta
Nesta quarta acusação da Operação Furacão
são visados 40 arguidos por crimes de
fraude fiscal. São acusados os promotores
do esquema de fraude fiscal e todos os
clientes que não pagaram ao Fisco os
impostos detetados em falta, num montante
aproximado de nove milhões de euros.
Todos os demais clientes constituídos
arguidos ficaram livres de processos
mediante a reposição da verdade fiscal.
Jn
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激進主義是必要的

Abertura do mercado financeiro
安東尼奧．桑帕約 Zhao Yinan

這

位前國民議會會長 —— 在印尼佔領
期間他加入武裝反抗組織東帝汶民族解
放革命武裝力量（ Falintil ）的叢林戰鬥
—— 他在葡新社的採訪中回憶說，世界當
時「被分為兩部分」，需要做出選擇。
「激進主義對於給予反印尼佔領力量和訓
練其戰鬥是必要的。任何民族解放鬥爭都
必須做出選擇」，他表示，並認為最重要
的是捍衛東帝汶革命陣線黨1975年11月
28日宣佈的獨立。
「因此，我們必須激進，這裡的激進帶引
號。最重要的是在這場強加給東帝汶人民
的戰爭中採取強硬立場。如果我們當時選
擇的是更加靈活的立場，我們很難取得現
在的成功」，他解釋說。
60歲的盧奧洛曾於2002年5月20日作為議
會會長宣佈東帝汶獨立，他堅持認為，這
種激進主義「對東帝汶人民反抗印尼軍事
佔領的鬥爭帶來紀律並起到引導作用」。
但力量的不平等使得反印尼鬥爭「非常
複雜」，東帝汶的游擊隊「一個接一
個」被破壞，他回憶道。
反抗因戰爭形式發生變化，戰爭形式發

生了兩次變化，始於1975年12月7日的印
尼佔領從常規戰爭轉變為游擊戰，之後
再轉變為城市游擊戰。
盧奧洛回憶了印尼對東帝汶獨立革命陣
線建立的「反抗據點」發動的重大襲
擊。
「力量被分為多個部分，由每一地區的
武裝力量和人民發動反抗。我可以說，
與印尼戰鬥的游擊戰士帶上了他的兒子
和妻子。我們必須發動這種戰爭，以保
衛我們的人民，讓他們不陷入敵人的手
中」，他回憶。
「也有政治原因，因為印尼當時控制
5%的人口。95%的人口在山裡與東帝
汶獨立革命陣線反抗印尼。印尼想要的
是盡可能多地抓住人民，向全世界表明
融合即使成事實，人民已自由地作出選
擇，東帝汶融入印尼過程中，東帝汶未
收到任何壓力」，他表示。
多個反抗據點「一個接一個」被摧毀，
甚至連最東端的也被摧毀了，東帝汶游
擊戰士戰鬥至最後一刻，以抵抗連續不
斷的襲擊。

「當時炮擊很激烈，每天近200名平民死
亡。我們已無法忍受這一情況，必須突
破重圍」，他回憶。
情況變得無法承受，東帝汶獨立革命陣
線的第一支武裝力量武裝東帝汶民族解
放軍以及之後所有的武裝力量，不得不
改變策略, 轉向依靠人民和游擊隊。
「真的非常複雜。我們沒有任何國家的
任何軍事支持。我說的是軍事支持，不
是政治和道德支持，我們有很多國家的
政治和道德支援，尤其是葡萄牙的。但
從未有過軍事支持」，他堅持道。
武裝東帝汶民族解放軍的啟動依靠葡萄
牙留下的武器，「機關槍，迫擊炮，G3
，但很快這些材料就不夠了，很多被摧
毀，或因缺乏彈藥無法使用。」
「然而，軍事上只有一種解決方案。保
留我們力量的唯一方式是在每一場戰鬥
中消滅敵人，奪取他們的武器和彈藥，
以繼續抵抗」，他表示。
1975年12月7日印尼入侵東帝汶，也就是
單方宣佈獨立10天後，盧奧洛即參與叢
林游擊，加入了由 Lino Olokassa率領的

de cereais, serão conduzidas reformas ao
financiamento rural.
O comunicado refere que o governo chinês
aplaude a decisão do FMI sobre o renminbi,
o que demonstra que a reforma e abertura
da China foi reconhecida pela comunidade
internacional.
A decisão irá “fazer avançar ainda mais a
internacionalização do renminbi”, afirma o
comunicado, salientando que o governo irá
continuar com uma gestão macroeconómica
prudente.

O FMI decidiu no dia 30 de novembro
incluir o renminbi no seu cabaz de moedas
de reserva, sendo a moeda com o terceiro
maior peso depois do dólar e do euro.
“A China irá manter o sistema de taxas de
câmbio flutuantes sob controlo” afirma
o comunicado, mantendo-o a um “nível
razoável e equilibrado”.
Na sequência da inclusão da moeda chinesa
no cesto de direitos de saque especiais,
observadores afirmaram que a China irá
provavelmente assistir a grandes entradas

一個排。
他加入東帝汶反抗力量武裝東帝汶民族
解放軍，成為在印尼佔領期間一直在叢
林戰鬥的少數東帝汶游擊戰士之一，期
間很少「下山」，直至1999年10月印尼
最後一位士兵離開為止。
「我去山裡時很年輕，那時候20、21
歲，是我十幾歲時自己的選擇，所以我
才準備好去叢林戰鬥，反抗印尼的軍事
佔領，直至戰爭結束」，他回憶。
這是東帝汶艱難的時期，他強調，東帝
汶的「這段經歷獨一無二，不同於安哥
拉、莫桑比克或幾內亞比索等國的解放
戰爭，這些國家都曾訓練過軍隊或年輕
人，用於反抗殖民。」
當時各個政黨正準備起步，盧奧洛那時
是年輕人，他回憶道，東帝汶革命陣線
黨中央委員會的討論「圍繞東帝汶的獨
立進行，討論結果是東帝汶保持獨立，
管理自己的命運」。
「我，因為年輕，雖然沒有政治經驗，
仍被他們當時所說的鼓舞。而這幫助我
選擇我的生活和反抗印尼軍事佔領的鬥
爭」，他表示。
戰爭後，只剩下100多位曾在1975年至
1999年間戰鬥的游擊戰士，因此有理由
認為如今在東帝汶有數萬人接受老兵養
老金是一個「錯誤」。
「如果我們有這麼多老兵參與反抗，我
們半天就可以擊敗印尼軍隊，不需要24
年」，他表示。
「然而，這些正在接受養老金而獲得勳
章的人中，有些是真的，少數是真的。
很多是假的，這產生一個問題」，他表
示，並認為這一政策是在「貶低真正的
老兵」。
葡新社

A

China está pronta para intensificar
medidas de abertura do seu mercado
financeiro, segundo o prometido numa
reunião governamental de alto nível na
semana passada.
A promessa vem no seguimento da
inclusão do renminbi no cabaz de moedas
com direitos de saque especiais do Fundo
Monetário Internacional. A China irá
promover um maior uso do renminbi em
transações transfronteiriças e uma melhor
convertibilidade da balança de capital,
segundo as decisões tomadas durante uma
reunião executiva do Conselho de Estado
presidida pelo Primeiro-ministro Li Keqiang.
A reunião também decidiu facilitar o
empréstimo transfronteiriço em zonas piloto
de livre comércio na China.
Um comunicado emitido após a reunião
afirma que para além dos esforços para fazer
avançar reformas financeiras num ambiente
de risco controlado serão introduzidos mais
testes noutros locais.
Em Taizhou, na província de Zhejiang, onde
as pequenas e médias empresas estão mais
desenvolvidas, o financiamento direto das
PME offshore e onshore será incentivado
pelo governo através de instituições
financeiras especializadas.
Na província de Jilin, uma grande fonte

de capital para ativos em yuans a médio ou
longo prazo.
Também na reunião do dia 2, o governo
aprovou um projeto de alteração à Lei do
Planeamento Familiar, que clarifica que
todas as famílias na China têm direito a ter
um segundo filho.
O projeto será apresentado ao Comité
Permanente do Congresso Nacional do
Povo, o mais elevado órgão legislativo do
país, durante ou após o final deste mês.
China Daily
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儲備減少

Reservas diminuem
中國是世界上最大的外匯儲備國，但於11月減少至34.4億美元，這是自2013年2
月，歷史上達到第三大跌幅的較低水準，今天官方媒體說。關於11月，中國外匯
儲備減少了87200億美元。在2014年達到39.9億美元的創紀錄金額後，已減少55
億。「十一月的下降高於預期，這表明，中國外匯儲備的使用超出了預期」
，一位
美國諮詢公司美林的分析師劉蕊硐，引用新聞門戶網站新浪微博。
As reservas cambiais da China, as maiores do mundo, diminuíram em
novembro, para 3,44 biliões de dólares, atingindo o valor mais baixo desde
fevereiro de 2013, na terceira maior queda de sempre, disse hoje a imprensa
oficial. Em relação a novembro passado, as reservas cambiais da China
diminuíram 87.200 milhões de dólares. Depois de terem atingido o montante
recorde de 3,99 biliões de dólares, em 2014, já caíram 550 mil milhões
de dólares. “A queda em novembro é maior do que o esperado, o que
indica que a utilização pela China das suas reservas cambiais excedeu
as expectativas”, comentou um analista da consultora norte-americana
Merrill Lynch, Liu Ruidong, citado pelo portal de notícias Sina Weibo.

