國歌法疑惑

O hino da discórdia
法學家António Katchi指納入基本法附件的國歌法大體上
不能在港澳生效。學者蘇文欣和郝志東則認為，在港澳落
實這個法律不祇是北京政府強推，亦顯出北京的恐懼。
Para o jurista António Katchi grande parte da lei do
hino nacional, que vai ser anexada à Lei Básica de
Macau e Hong Kong, não pode vigorar nas regiões. Já os
académicos Larry So e Hao Zhidong consideram que a
decisão de implementar o diploma nos territórios é mais
uma forma de Pequim se impor, mas mostra que está
com receio. | 10-13

公屋 Habitação pública

有專家指，公屋政策的預測不切實際，打破了中國人和長者同居的傳統。
Políticas públicas têm previsões irrealistas e quebram tradição chinesa de viver com
os mais velhos, dizem especialistas | 8-9

文創產業 Indústrias culturais e criativas

塗鴉先驅林家豪提醒，錢不能解決所有問題。
Dinheiro não resolve tudo, alerta grafiteiro Pat Lam | 專訪 ENTREVISTA 4-6
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中葡文週報 semanário Luso-Chinês 逢周五出版 à SEXTA-Feira
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特朗普再推印太戰略

Trump lança mais uma vez estratégia indo-pacífica

美

陳思賢 DAVID Chan

國總統特朗普11月3日已經展
開 他 上 任 後 第 一 次 亞 洲 之 行，他
抵達日本之後即與日本首相安倍晉三
進 行 哥 爾 夫 球 外 交，又 到 皇 宮 見 日 皇 夫
婦，他 在 美 軍 駐 日 基 地 訪 問 駐 日 的 美 軍
部隊時表示他在這次亞洲之行當中除
了 會 與 日 本、韓 國、中 國、越 南、菲 律 賓
的 領 導 人 會 面，他 還 會 與 俄 羅 斯 總 統 普
京 會 面，他 還 首 次 提 到 了 印 太 戰 略 作 為
未 來 亞 太 地 區 戰 略 加 強 版，他 說 要 建 立
自 由、公 正、互 惠 的 印 太 地 區。
特 朗 普 提 出 的 印 太 戰 略 其 實 並 無 新 意，
衹 是 希 望 再 拖 印 度、澳 洲 兩 國 加 上 美 日
共 同 建 立 一 個 菱 形 包 圍 圈 的 戰 略 合 作，
而 這 個 合 作 日 本 最 為 賣 力，他 與 特 朗 普

會 面 時 就 提 到 四 方 對 話 的 計 劃，所 謂 四
方 就 包 括 美、日、印、澳，事 實 上，美 國
國務卿蒂勒森10月底訪問印度的時候
就曾經提到建立四個國家的戰略夥伴
關 係，而 日 本 外 相 河 野 太 郎 也 附 和 說 這
四 國 也 應 該 要 進 行 一 場 首 腦 論 壇，日 本
外務官員曾透露希望四國的對話機制
得 以 實 現，除 了 爭 取 海 洋 安 全 的 保 障，

也可以在基礎建設的資金上展開戰略
合 作，其 實 這 個 計 劃 早 在 多 年 前 己 經 提
出，祇 因 為 當 時 的 印 度 及 澳 洲 表 現 不 大
感 興 趣 而 擱 置 下 來。
現 時 再 由 特 朗 普 提 出 印 太 戰 略，很 明 顯
的 就 是 要 對 中 國 的 一 帶 一 路 施 加 壓 力。
為 此，蒂 勒 森 十 月 底 訪 問 印 度 時 已 答 應
向印度出售F-16與F-18戰機作為特朗