汽車銷售冠軍

Campeão elétrico
中國今年將超越美國，成為全球最大的電動汽車市場，預計該亞洲「巨人」的銷
售達到22至25萬台之間。根據中國汽車工業協會，引用官方報紙人民日報的數
據，銷量遠高於在美國估計出售的18萬台。總體而言，全球範圍的
「環境的朋友」
汽車銷售應將達到60萬台，這意味著三分之一將在中國出售。中國政府通過稅
收優惠，並通過增加電動車充電站的數量提升電動車的使用。
A China vai superar, este ano, os Estados Unidos da América como o maior
mercado de veículos elétricos do mundo, estando previsto que as vendas
no “gigante” asiático atinjam entre 220.000 e 250.000 unidades. Segundo
dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da China (CAAM),
citados pelo órgão oficial Diário do Povo, as vendas serão claramente
superiores aos 180.000 que se calcula que serão vendidos nos Estados
Unidos. No conjunto, as vendas de automóveis “amigos do ambiente” em
todo o mundo deverão alcançar as 600.000 unidades, o que significa que
um terço será comercializado na China. O Governo chinês tem promovido
o uso de carros elétricos através de incentivos fiscais e do reforço do
número de pontos de recarga de carros elétricos.

與委內瑞拉的友誼

Amizade venezuelana
本週中國表現出對委內瑞拉穩定的
信心，在反對派的選舉獲勝後。「我希
望他們能保持穩定和國家發展」
，中
國外交部發言人華春瑩指出，北京將
努力，
「以鞏固我們的友誼，擴大經貿
等領域的合作」
。在近期訪問北京期
間，委內瑞拉總統馬杜羅宣佈了一項
「共同開發計劃」
，其中包括5億美元
的貸款，以增加委內瑞拉在未來幾個
月的石油產量。
A China manifestou-se esta semana confiante na estabilidade da Venezuela,
após vitória eleitoral da oposição. “Esperamos que possam manter a
estabilidade e o desenvolvimento nacionais”, afirmou a porta-voz do
ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, referindo
que Pequim trabalhará “para consolidar a nossa amizade e expandir a
cooperação no comércio e em outras áreas”. Durante a última visita a
Pequim, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou um “plano
de desenvolvimento conjunto”, que inclui um empréstimo de 5.000 milhões
de dólares visando aumentar a produção de petróleo na Venezuela nos
próximos meses.

空氣污染紅色警報
Alerta vermelho
contra a poluição

由於霧霾籠罩整個地區，北京當局於本周初
歷史性頒佈了一個紅色警報，並迫使一些公
共服務停工及學校停課

週

一上午有一半私家車被禁
止在中國首都運行，而30％的
公務車留在車庫，也嚴禁煙火及
燒烤。
據北京市環保局，刊登在其自己
網站上的法令，從現在起，將停
止公共建築，同時工業廠房將需
要採取措施以限制停產。
該文件上讀到：「人們應該做到最
好，儘可能減少戶外活動。如果你

參與這些活動，你應該使用口罩，
或採取適當的安全措施」。
該法令補充道，幼兒園、小學及
中學被告知立即關閉。
紅色警報持續了72小時，達到
四級的最高水準。
北京從來沒有頒佈由於空氣污染
而產生的緊急計劃的紅色預警，
這是創建於2013年，儘管這個
城市頻繁地出現這嚴重的情況。

As autoridades de Pequim decretaram no
início da semana, pela primeira vez na
história da cidade, um alerta vermelho
devido à poluição que enevoou toda a
região e obrigou ao encerramento de vários
serviços públicos e de escolas

N

a manhã de segunda-feira
que metade das viaturas privadas
está proibida de circular na capital
da China, enquanto 30 por cento da
frota de carros oficiais permanece
nas garagens, tendo sido proibido
também o lançamento de fogo de
artifício e a realização de churrascos.
Segundo o Gabinete de Proteção
do Ambiente de Pequim, que
publicou o decreto no seu próprio
sítio na Internet, a partir de agora,
as construções públicas vão parar,
enquanto poucas serão as fábricas
industriais que terão de implementar
medidas para limitar o parar a
produção.

“As pessoas devem fazer o melhor
que podem para reduzir as atividades
ao ar livre. Se está envolvido nessas
atividades, deve utilizar uma máscara
ou tomar medidas adequadas de
proteção”, lê-se no documento.
Jardins de infância, escolas primárias e secundárias foram aconselhadas a fecharem rapidamente as
portas, acrescenta-se no decreto.
O alerta vermelho prolongou-se 72
horas e atingiu o nível máximo numa
escala de quatro.
Pequim nunca tinha decretado
o alerta vermelho como resposta
a um programa de emergência
devido à poluição do ar, criado em

今天的紅色警報是由於維持一
個星期的灰色雲含污染高濃度
PM2.5的空氣之後出現——即吸
入肺部長久停留的頂級微觀粒
子 —— 達 到 每 立 方 米 6 3 4 微 克 ，
根據駐北京的美國大使館讀到。
根據世界衛生組織， PM2.5顆
粒每立方米最大僅只能是25微
克。
此舉也正值舉行巴黎氣候峰會期
間，其中中國國家主席習近平，
被要求建立打擊溫室氣體排放的
「綠色」政策。
世界主要污染國，中國上週三公
佈了，降低燃煤電廠「主要污染
物」 60％排放量直到2020年，
並現代化其結構。

2013, mesmo apesar das frequentes
situações graves de que a cidade é alvo.
O alerta vermelho de hoje surge uma
semana após a permanência do ar
de uma nuvem cinzenta de poluição
com grande concentração de PM2.5
- partículas microscópicas nocivas
que se fixam em plenos pulmões
se inaladas -, tendo atingido 634
microgramas por metro cúbico,
segundo leituras da embaixada dos
Estados Unidos em Pequim.
Segundo a organização Mundial
de Saúde (OMS), o máximo de
partículas de PM2.5 é de apenas 25
microgramas por metro cúbico.
A medida surge também numa altura
em que decorre em Paris a Cimeira
sobre o Clima (COP21), onde o presidente chinês, Xi Jinping, foi instado a
criar políticas “verdes” para combater
a emissão de gases poluentes.
Principal país poluidor no mundo, a
China anunciou quarta-feira última
a intenção de reduzir em 60% as
emissões dos “principais poluentes”
das suas fábricas de carvão até 2020,
modernizando as estruturas.
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淺談工料測量師在澳門的現狀和冀望 (I)

Perspectivas profissionais do Medidor-Orçamentista (I)
贊助

何浩賢，關越寧 Derek Ho, Yue Ning Guan*

何

浩賢，畢業於澳洲新南威
爾斯大學，主修建築工程管理
學，為澳大利亞工料測量師協
會會員，在澳門從事工料測量
工作達十八年，現於盛世集團
子公司 - 澳門專業顧問有限公司
任職高級工程計量員。
關越寧，畢業於中國華南理工
大學，主修土木工程，在澳門

E

m termos comparativos, o
modelo profissional do medidororçamentista (quantity surveyor)
adoptado no Reino Unido é
seguramente mais evoluído e
consolidado do que os sistemas
desenvolvidos noutros países
e/ou regiões. Os medidoresorçamentistas
trabalham
geralmente nas equipas dos
proprietários, construtores civis
e/ou promotores imobiliários,
empreiteiros e subempreiteiros,
empresas
de
consultoria,
ou integram departamentos
governamentais, e prestam

patrocinado por

從事工料測量工作達十四年，
現於澳門專業顧問有限公司任
職工程計量員。
工料測量師制度在英國發展最
為成熟。工料測量師一般可在
發展商或業主、承包商或分包
商、顧問公司、以及政府部門
等機構服務。工料測量師提供
的服務主要包括：初步成本諮

詢、成本計劃、編製工程數量
清單及工程數量計算、就公平
的合約價向招標者提供意見、
就項目的最佳合約形式提供意
見、中期付款的申請和發放、
為工程估價並就付款作出鑒定
建議、制定現金流量預測及實
施成本控制，以及項目管理
等。

縱觀過往及現時澳門工料測量
界之狀況，澳門的工程量清
單主要由設計師，其包括建築
師、土木工程師、及機電工程
師等編寫，而並不是由工料測
量師編寫。澳門編寫工程量清
單並沒有規定及統一之標準，
從而造成工程量清單漏項及工
項範圍認定之差異產生。

* 雖然現時澳門大學已經開辦 <<工料測量

serviços em diferentes áreas, tais
como as estimativas preliminares
de custos, avaliação e planeamento
dos custos, elaboração do mapa
de quantidades (BOQ - bill of
quantities), simulação e projecção
dos custos, análise de custos para
propostas em concursos públicos
e adjudicações, avaliação de
pagamentos, previsão dos fluxos
de caixa, controlo de custos e
gestão de projecto.
Porém, em Macau, o modelo que
se instalou no passado, e ainda
hoje persiste, coloca na esfera
dos profissionais de arquitectura,

engenharia civil, eléctrica ou
mecânica a elaboração do BOQ,
em vez de suscitar a intervenção
dos profissionais medidoresorçamentistas.
Constata-se
igualmente que não existe um
sistema unificado de regras,
regulamentos
ou
normas
(standards) que disciplinem a
eleboração dos BOQ; o que resulta
geralmente em lacunas, desacertos
ou divergências na definição das
diferentes fases e segmentos do
projecto.
Embora a Universidade de
Macau tenha lançado um

curso certificado de introdução
à actividade profissional do
medidor-orçamentista,
coorganizado pelo sector da indústria
de construção civil e o Centro de
Educação Contínua da UM, este
resume-se à divulgação de ideias
básicas e de alguns conceitos
essenciais à actividade de
medidor-orçamentista, agravado
com a circunstância de que o
ensino seguir o modelo do Reino
Unido, muito mais complexo e,
pior, não pode ser aplicado na
RAEM. Portanto, é necessário
definir e certificar um modelo

que corresponda às condições e
necessidades de Macau.

入門概念性簡易證書課程>>，此課程由「
建築業發展關注小組」與澳門大學持續進
修中心合辦，但此課程是一個簡介課程，
並以英國標準為依據，而此標準較為複

雜，並不完全適用於澳門地區。所以，澳
門確實需要訂立一套能切合本地需要及合
適的工料測量制度。

* Derek Ho obteve a sua formação
de base na Austrália (University of
New South Wales) em engenharia
e gestão de projecto. É membro
da “Australia Quantity Surveyors
Association”. Trabalha nesta
área, em Macau, há 18 anos, e
desempenha funções nesta área na
MPS do Grupo CESL Asia´.
Yue Ning Guan obteve a licenciatura
em engenharia civil na South China
University of Technology. Trabalha
em Macau como Quantity Surveyor
há 14 anos. MPS.
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新的海上絲綢之路將加強
中與非洲的關係

Nova rota da seda marítima
irá promover laços com África
施明賢／FRANNIE A. LÉAUTIER／韋勝
Frannie A. Léautier/Michael Schaefer/Wei Shen

設施項目。
中國重點放在21世紀海上絲綢之路
的基礎設施建設，是在建築業和製造
業的產能過剩的嚴重問題上。
根據國務院（中國的機構）非洲已經
是中國第二大海外建設地點。根據新
的海上絲綢之路項目中，中國將利用
其結構和材料剩餘的優勢，允許更多
國有企業走出去。
中國主要利益是擴大與非洲的貿易，
並鞏固作為非洲的戰略貿易夥伴之
一的地位。2009年，中國超過美國
成為非洲最大的貿易夥伴，而中國在
2013年與非洲的貿易額達到創紀錄
的2仟億。
憑藉其國內市場萎縮，即人口趨勢和
日益成熟的西方市場，中國熱衷於進
軍非洲的新興消費市場。據麥肯錫表
示，非洲到2025年時佔世界人口的
五分之一，更多的非洲人會出現貧
困的狀況，幾乎是「三分之一估計約
3.03億非洲家庭將擁有自由支配的
收入。」通過公路、鐵路、水路和航
空，以及加速產業的效率和生產力。
他們還將為中國的品牌崛起，如「海
爾」和「華為」在非洲的新興市場機
會。
中國日報

中國重點放在21世
紀海上絲綢之路的
基礎設施建設，是在建築業
和製造業的產能過剩的嚴
重問題上

中

國一直把非洲作為一個機會，
而不是問題的根源。與國家成為盟友
後，它拉攏非洲各國的政府，中國使
用了不同的方法，不同於西方集中於
技術和財政的援助。

A

China sempre viu a África como um
lugar de oportunidades e não uma fonte
de problemas. Tem procurado ter os
governos africanos como aliados políticos
desde a fundação da República Popular. Ao
contrário do Ocidente, cujo apoio estava
centrado na assistência técnica e financeira,
a China usa uma abordagem diferente.
A China tem desejado usar projetos de
infraestrutura para facilitar a conetividade
entre os países sem litoral e as áreas costeiras
em África, com o objetivo de fomentar o
mesmo tipo de desenvolvimento económico
local e regional que a China tem tido desde
os anos 80. E agora que o crescimento
económico abrandou, a China necessita de
procurar novos mercados e consumidores

中國一直渴望用基礎設施項目以促進
內陸國家和沿海地區與非洲間的連
接，以推進一些地方和區域經濟的發
展，這是自80年代以來中國的宗旨。
而現在，它的經濟增長已經放緩，中

國需要尋求新的海外市場和消費者。
憑藉其外匯儲備的3.65萬億美金，中
國已帶頭成立多家金融機構，如絲路
基金，金磚國家的新開發銀行和亞洲
基礎建設投資銀行，以資助這些基礎

fora do país. Com as suas reservas cambiais
de 3,65 biliões de dólares, a China liderou
a criação de várias instituições financeiras
como o Fundo da Rota da Seda, o Novo
Banco de Desenvolvimento do BRICS
e o Banco Asiático de Investimento em
Infraestruturas para financiar estes projetos
infraestruturais.
O enfoque da China na Rota da Seda
Marítima do Século XXI para o
desenvolvimento de infraestruturas é
também uma resposta ao seu sério excesso
de capacidade nos setores da construção e
fabrico. De acordo com o Conselho de Estado,
o Conselho de Ministros da China, a África
é já o segundo maior local de construção da
China no estrangeiro. Sob o novo projeto

da Rota da Seda Marítima, a China irá
aproveitar a sua vantagem comparativa no
que diz respeito à construção e materiais
excedentes e permitir a internacionalização
de mais empresas públicas.
Um dos maiores interesses da China é o de
expandir as suas trocas comerciais com a
África e consolidar a sua posição como um
dos parceiros comerciais estratégicos desse
continente. Em 2009, a China ultrapassou
os Estados Unidos como o maior parceiro
comercial da África, e o volume das trocas
comerciais China-África atingiu um valor
recorde de 200 mil milhões de dólares
em 2013.
Com o seu mercado interno a encolher
devido às tendências demográficas e

O enfoque da China na Rota
da Seda Marítima do Século
XXI para o desenvolvimento
de infraestruturas é também
uma resposta ao seu sério
excesso de capacidade nos
setores da construção e
fabrico

aos mercados ocidentais em constante
maturação, a China está empenhada em
explorar os mercados de consumo em
expansão da África. Segundo a McKinsey,
a África irá representar um quinto da
população global até 2025, mais africanos
irão sair da pobreza e quase “dois terços
dos estimados 303 milhões de famílias
africanas terão rendimento discricionário”.
As ligações rodoviárias, ferroviárias,
hidroviárias e aéreas, assim como as
ligações digitais, irão também acelerar a
eficiência e produtividade industrial. Irão
também identificar novas oportunidades
de mercado em África para marcas chinesas
em ascensão, como a Haier e a Huawei.
China Daily
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談論美國為更好的網絡安全而舖路

Diálogo com os EUA para uma maior cibersegurança
社論 Editorial

看

到中國和美國之間對網絡犯罪的
高級別對話，取得令人鼓舞的成果後，
這是好事。這積極的發展表明兩個國家
努力站出來為他們之間解決網絡安全這
個棘手的問題。
對話於週二在華盛頓舉行，共同主持分
別為中國國務委員公安部部長郭聲琨，
美國司法部長洛雷塔・林奇和美國國土
安全部若克・約翰遜，雙方就打擊網絡

美國不斷指責中國
的網絡攻擊，並針對
美國的網絡間諜在雙方最
近之間的小規模衝突作出
了貢獻
A constante culpabilização
da China por parte dos
Estados Unidos em relação a
ciberataques e espionagem
cibernética contra o país
norte-americano tem
contribuído para os recentes
conflitos entre os dois