O

presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, deu início no passado dia 3 à
sua primeira visita ao continente asiático
desde que tomou posse. Ao chegar ao Japão,
foi recebido pelo primeiro-ministro japonês,
Shinzo Abe, tendo com este jogado uma
partida de golfe, e depois visitou a residência
do imperador e da esposa. Aquando de uma
visita à base das forças militares americanas
no Japão, Trump referiu que esta deslocação
ao continente asiático, além de incluir na
agenda reuniões com os líderes do Japão,
Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas,
também poderá contar com uma reunião com
o presidente russo, Vladimir Putin. Também
referiu pela primeira vez uma estratégia indopacífica como uma forma de fortalecimento
da região Ásia-Pacífico. Para ele, é preciso
estabelecer liberdade, igualdade, e criar
benefícios mútuos nesta região.
Esta estratégia apresentada por Trump
não é nova, representa apenas mais uma
esperança de conseguir fazer com que a
Índia e a Austrália juntem-se aos EUA e
ao Japão numa cooperação estratégica em
losango, tendo o Japão o papel mais ativo
nesta colaboração. Durante a reunião entre
Abe e Trump, foram mencionados planos de

diálogos quadrilaterais.
Na realidade, o secretário de Estado dos
Estados Unidos, Rex Tillerson, aquando
de uma visita à India no mês passado, já
tinha mencionado a criação desta parceria.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros Taro
Kono também já tinha mencionado que
deveria haver uma reunião entre os líderes
dos quatro países implicados. Os membros do
Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês

esperam que tal reunião se realize, pois além
de garantir a segurança dos oceanos, poderá
ainda desenvolver uma cooperação a nível
de capital para infraestruturas. Na realidade,
este plano já foi proposto há vários anos, mas
não foi posto em prática devido à falta de
interesse por parte da Índia e da Austrália.
Desta vez foi Trump quem mencionou esta
cooperação, como uma óbvia forma de criar
pressão sobre a iniciativa “Uma Faixa,
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普 今 次 亞 洲 行 打 頭 陣，而 日 本 就 與 印 度
自10月29日起在印度洋舉行聯合的反
潛 演 習。
四方對話對日本來說當然就是想圍堵中
國，過 去，印 度 與 澳 洲 都 不 覺 得 他 們 應 該
或有實力與中國直接對抗，而當時他們沒
有感受到中國的崛起對他們造成壓力，但
現 時 情 況 不 一 樣，中 國 的 角 色，中 國 的 影
響 力，基 本 上 所 有 國 家，更 遑 論 亞 太 區 周
邊 大 國，他 們 都 會 直 接 感 受 到，當 然 他 們
會有一些焦慮感，在這裡每個國家都有自
己的算盤。現時這位「通俄門」纒身，種族
歧 視、槍 擊 案 頻 生、民 望 低 企、支 持 率 祇
得 3 8 %，連 任 期 能 否 完 成 也 成 疑 的 特 朗
普 總 統 提 出 經 過 翻 新 的「印 太 戰 略」應 該
如 何 應 對 實 要 小 心 計 算。

uma Rota”. Por isso, depois da sua visita
à Índia no final de outubro, Rex Tillerson
prometeu a venda de jatos F-16 e F-18 como
parte da visita de Trump à região. Além
disto, já desde o dia 29 de outubro que o
Japão tem realizado com a Índia exercícios
antissubmarinos no Oceano Índico.
O diálogo entre estas quatro potências tem
para o Japão o objetivo claro de encurralar a
China. No passado, a Índia e a Austrália não
se achavam capazes de enfrentar diretamente
a China, e na altura não se tinham sentido
ameaçadas pela sua rápida ascensão. No
entanto, a situação atual é diferente.
Neste momento quase todos os países
sentem o papel da China e a sua influência,
especialmente os grandes países da ÁsiaPacífico. Por isso, é natural estes sentirem-se
um pouco apreensivos, pois todas as nações
fazem conjeturas em relação à sua posição
e dos seus vizinhos. Agora, entre polémicas
de interferência russa, discriminação racial,
tiroteios frequentes, o apoio ao presidente
norte-americano desceu para apenas 38%.
Não sendo ainda certo se Trump conseguirá
um segundo mandato, a estratégia indopacífica é algo que necessitará de um
planeamento cuidadoso.