É

bom ver que o primeiro ciclo de
diálogos de alto nível entre a China
e os Estados Unidos sobre crimes
cibernéticos gerou resultados positivos.
O desenvolvimento positivo demonstra os
esforços de ambos os países em abordar
a segurança cibernética, que se destacou
recentemente como uma questão delicada
entre os dois.
O diálogo, realizado em Washington no
dia 1 de dezembro, foi copresidido por
Guo Shengkun, Conselheiro de Estado e
Ministro da Segurança Pública da China,
Loretta Lynch, Procuradora-Geral dos
Estados Unidos, e Jeh Johnson, Secretário
da Segurança Interna dos EUA. As duas
partes chegaram a um acordo sobre as
diretrizes para realização de esforços
conjuntos contra crimes cibernéticos e

sobre a criação de uma linha direta.
O facto de o diálogo ter contado com a
presença de sete funcionários chineses de
nível ministerial demonstra a sinceridade
e determinação da China em melhorar a
cooperação bilateral e atenuar as tensões
relativas a esta questão.
O diálogo é um mecanismo para pôr em
prática o importante consenso alcançado
entre o Presidente Xi Jinping e o seu
homólogo norte-americano Barack Obama
durante a visita oficial de Xi aos Estados
Unidos em Setembro.
As questões cibernéticas também constaram
do seu encontro nas margens da conferência
das alterações climáticas das Nações Unidas
em Paris no dia 30 de novembro, durante o
qual Xi apelou às duas partes a juntarem
forças com a comunidade internacional

para elaborar regras globais de forma a
construir um ciberespaço pacífico, seguro
e transparente.
A constante culpabilização da China por
parte dos Estados Unidos em relação a
ciberataques e espionagem cibernética
contra o país norte-americano tem
contribuído para os recentes conflitos entre
os dois. A China rejeitou as acusações dos
Estados Unidos, e os EUA não ofereceram
qualquer prova concreta para as apoiar.
Como questão global que apresenta
desafios a todos os países do mundo, a
cibersegurança só pode ser abordada
através da cooperação entre os países. O
unilateralismo e o apontar de dedos só irão
criar tensões e contrabalançar os esforços
para salvaguardar a cibersegurança.
No contexto dos frequentes incidentes e

犯罪的共同努力，建立了一致的指導
方針。
中國部長級官員有七名出席了對話，
這說明中國的誠意和決心在加強雙邊
合作上，以化解緊張局勢的問題。
中國領導人習近平與美國總統奧巴馬
於九月訪美期間，對話祇是一種機
制，付諸實踐才是重要的共識達成。
網絡安全問題亦是他們在週一巴黎舉
行的聯合國氣候變化大會上的持望態
度，在此期間，習敦促雙方攜手與國
際社會制定全球規則，以便建立一個
和平、安全、透明的網絡空間。
美國不斷指責中國的網絡攻擊，並針
對美國的網絡間諜在雙方最近之間的
小規模衝突上作出貢獻。中國拒絕了
美國的指控，而美國並沒有提出具體
的證據來支持自己的指控。
作為構成挑戰世界所有國家的全球性
問題，網絡安全只能通過國家間的合
作解決，單邊主義和指責只會製造緊
張和偏移了努力維護的網絡安全。
在中國和美國事件頻發和日益增加的
網絡安全威脅上，都具有高度發達的
互聯網背景下，深化虛擬世界中的互
信與合作有實際的需求。
週一的對話明確表明兩者可以擴大其
共同關心的合作領域，使他們的差異
可以逐漸彌合，兩國關係大局不會因
網絡安全問題所掩蓋。
這兩個國家有充分理由繼續面對當前
理想的勢頭，並攜手努力建立全球規
則來構建網絡空間。
中國日報

das ameaças cada vez maiores à segurança
cibernética, a China e os EUA, ambos
com tecnologia Internet extremamente
desenvolvida, possuem necessidades
práticas de aprofundar a sua confiança e
cooperação mútuas no mundo virtual.
O diálogo do dia 30 é uma prova clara de que
os dois podem expandir a sua cooperação
em áreas de interesse comum de forma a
conseguir superar gradualmente as suas
diferenças, e de que o quadro mais amplo
das relações bilaterais não será ofuscado
pela questão da segurança cibernética.
Os dois países têm todas as razões para
continuarem a tirar partido do atual impulso
positivo e juntarem forças na contribuição
para os esforços em estabelecer regras
globais para o ciberespaço.
China Daily
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這不是難民的國家

Este país não é para refugiados
有

若澤．曼努埃爾．迪奧古 JOSÉ MANUEL DIOGO

一件事是肯定的。難民不願意來這
裡。儘管我國著名是安寧的，有引以為
豪的經濟增長和明顯的進步，他們又需躲
避戰爭，但他們不想在葡萄牙開始新的生
活，提升較高的價值。

U

ma coisa é certa. Os refugiados não
querem vir para cá. Apesar da nossa famosa
tranquilidade, propalado crescimento
económico e aparente progresso, os que fogem
da guerra não querem recomeçar a vida em
Portugal. Valores mais altos se levantam.
Não deixa de ser inquietante pensar que as
famílias que arriscam a vida em barcos no mar
e se acotovelam em campos de refugiados no
centro da Europa, quando confrontados com
a possibilidade de um bilhete para Lisboa,
não queiram sequer ouvir falar de Portugal.
A pergunta grita, mas a resposta mete-se
pelos olhos dentro: quem já arriscou tudo
não se contenta com pouco. Quase todos
preferem continuar estacionados num centro
de acolhimento de refugiados (CAR) num
qualquer país da Europa central, sujeitar-se,
a si e aos seus filhos, a duras condições de
vida, que ainda vão piorar com a chegada do
inverno, do que escolher vir morar para o nosso
clima ameno e ensolarado. Não o querem fazer
sem esgotar todas as hipóteses de ir para os
países ricos do Norte. Na equação entre sol e
futuro, Portugal fica a perder.
Foi há15 dias que começaram a chegar

仍然是令人不安的認為，家庭冒著生命危
險從海上坐船，及大家擠在歐洲中部的難
民營，當對比買機票前往里斯本的可能
性，甚至不想聽見葡萄牙。令人尖叫的問
題，但答案進入眼裏：那些人不惜一切代

as notícias. “A esmagadora maioria dos
requerentes de asilo que transitam pela Europa
querem seguir para a Alemanha e para a
Suécia”, mostraram as televisões, disseram
as rádios, depois escreveram os jornais. O
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reconhece
que o processo de recolocação de refugiados
está a ter dificuldades devido à burocracia
(os países do Norte anteciparam o problema
e resolveram essas questões), mas também
(ou sobretudo) porque os refugiados recusam
viajar para Portugal. No início de setembro,
o Governo anunciou que iria acolher quase
cinco mil, mas até ao Natal apenas 50 deverão
chegar vindos da Itália e da Grécia. Entre os
refugiados, circula a informação de que nos
países do Norte há trabalho e se pode ter um
bom nível de vida, enquanto sobre Portugal o
desconhecimento é absoluto. Tão absoluto,
que o embaixador português na Grécia, Rui
Alberto Treno, teve que ir a um CAR na ilha
grega de Kos apresentar o país e explicar aos
refugiados o que os espera quando chegarem
à ocidental praia lusitana. Uma espécie de
embaixador do Aicep, que em vez de captar
investimento vai à procura de refugiados que

價並不滿足於一點。幾乎所有人寧願繼續
把車停在中歐的任何一個國家的難民接待
中心，在艱苦的生活條件約制你和你的孩
子們，這隨著冬季的到來會變得更糟，但
也好過選擇移動到我們溫和、陽光充足的
氣候。他們不想在沒有用盡一切去北方富
裕國家的機會時放棄。太陽和未來之間的
方程式，葡萄牙輸了。
消息抵達已有15天。「絕大多數尋求庇護
者在歐洲轉機希望轉移到德國和瑞典」，電
視報導，電台也說，然後寫在報紙上。外國
及邊境事務局承認難民在搬遷過程中由於官
僚主義而遇到困難（北方國家預期問題和
解決這些問題），而且（或尤其是），因為
難民拒絕前往葡萄牙。九月初，該國政府
宣佈，將接收約五千人，但直到聖誕節只有
50人，預計自義大利和希臘到達。這些難
民知道在北方國家有工作，可以有良好的生
活標準，而對葡萄牙是絕對的無知。所以絕
對的，即葡萄牙駐希臘大使瑞阿爾貝托特雷
諾，不得不去希臘的科斯島的難民接待中心
介紹該國並向等待來葡的難民解釋難民。類
似於葡萄牙通訊國際協會的大使，與其是提
高投資，不如說是尋找難民接受我們的國
家。這種想法是，啟動時可能會顯得有些怪

異—— 可是為什麼我想要有困難的難民來我
的房子？——今天的恐怖、恐懼和偏見等剝
離時，贏取新的事物。歷史證明，在接收移
民時總是有直接和其他間接的好處。在這種
情況下，有一個直接優點：支持歐洲貨幣。
對於接受前來葡萄牙的每一個難民，政府立
即收到每人6000歐元和支援並延伸到2020
年。如果所有都想要來——葡萄牙已經提供
接收4754人——總金額涉及的範圍可以從28
萬至70萬歐元。但比這獎勵金錢更重要的
是它的間接效益：自打，世界所有國家都因
移民的到來而受益。美國、加拿大、巴西、
法國、英國和德國，現今這些國家沒有一個
是沒有來自義大利、俄羅斯、中國、日本、
葡萄牙、印度、摩洛哥及土耳其等國家的移
民。
葡萄牙——貧窮、古老和懶惰——，有自身
的經濟及社會問題及有人口負增長和低生
產力的問題，可以利用很多難民的到來。
事實是，這一波移民的原因是可怕的——敘
利亞的戰爭和放鬆管制馬格里布是真正的
悲劇——但這些家庭現在可以到達葡萄牙對
我們來說是一個真正的機會。因此，他們
想來。

歷 史 證 明，在接收
移 民 時 總 是有直接
和其他間接的好處

apoio estende-se até 2020. Se todos quiserem
vir - e Portugal disponibilizou-se para receber
4754 -, o valor total envolvido pode oscilar
entre 28 e 70 milhões de euros. Mas, mais
importante do que este bónus pecuniário, são
as vantagens indiretas: desde sempre, todas os
estados do Mundo beneficiaram muito com a
chegada de emigrantes. Os Estados Unidos,
o Canadá, o Brasil, a França, a Inglaterra e
a Alemanha não seriam o que são hoje sem
os fluxos de migrantes italianos, russos,
chineses, japoneses, portugueses, indianos,
marroquinos, turcos, etc., etc.
Portugal - pobre, envelhecido e preguiçoso -, a
braços com os problemas sociais e económicos
próprios das nações com crescimento
demográfico negativo e fraca produtividade,
pode aproveitar muito com a chegada dos
refugiados. É certo que as causas da presente
onda de migrantes são terríveis - a guerra da
Síria e a desregulamentação no Magreb são
verdadeiras tragédias -, mas estas famílias
que podem agora chegar a Portugal são uma
verdadeira oportunidade para nós. Assim eles
quisessem vir.

A história mostra que há
sempre vantagem em receber
emigrantes. Umas diretas e
outras indiretas

aceitem o nosso país. Esta ideia que à partida
até pode parecer bizarra - mas por que é quero
eu ter refugiados em dificuldades minha casa? ganha outros contornos quando despojada dos
atuais medos do terror e outros preconceitos.
A história mostra que há sempre vantagem
em receber emigrantes. Umas diretas e outras
indiretas. No caso presente, há uma vantagem
imediata: o apoio monetário da Europa. Por
cada refugiado que aceite vir para Portugal, o
Governo recebe de imediato seis mil euros e o
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候鳥

Aves de arribação
1

拉菲爾．巴博薩 RAFAEL BARBOSA

. 根據定義，候鳥從不在一個地方
停留很長時間。這不是一定的，可能
會在與去年同一地點被迫停留一年。
這是自私，是純粹私人利益的時尚擺
佈，沒有問責制，也不擔心他的缺席
可能對生態系統帶來長期或永久性的
影響。
像許多資本家的手段也表演出野性行
為，如動物園。要緊迫地決定葡萄牙
航空公司的新所有人，這是有關波爾
圖機場出發的最終長途航班。如瑞莫
雷拉的警告，這些集中操作正在里斯
本進行討論，提及北部機場大樓至乘
降站的水準，這將對商業生態系統和
旅遊業產生後果。不需要等待很長時
間，正如所見，證明公共企業轉成私
人企業的後果，即家禽轉變成候鳥。
葡萄牙航空公司現在可以自由地轉變
塔霍至杜羅的河口。而在未來是瓜
納巴拉灣。這是鳥類的自然和遷徙資
本，棲息在可以保證它們較大繁殖機
率的地方。也正因為這個原因，在已
經選擇了許多市場經濟發達國家的社
會，但是也有一些全部或部分地保留
在公共領域。瑞莫雷拉警告，這是很
重要的，但基於誤解，消費者認為有
選擇。在法蘭克福和伊斯坦布爾做中
轉，是如選擇在里斯本中轉一樣糟糕
的停靠。事實上，葡萄牙航空公司不
應允許放棄波爾圖，波爾圖也不應放
棄葡萄牙航空公司。
2. 在杜羅河口的聖佩拉約海灣是候鳥

的定期棲息地。並非所有的，不過，
有優美的蒼鷺出現在這裡的冬天。在
蓋亞的邊緣，將誕生三個八和九層的
塔。該項目包括九個建築，但其中三
個 沿 著 杜 羅 河 的 棲 息 地 —— 以 色 列 遷 徙
的 上 市 公 司 —— 想 要 開 始 。 這 是 那 些
蒼鷺的最佳視野，預計對於番鴨有神
話般的利潤。一系列享有路易士·菲
力浦·梅內塞斯的保護：不僅獲得增
加建築面積和每座塔可以增加兩個樓
層，如允許佔用河床。令人驚訝的決
定是由葡萄牙環境署公佈，唯一關心
的是確保從未來的杜羅洪澇災害的損
失，將是「申請人的唯一責任」。那
些番鴨也停留在環境局。只能有這一
解釋。
每日新聞

事 實 上，葡 萄 牙 航
空公司不應允許放
棄 波 爾 圖，波 爾 圖 也 不 應
放棄葡萄牙航空公司

Na verdade, nem à TAP
devia ser permitido desistir do
Porto, nem o Porto se devia
dar ao luxo de desistir da TAP

Por definição, uma ave de arribação nunca
fica muito tempo no mesmo sítio. Não é certo
sequer que arribe, num ano, no mesmo local do
ano anterior. É um ser egoísta, voga ao sabor
de interesses exclusivamente particulares,
sem prestar contas, sem preocupações com
o impacto que a sua ausência, prolongada ou
definitiva, possa ter sobre o ecossistema.
Um perfil zoológico que assenta como
uma luva a muitos capitalistas que também
protagonizam comportamentos selvagens.
É o caso da decisão iminente dos novos
donos da TAP sobre o fim dos voos de longo
curso a partir do Aeroporto do Porto. Como
alertou Rui Moreira, em cima da mesa está
a concentração dessas operações em Lisboa,
remetendo a aerogare nortenha para o nível
de apeadeiro, com as consequências que
isso terá no ecossistema dos negócios e do
turismo. Não foi preciso esperar muito tempo,
como se vê, para comprovar as consequências
de transformar uma empresa pública numa
empresa privada, ou seja, uma ave doméstica
numa ave de arribação. A TAP é agora livre
de trocar o estuário do Douro pelo do Tejo.
E no futuro pela baía de Guanabara. É essa
a natureza das aves e do capital de arribação,
alojar-se onde lhes sejam garantidas maiores
probabilidades de reprodução. E é também por
essa razão que, em muitas sociedades evoluídas
que optaram pela economia de mercado, há
setores estratégicos que são mantidos na esfera
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pública, total ou parcialmente. O alerta de Rui
Moreira é importante, mas assenta no equívoco
de que o consumidor tem escolha. Fazer escala
em Frankfurt ou Istambul é uma escolha tão má
como fazer escala em Lisboa. Na verdade, nem
à TAP devia ser permitido desistir do Porto, nem
o Porto se devia dar ao luxo de desistir da TAP.
2 A baía de S. Paio, no estuário do Douro, é
um poiso habitual de aves de arribação. Nem
todas, no entanto, têm a graciosidade da
garça-real, que por ali aparece no inverno. Na
margem de Gaia, vão nascer três torres de oito
e nove pisos. O projeto inclui nove edifícios,
mas é pelos três junto ao rio que a Douro
Habitat - empresa de capital de arribação
israelita - quer começar. São os que têm melhor
vista sobre as garças, o que antecipa lucros
fabulosos aos patos-bravos. Uma espécie que
gozou da proteção de Luís Filipe Menezes:
não só os premiou com o aumento da área de
construção e a possibilidade de acrescentarem
dois andares a cada torre, como permitiu
que ocupem leito de cheia. Decisão que,
pasme-se, contou com a autorização da
Agência Portuguesa do Ambiente, cuja única
preocupação foi garantir que os prejuízos
de futuras enchentes do Douro sejam “da
exclusiva responsabilidade do requerente”.
Os patos-bravos também arribaram na
Agência do Ambiente. Só pode ser essa a
explicação.
Jn
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在巴黎的諷刺

巴黎氣候峰會於11月30日開始，但有約82
個藝術家創作的600幅海報於活動開始前在
整個法國首都展示。這項活動由英國藝術
團體「破壞公物的標記」（Brandalism）
組織，旨在提高廣大市民的警覺性，觀
察到大企業（和他們的經濟利益）與氣
候變化，已在最近數十年連上密切關係。
以2015年巴黎氣候峰會的贊助商——法國
航空公司為例，它的操作完全依賴於化石
能源的消耗。尤其是該公司，「破壞公
物的標記」說：「處理氣候變遷嗎？當然
不會。我們是航空公司。我們贊助聯合國
氣候大會是為了留下我們是解決方案的一
部份，及確保我們的利益不受影響。經濟
增長是比拯救地球更為重要。因此，我們
將繼續賄賂政客和發放滋助溫室效應的氣
體。但不要告訴任何人，法國航空公司是
問題的一部分」。該「破壞公物的標記」
遍佈國際世界，用提醒人們過度消費的廣
告牌來取代原本的廣告。