開篇 abertura

3

社論 editorial
古步毅 Paulo rego

不止於此
Muito mais que um negócio

K

NJ投資有限公司向Global Media注
資，就 像 所 有 的 有 利 業 務 一 樣，都 是
讓資產變得更重要更有價值，而且賦予了
葡萄牙最重要的一大社交媒體集團新的
維 度。經 過 嚴 格 的 財 務 重 組 之 後，像《 新
聞日報（Diário de Notícias）》
，
《新聞報
（Jornal de Notícias）》或無線廣播電台
（TSF）這類的標誌性媒體現在正在邁向雄
心勃勃的數字化，並將葡萄牙語作為國際化
的機會之窗。具體會有哪些媒體仍在談判協
商中。何敬麟在向《葡新社》發表的聲明中
明確表示：一家健康的公司，財力雄厚，有
一個「只能是增長」的發展計劃。
然 而，這 個 業 務 有 著 特 殊 的 情 況：此 前 從
未有一家澳門公司在這個全球化和媒體
方面冒險投資；澳門地區從來沒有過像中
國和葡語國家交流的平台這般有力的機
會。Global Media與KNJ的國際化進程

的恰巧重合，使澳門立即成為葡萄牙語經
濟的最前沿。
本報從一開始就涉足了這項業務。KNJ的
這 一 步 本 身 就 是《澳 門 平 台》存 在 理 由 的
證 明。在 創 刊 的 第 三 個 年 頭，我 們 也 許 以
令人驚訝的方式履行著這個項目的理念，
不僅編輯的角度看是如此，從自身的項目
管理到我們一直在穩步持續增長中的媒
體夥伴（葡萄牙和中國的均有）來看更是如
此。我們信心滿懷，這也是一個值得驕傲的
地方，相信我們的讀者朋友們一定明白。
這個城市讓我們承擔一個我們一直在扮演
的角色；Global Media現在依靠我們將其
國際化進程擴大到這個地區；KNJ很了解我
們能在國際化過程中所能帶來的附加價值。
最重要的是，信念的能量將對抗那些對於平
台的使命的悲觀和打趣的說法。現在，所有
人都已經明白了，並且非常激動人心。

A

injeção de capital da KNJ na Global
Media, como todos os bons negócios,
valoriza um ativo importante e dá uma nova
dimensão a um dos mais importantes grupos
de comunicação social em Portugal. Após uma
exigente reestruturação financeira, títulos
tão emblemáticos como o Diário de Notícias,
o Jornal de Notícias ou a TSF avançam agora
para uma ambiciosa reconversão digital e
apostam na língua portuguesa como território
de oportunidade para a internacionalização.
Linhas de força, essas, anunciadas ainda durante
as negociações. Kevin Ho foi a esse propósito
claro nas declarações que prestou à Agência Lusa:
uma empresa saudável, com músculo financeiro
e um plano de crescimento “só pode crescer”.
Há contudo circunstâncias excepcionais neste
negócio: nunca uma empresa de Macau antes se
aventurara num investimento com esta dimensão
mediática e globalizante; nunca a Região teve
uma oportunidade tão óbvia de se projetar como
plataforma de comunicação entre a China e os
países lusófonos. A coincidência dos processos
de internacionalização da Global Media e da KNJ
coloca instantaneamente Macau na vanguarda

da economia da língua portuguesa.
Este jornal, como é público, está desde o início
envolvido com este negócio. Este passo dado
pela KNJ é em si mesmo a prova da razão de
ser do Plataforma Macau. Ao terceiro ano de
vida, de forma quiçá surpreendente, cumprimos
o conceito que formatou este projeto, não só do
ponto vista editorial como na própria gestão do
projeto e das parcerias média com as quais fomos
crescendo, quer em Portugal quer na China, de
forma consistente e estruturante. Com muita
ambição, mas também uma ponta de orgulho
que, hoje, os nossos leitores e amigos certamente
compreendem.
A cidade conta connosco para o papel ao
qual desde sempre nos propusemos; a Global
Media conta agora connosco para expandir
o seu processo de internacionalização a esta
parte do mundo; a KNJ sabe bem a mais
valia que conseguimos ser no processo de
internacionalização. Há, sobretudo, uma
energia da convicção que contraria o discurso
pessimista e jocoso no que toca à missão de ser
plataforma. Agora é real, já toda gente entende;
e é profundamente excitante.