Sarcasmo em Paris
A Conferência do Clima em Paris começou no dia 30 de
Novembro, mas dias antes do evento cerca de 600 posters criados
por 82 artistas foram afixados por toda a capital francesa. Esta
campanha, organizada pelo projeto Brandalism, tem como
objectivo alertar o grande público para a estreita relação entre
as grandes corporações (e os seus interesses económicos) e as
alterações climáticas que se têm vindo a verificar nas últimas
décadas. Um dos patrocinadores do evento COP 2015 é, por
exemplo, a Air France, cujo funcionamento depende inteiramente
do consumo de energia fóssil. Sobre esta empresa em particular,
a Brandalism diz: “A combater as alterações climáticas? Claro

que não, somos uma companhia aérea. Estamos a patrocinar
a conferência do clima da ONU para dar a impressão de que
somos parte da solução e para nos certificarmos de que os nossos
lucros não são afectados. O crescimento económico é muito mais
importante do que salvar o planeta. Por isso continuaremos a
subornar políticos e a emitir gases que contribuem para o efeito
de estufa. Mas não digam a ninguém. Air France, somos parte do
problema.” O projecto Brandalism tem presença internacional
e afirma-se contra o consumismo ‘tomando de assalto’ painéis
publicitários, substituindo a publicidade original por posters de
protesto.
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1 (199)

美國 Estados Unidos

2 (109)
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排名前10位擁有超級
電腦的國家

Top 10 Países com mais
supercomputadores

國會山，華盛頓
Capitólio, Washington

3 (37)

日本 Japão

富士山被認為是東京的天際線
Monte Fuji visto sobre o horizonte de Tóquio

5 (18)

英格蘭 Inglaterra

掀起倫敦威斯敏斯特2014年1月1日的午夜煙花
Fogo de artifício em Westminster, Londres

8 (10)

韓國 Coreia do Sul

崇禮門被認為是首爾的中心
O portão Sungnyemun no centro de Seoul

天安門廣場，北京
Praça Tiananmen em Pequim

4 (33)

德國 Alemanha

科隆主教堂
Catedral de Colónia

6 (18)

法國 França

埃菲爾鐵塔夜景，巴黎
Vista noturna da Torre Eiffel em Paris

9 (7)

俄羅斯 Russia

莫斯科市的紅場和克里姆林宮
A Praça Vermelha e o Kremlin na cidade de Moscovo

天河2號是由中國國家大學國防科技研製出來的一台超
級電腦，在一年兩次的500強超級電腦第46版的榜單上
捍衛了第一位，發佈於11月17日。
中國系統幾乎快兩倍，接著是美國能源署的泰坦。
其中，從2015年7月排名中，美國的數量有明顯下降的
數字，現在只有199台。
相反，中國「大躍進」至109台。讓我們看看在世界上
前10位擁有超級電腦的國家。

O Tianhe-2, um supercomputador desenvolvido
pela Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa
da China, defendeu a sua posição como o sistema
número um do mundo, de acordo com a 46ª edição
da lista bianual TOP 500 dos supercomputadores
mais poderosos do mundo. O mais recente ranking foi
divulgado no dia 17 de novembro.
O sistema chinês é quase duas vezes mais rápido do
que o próximo da lista, o Titan do Departamento de
Energia dos EUA.
Entre as alterações mais significativas à lista desde o
ranking de julho de 2015 está a queda acentuada no
número de sistemas dos Estados Unidos, situando-se
atualmente nos 199. Em contraste, a China deu “um
grande salto” para 109 sistemas. Vejamos o top 10 dos
países com mais supercomputadores no mundo.
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印度 India

一個印度男孩在阿格拉泰姬陵旁的河騎駱駝
Um rapaz indiano monta um camelo junto ao Taj Mahal em Agrs
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沙特阿拉伯 Arabia Saudita

在利雅德的沙特國王大學
Panorama da Universidade Rei Saud em Riade
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由哲其奧•庫尼亞•貢薩爾維斯整理的文學篇章

今天，我們將版面獻給費爾南多．佩索阿，11月30日是他逝世80周年。費爾南
多．安東尼奧．諾蓋拉．佩索阿1888年出生於里斯本，1935年逝世於里斯本。
無論是異名或是本名，費爾南多．佩索阿都是所有時代最偉大、最重要的葡語
詩人，他還是一位傑出的散文家和非凡的筆戰者。他曾在南非度過童年和部分
青少年時光，英語是他的第二母語，他的很多作品是用莎士比亞的語言書寫。
他是20世紀初葡萄牙現代文學最重要的出版物的引路人和創辦者例如《奧爾菲
烏》、《人馬座》、《葡萄牙未來派》、《流放》等刊物。佩索阿是多份報紙
的協作者，生前只出版過英文手冊，1918年出版《35首十四行詩》和《安提諾
烏斯》，1921年再版，書名為《英文詩 I-II》和《英文詩 III 》。1934年交印《使
命》（ 《Mensagem》）。他的作品僅於1942年在里斯本出版社Ática的若昂．
賈思博．西蒙斯（João Gaspar Simões） 和路易士．德．蒙特威爾（ Luís de
Montalvor）的主持下開始出版。
以他本名書寫的虛構作品在國際範圍內鮮為人知，所以今天我們將介紹他的三篇
短篇虛構作品，這三篇作品被收入其《全部的故事》（《Contos Completos》
）中，由哲齊奧．庫尼亞．貢薩爾維斯統籌、作序和批註。

一個偉大的葡萄牙人或維嘉里奧故事的起源

很多年前，在里巴特茹縣城的某個地方住著一個小農戶，他也是個牲畜販子，名字叫曼努
埃爾．佩雷斯．維嘉里奧。
他的身份，按照實用心理學家的說法，足夠解釋這一故事的發生。
有一次，一個賣假鈔的商販找到他，對他說：「維嘉里奧先生，我這裡有一些10萬雷亞爾
的鈔票。您想要嗎？我每張2萬雷亞爾賣給你」。「讓我看」，維嘉里奧先生說；之後，
很快發現這些鈔票做得不是很完美，就拒絕購買：「我要這些幹什麼？」，他說，「瞎子
都不會收這些鈔票的」。然而假鈔販仍不肯放棄；維嘉里奧有些動搖，就討價還價；最後
買了20張鈔票，每張1萬雷亞爾。
隨後，維嘉里奧需要還100萬雷亞爾給一對兄弟，他們和他一樣也是牲畜販子，在集市的
第一天，他應該在那天還錢，兩兄弟正在縣裡一個燈光昏暗的小酒館吃飯，醉酒的曼努埃
爾．佩雷斯．維嘉里奧搖搖晃晃地出現在門前。他坐在他們的桌邊，要了一杯酒。之後他
們聊了會天，維嘉里奧的話很難聽懂，他想起來需要還錢給他們，就打開錢包，問他們是
否介意收到面額都是5萬雷亞爾的鈔票。他們表示不介意；由於那時候錢包半掩著，兩兄
弟中最警惕的那個飛速看了一眼後使眼色給他的兄弟，讓他看，發現錢包裡都是面額10萬
雷亞爾的鈔票。
他們互換了顏色。
曼努埃爾．佩雷斯慢慢地數了二十張鈔票給兄弟倆。其中一個兄弟立刻把錢收了起來，因
為看著他數的錢，所以也沒仔細看這些錢。維嘉里奧繼續聊天，而且要了很多次酒，喝了
很多酒。之後，酒勁更大了，他表示想要個收據。雖然沒這個習俗，但兩兄弟也沒表示有
疑問。他口述了收據內容，並表示希望所有事都對。之後，這個酒鬼口述了一個多餘且荒
謬的收據：某天，某時，在某酒館，「我們吃飯時」（之後都是醉鬼的廢話……），他
們收到曼努埃爾．佩雷斯．維嘉里奧的100萬雷亞爾，面額都是五萬雷亞爾。收據上寫了
日期，蓋上了印，還簽了名。維嘉里奧把收據裝進口袋，待了會，又多喝了點酒，之後沒
多久就離開了。
就在當天或另一天，第一張錢掏出來就被拒收，因為像假錢，第二張、第三張錢也是一
樣……當這兩兄弟認真看這些錢時，發現即使是盲人也不會收。
他們向警方投訴，曼努埃爾．佩雷斯被叫來，審訊時，他雙手舉向天，表示幸虧他還錢那
天喝多了。他表示很無辜，如果喝醉那天不是要還錢，可能錢也會丟。
如果不是喝酒，他也不會要收據，他拿出有兩兄弟簽名的收據，它證明他付的是面額為5
萬雷亞爾的鈔票。「如果我付的是面額為10萬的鈔票」，維嘉里奧表示，「就算我喝醉
了，我也不會付20張10萬的鈔票」。出於正義，他被無罪釋放了。
這個故事成為守不住的秘密；逐漸擴散。而「曼努埃爾．維嘉里奧一百萬雷亞爾」的故事
被縮短為「維嘉里奧的一百萬」，日復一日，其源頭也被人所遺忘。
不完美的模仿者們，例如政治家，從未達到其模範的水準。 所以，我有時會想起這位偉
大的葡萄牙人的所作所為，我想像有一片屬於這些狡猾者的天空，現實主義大師們都應該
去那裡收集靈感 —— 肯定也少不了馬基雅弗利或圭恰迪尼的目光，或喬治．薩維爾以及瑪
律克斯．德．哈利法克斯一瞬間的微笑。

A ROSA DE SEDA

絲綢玫瑰（寓言）

寓言集中還缺少這樣一則寓言：
在一個遙遠的國家，女王令一位女繡工在絲綢或綢緞上刺一朵白玫瑰。年輕的女繡工四處
尋找與她心目中那朵相似的完美的白玫瑰。但之後找到的不是沒那麼漂亮就是不那麼白。
她花了很多天尋找，哭過很多次，在遙遠的國家總是有死刑，她知道自己如果繡不出白玫
瑰會難逃一死。
最後，因為沒有更好的補救辦法了，她刺了一朵記憶裡的玫瑰。刺好後就拿去跟實際存在
的玫瑰花叢中的白玫瑰比較。所有的白玫瑰都跟她刺的一樣，恰巧就是她刺的那一朵白玫
瑰的樣子。
她把作品送去宮殿，之後女王讓她與王子結婚了。
這一寓言沒有任何寓意。僅僅是因為，在黃金時代，寓言沒有任何道德可言。

我，醫生

一天下午，我去一家襯衫店買一條領帶。當時沒有顧客，店員因為很熟悉我，就樂呵呵問
候我：「下午好，醫生先生」。
「我不是醫生」，我對他說，而且這是事實。「為什麼你覺得我是醫生？」
「啊，我真地以為……」，他清晰地回答。
我要了領帶，選了我喜歡的，付錢。這時，另一位也很熟悉我的店員走到同事旁邊。
「下午好」，我對他們倆表示。
兩位店員同時親切地俯身，就像一個人，他們說：「下午好，醫生先生，非常感謝」。
寓意：
當別人覺得我們是醫生時，我們一定是。在社會生活中，我們是別人所以為的我們，而不
是我們實際的樣子。我們的社會身份，所有人，歷史人物，名人，是與我們無關的我們。
知道這一點的政治家擁有掌握世界的鑰匙。當然，他可能缺少一扇門；然而這就是命運。
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11 de Dezembro 2015

LETRAS & ARTES DA LÍNGUA PORTUGUESA

D
edicamos hoje a nossa página a Fernando Pessoa, de quem passam, a 30 de
Novembro, 80 anos sobre a sua morte. Fernando António Nogueira Pessoa nasceu

em Lisboa em 1888, onde faleceu em 1935. Poeta dos maiores e mais importantes da
língua portuguesa de todos os tempos, quer ortónimo quer heterónimo, Fernando
Pessoa foi ainda um extraordinário prosador e temível polemista. Tendo passado a
infância e parte da adolescência na África do Sul, a língua inglesa era para si como
que uma segunda língua materna, tendo muito da sua obra sido escrita na língua de
Shakespeare. Mentor e colaborador das mais importantes publicações modernistas
portuguesas de princípios do século XX, como Orpheu, Centauro, Portugal
Futurista, Exílio, Eh real!, Contemporânea e Athena, e com vasta colaboração
dispersa por jornais os mais variados, Pessoa publicou em vida apenas os folhetos,
em inglês, 35 Sonnets e Antinous, em 1918, reeditando-os, em 1921, com os títulos
de English Poems I-II e English Poems III (contendo, respectivamente, uma versão
revista de Antinous seguido de Inscriptions, o primeiro volume, e Epithalamium
o segundo). Em 1934 dá à estampa o livro Mensagem. A sua obra começou a ser
publicada apenas em 1942, sob os auspícios de João Gaspar Simões e de Luís de
Montalvor, na Editora Ática, de Lisboa.
Menos divulgada, sobretudo a nível internacional, é a sua obra de ficção ortónima,
razão por que apresentamos hoje aqui três ficções breves insertas nos seus Contos
Completos, com organização, prefácio e notas de Zetho Cunha Gonçalves.

UM GRANDE PORTUGUÊS ou A ORIGEM DO CONTO DO VIGÁRIO
Vivia, há já não poucos anos, algures num concelho do Ribatejo, um pequeno lavrador, e
negociante de gado, chamado Manuel Peres Vigário.
Da sua qualidade, como diriam os psicólogos práticos, falará o bastante a circunstância que dá
princípio a esta narrativa.
Chegou uma vez ao pé dele certo fabricante ilegal de notas falsas, e disse-lhe: «Senhor Vigário,
tenho aqui umas notazinhas de cem mil réis que me falta passar. O senhor quer? Largo-lhas
por vinte mil réis cada uma.». «Deixa ver», disse o Vigário; e depois, reparando logo que eram
imperfeitíssimas, rejeitou-as: «Para que quero eu isso?», disse; «isso nem a cegos se passa.» O
outro, porém, insistiu; Vigário cedeu um pouco, regateando; por fim fez-se negócio de vinte notas,
a dez mil réis cada uma.
Sucedeu que dali a dias tinha o Vigário que pagar a uns irmãos, negociantes de gado como
ele, a diferença de uma conta, no valor certo de um conto de réis. No primeiro dia da feira, em a
qual se deveria efectuar o pagamento, estavam os dois irmãos jantando numa taberna escura da
localidade, quando surgiu pela porta, cambaleante de bêbado, o Manuel Peres Vigário. Sentou-se
à mesa deles, e pediu vinho. Daí a um tempo, depois de vária conversa, pouco inteligível da sua
parte, lembrou que tinha que pagar-lhes. E, puxando da carteira, perguntou se se importavam de
receber tudo em notas de cinquenta mil réis. Eles disseram que não; e, como a carteira nesse
momento se entreabrisse, o mais vigilante dos dois chamou, com um olhar rápido, a atenção do
irmão para as notas, que se via que eram de cem.
Houve então a troca de outro olhar.
O Manuel Peres, com lentidão, contou tremulamente vinte notas, que entregou. Um dos irmãos
guardou-as logo, tendo-as visto contar, nem se perdeu em olhar mais para elas. O Vigário
continuou a conversar, e, várias vezes, pediu e bebeu mais vinho. Depois, por natural efeito da
bebedeira progressiva, disse que queria ter um recibo. Não era uso, mas nenhum dos irmãos
fez questão. Ditava ele o recibo, disse, pois queria as coisas todas certas. E ditou o recibo – um
recibo de bêbado, redundante e absurdo: de como em tal dia, a tais horas, na taberna de fulano,
«estando nós a jantar» (e por ali fora com toda a prolixidade frouxa do bêbado…), tinham eles
recebido de Manuel Peres Vigário, do lugar de qualquer coisa, em pagamento de não sei quê,
a quantia de um conto de réis em notas de cinquenta mil réis. O recibo foi datado, foi selado, foi
assinado. O Vigário meteu-o na carteira, demorou-se mais um pouco, bebeu ainda mais vinho, e
daí a um tempo foi-se embora.
Quando, no próprio dia ou no outro, houve ocasião de se trocar a primeira nota, o que ia a recebêla devolveu-a logo, por escarradamente falsa, e o mesmo fez à segunda e à terceira… E os irmãos,
olhando então verdadeiramente para as notas, viram que nem a cegos se poderiam passar.
Queixaram-se à polícia, e foi chamado o Manuel Peres, que, ouvindo atónito o caso, ergueu as
mãos ao céu em graças da bebedeira providencial que o havia colhido no dia do pagamento. Sem
isso, disse, talvez, embora inocente, estivesse perdido.
Se não fosse ela, explicou, nem pediria recibo, nem com certeza o pediria como aquele que tinha,
e apresentou, assinado pelos dois irmãos, e que provava bem que tinha feito o pagamento em
notas de cinquenta mil réis. «E se eu tivesse pago em notas de cem», rematou o Vigário, «nem
eu estava tão bêbado que pagasse vinte, como estes senhores dizem que têm, nem muito menos
eles, que são homens honrados, mas receberiam.» E, como era de justiça, foi mandado em paz.
O caso, porém, não pôde ficar secreto; pouco a pouco se espalhou. E a história do «conto de réis
do Manuel Vigário» passou, abreviada em «o conto do Vigário», para a imortalidade quotidiana,
esquecida já da sua admirável origem.
Os imperfeitíssimos imitadores, pessoais como políticos, do Mestre ribatejano nunca chegaram,
que eu saiba, a qualquer simulacro digno do estratagema exemplar. Por isso é com ternura que
relembro o feito deste grande português, e me figuro, em devaneio, que, se há um céu para
os hábeis, como constou que o havia para os bons, ali lhe não deve ter faltado o acolhimento
dos próprios grandes mestres da Realidade – nem um leve brilho de olhos de Macchiavelli ou
Guicciardini, nem um sorriso momentâneo de George Savile, Marquês de Halifax.
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A ROSA DE SEDA (Fábula)
Num fabulário ainda por encontrar será um dia lida esta fábula:
A uma bordadora dum país longínquo foi encomendado pela sua rainha que bordasse, sobre seda ou
cetim, entre folhas, uma rosa branca. A bordadora, como era muito jovem, foi procurar por toda a parte
aquela rosa branca perfeitíssima, em cuja semelhança bordasse a sua. Mas sucedia que umas rosas
eram menos belas do que lhe convinha, e que outras não eram brancas como deviam ser. Gastou dias
sobre dias, chorosas horas, buscando a rosa que imitasse com seda, e, como nos países longínquos
nunca deixa de haver pena de morte, ela sabia bem que, pelas leis dos contos como este, não podiam
deixar de a matar se ela não bordasse a rosa branca.
Por fim, não tendo melhor remédio, bordou de memória a rosa que lhe haviam exigido. Depois de a
bordar foi compará-la com as rosas brancas que existem realmente nas roseiras. Sucedeu que todas
as rosas brancas se pareciam exactamente com a rosa que ela bordara, que cada uma delas era
exactamente aquela.
Ela levou o trabalho ao palácio e é de supor que casasse com o príncipe.
No fabulário, onde vem, esta fábula não traz moralidade. Mesmo porque, na idade de ouro, as fábulas
não tinham moralidade nenhuma.