對焦 registos

新生團隊 Equipa renovada

由何敬麟領導的KNJ投資公司向葡萄牙最大的傳媒集團
之一的Global Media注資。總投資額達1500萬歐元，這

家總部位於澳門的投資公司現持有該公司30％的股權，
這家企業持有《新聞日報（Diário de Notícias）》
，
《新聞

報（Jornal de Notícias）》，無線廣播電台（TSF）和其它
有名的公司。該集團的其餘股東有 JoséPedro Soeiro（30

％）
，Joaquim Oliveira（20％）
，葡萄牙商業銀行和新銀行

（Novo Banco）銀行（各10％）
。KNJ委任本報社長古步毅
為的Global Media行政管理層的一員。所投入的資金將用
於數位發展和國際化，特別是在葡語國家地區的發展。

由左至右 Da esquerda para a direita: Rolando Oliveira (非執行董事 administrador não executivo), Maria Teresa da Graça (首席財務官 CFO), Victor Ribeiro (主席兼行

政總裁 presidente e CEO), 古步毅 Paulo Rego (副主席 vice-presidente), 何敬麟 Kevin Ho (副董事長 vice-chairman), Daniel Proença de Carvalho (董事長 chairman),

Philip Manuel Eusébio Yip (非執行董事 administrador não executivo), José Pedro Soeiro (非執行董事 administrador não executivo) José Carlos Lourenço (執行董事
administrador executivo), Jorge Carreira (非執行董事 administrador não executivo)

PLATAFORMA MACAU | 10 de novembro 2017

A KNJ Investment, liderada por Kevin Ho, concretizou a
injeção de capital na Global Media, um dos maiores grupos
de comunicação em Portugal. Com um investimento de 15
milhões de euros, a empresa de investimentos com sede
em Macau passa a deter 30 por cento da holding que detém
o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e a rádio TSF,
entre outros títulos de prestígio. José Pedro Soeiro (30%)
Joaquim Oliveira (20%), BCP e Novo Banco (10% cada), são
os restantes acionistas do grupo. O diretor do Plataforma
Macau, Paulo Rego, passa a fazer parte da administração
executiva da Global Media, indicado pela KNJ. O capital
investido vai ter como destino o desenvolvimento digital
e a internacionalização, sobretudo nos territórios onde se
fala português.
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專訪 entrevista

「政府一直的問題就是用錢解決所有問題」
“O Governo resolve tudo com
dinheiro. É um erro que comete
sucessivamente”

本

地藝術家林家豪批評現時的津貼和
贊助政策，認為有其他措施可助力發
展文化產業，以及喚起公眾對藝術的興趣。
由於感到澳門缺乏貼近生活的藝術活動，
本地藝術家林家豪發起了「響朵」
。
「!outloud 響朵街頭藝術節—司打口站」集結
本地及國際幾十位街頭藝術家和音樂DJ，
將司打口打造成露天藝廊。他認為藝術教
育的投放很迫切，并要改善人們對藝術的
看法以讓之更備受重視；并強調錢不能解決
全部問題。林家豪（街頭作品署名P.I.B.G.，
意思 Pat在轟炸塗鴉）是本澳最著名的塗鴉
藝術家，曾與眾多知名品牌合作，當中包括
Moschino、Nike、Vans、Red Bull等等。
澳門平台：
「!outloud 響朵街頭藝術節」的
由來是怎樣的？
林家豪：澳門正變得越來越無趣。鄰近地區
如香港、台北、新加坡和泰國都有街頭藝術，
澳門偏偏沒有。我覺得街頭藝術是一樣很好
反映當地活力的媒介。這裡的人很懶洋洋，
所以我們就組織起「Outloud 響朵」
，希望
以此引起大家對藝術的注意，吸引更多人
加入到街頭藝術創作。這於我來說是一份
分享，因為很少藝術的形式是不用去畫廓
或是到一個封閉的地方去欣賞。
澳：街頭藝術和其他藝術有何不同？是什麼
令它如此特別？
林：它的藝術形式能更有力的改變人們對藝
術的看法。有些人對藝術的看法很保守，認
為藝術就只是在藝廊裡。這些物理空間所限

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

制的，就是街頭藝術所能突破的。街頭藝術
讓每個人都能欣賞到之