EU, O DOUTOR
Entrei uma tarde numa camisaria de onde gastava, com o fim imaginado de comprar uma gravata.
O caixeiro que estava livre de freguês, e que há muito me conhecia, cumprimentou-me alegremente:
“Boa tarde, senhor doutor”.
“Não sou doutor”, disse-lhe, e era a verdade. “Porque é que me julga doutor?”
“Ah, eu realmente julgava…”, respondeu ele limpidamente.
Pedi gravatas, escolhi a que preferi, paguei. Nesta altura, o outro caixeiro, que também de há muito
me conhecia, veio para ao pé do colega.
“Boa tarde”, disse eu para ambos.
Os dois caixeiros inclinaram-se amáveis e sincrónicos, e, como um só, disseram:
“Boa tarde, senhor doutor, e muito obrigado”.
Moralidade:
Quando a opinião nos faz doutores, doutores temos que ser. Na vida social, somos o que os outros nos
julgam, e não o que até fingidamente somos. A nossa personalidade social, para todos, ou histórica,
para os célebres, é uma ideia de nós que nada tem de nós. O estadista que saiba saber isto tem a
chave do domínio do mundo. Pode, é claro, faltar-lhe a porta; isso, porém, é já destino.
31/1/1932
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最新報道 última

投資於環保

Investir no ambiente

歐

盟研究、科技與創新委員
會，葡萄牙人卡洛斯在巴黎氣候
峰會呼籲成員國要更多地投資在
可再生能源研究的部分。
「這是投資更多的時間點，我
們需要做得更多。這就是我的
呼籲」，該研究局委員聲明，在
「以能源聯盟調查角色」發表之
後，作為數字概念、成本和激勵
機制的「一種三角形」。
該委員向盧薩解釋道，「三角
形」是降低技術成本，是數字
世界的過渡和化石燃料到科學轉
變的補貼，研究和創新戰略能源
的三個「支柱」將於2016年發
表。
「現今世界上大多數國家給了大
量補貼，這所有都是化石能源。

O

Comissário europeu para a
Investigação, Ciência e Inovação, o
português Carlos Moedas, apelou na
Cimeira do Clima (COP21), em Paris,
a mais investimento da parte dos
Estados-membros na investigação
sobre energias renováveis.
“É tempo para investir mais. Temos
de fazer muito mais. Esse é o meu
apelo”, declarou o comissário com
a pasta da Investigação, depois de
ter falado “do papel da investigação
na União Energética” como “uma
espécie de triângulo” dominado pelas
noções do digital, dos custos e dos
incentivos.
O comissário explicou à Lusa que o
“triângulo” consiste na redução do
custo das tecnologias, na passagem
para o mundo digital e na transferência
dos subsídios das energias fósseis
para a ciência, três “pilares” da
Estratégia da Investigação e Inovação
para a União Energética que vai ser
apresentada em 2016.
“Hoje em dia, a maior parte do mundo
dá grandes subsídios a tudo o que
é energia fóssil. Temos que mudar

中止彈劾 Impeachment suspenso

當

全院法官應要求對法律
1079/50的合憲性禁制令，其中
規定的起訴和彈劾審判的標準
後，最高法院（STF）院長，路
易士‧埃德森判斷，決定於下週
三16日中止對羅塞芙總統的彈劾
請求。
這一決定以最高法院對法律的效
力決定，阻止了眾議院建立的彈
劾特別委員會。

O

我們必須改變這種平衡，花這一
金額的錢及補貼到能源和科學方
面」，他聲明並強調，「沒有研
究，也沒有科學是不可以解決那
些氣候問題的主要範式」。
另外，會議期間，該委員回顧到
60億的可再生能源和5.5億美元
的化石燃料投資之間的全域對比
度。 「在未來」，面臨的挑戰
是「幫助國家研究在研究及科學
上刺激投資，以及現在不斷地在
化石能源上給予補貼」。
該氣侯峰會，今天在巴黎結束，
匯集了195個國家代表，尋找減
少溫室氣體排放的影響，限制
了有約束力的協議，直到2100
年，大氣中的全球平均溫度比工
業革命前上升2攝氏度。

esse equilíbrio e passar alguma
dessa quantidade de dinheiro e dessa
quantidade de subsídios para a energia
e para a ciência”, declarou, sublinhando
que “sem investigação e sem ciência
não se podem resolver aqueles que são
os grandes paradigmas do problema
climático”.
Ainda durante a conferência, o
comissário lembrou o contraste
mundial entre o investimento de 6
mil milhões nas energias renováveis
e de 550 mil milhões de dólares nas
energias fósseis. “No futuro”, o desafio
é “ajudar os países a ter incentivos para
investir na investigação e na ciência em
vez de estarem a dar constantemente
subsídios a tudo o que é energia fóssil”.
A COP21, que termina hoje em Paris,
reuniu representantes de 195 países,
em busca de um acordo vinculativo
sobre redução de emissões de gases
com efeito de estufa que limite, até
2100, o aquecimento da temperatura
média global da atmosfera a dois
graus centígrados acima dos valores
registados antes da revolução
industrial.

juiz do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luiz Edson Fachin,
decidiu suspender a tramitação do
pedido de impeachment da presidenta
Dilma Rousseff até a próxima quartafeira, dia 16, quando o plenário da
Corte deverá julgar pedido liminar
sobre a constitucionalidade da Lei
1.079/50, que regulamentou as
normas de processo e julgamento
do impeachment.
A decisão impede a Câmara dos
Deputados de instalar a comissão
especial do impeachment até a
decisão do Supremo sobre a validade
da lei. A pedido do partido, Fachin

在黨派的要求下，埃德森決定暫
停過程以防止由法院廢止未來的
行為。其中一個由法院提出的問
題，例如：由全體會議審議，在
眾議院以不記名投票選舉委員會
成員。埃德森指出，憲法和內部
規則不提供對內投票。
由26名正式成員與眾議院院長愛
德華多‧庫尼亞（PMDB-RJ）
設立的特別委員會42名候補委

員，於週三提出意見和要求發起
彈劾總統迪爾瑪‧羅塞芙的應
選。在會議定期會晤上，沒有達
成所願。
庫尼亞是彈劾的最大推動者，以
第188條証明不記名的投票選舉
的內部條例第三項：我可以撤銷
這一決定的可能性。選舉是在審
判彈劾時公開，而當時的情況是
一個內部的黨爭。

decidiu paralisar a tramitação para
evitar que atos futuros possam
ser anulados pela Corte. Uma das
questões levantadas pelo Supremo,
por exemplo, e que serão analisadas
pelo plenário, foi a votação secreta na
Câmara dos Deputados para eleger os
membros da comissão. No despacho,
Fachin ressalta que a Constituição e
o Regimento Interno da Câmara não
prevêem votação fechada.
Os 26 membros titulares e os 42
suplentes da comissão especial da
Câmara criada pelo presidente da
Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
para analisar, dar parecer e votar o

pedido de abertura do processo de
impeachment da presidenta Dilma
Rousseff, deveriam ser eleitos na
última quarta-feira (9), na sessão
ordinária da Câmara. Contudo, já
não chegou a realizer-se.
Cunha, o grande promotor do de
impeachment a, justifica a realização
da votação secreta com base no
artigo 188, inciso 3º de Regimento
Interno: “Não vejo possibilidade de
uma decisão que pode reverter isso.
A eleição aberta será no julgamento
do próprio impeachment. O que
houve foi uma disputa partidária
interna”.

測量濃度 Medir a destruição

在巴黎舉行的氣候峰會（COP21）
，法國環境

部部長羅雅爾宣佈：法國希望在2020年發

射一顆衛星來測量地球表面二氧化碳的分

佈。另一個項目是法德聯合建造一顆衛星，
這將是前所未有的可精密測量大氣中的甲
烷濃度。

A França quer lançar em 2020 um satélite para medir a repartição
de CO2 na superfície da Terra, anunciou ministra do Ambiente
francesa, Ségolène Royal, no âmbito da Cimeira do Clima (COP21),
em Paris. Outro projeto para a construção de outro satélite, francoalemão desta vez, foi também anunciado, sendo que esse será
responsável por medir com uma precisão sem precedentes as
concentrações de metano na atmosfera.

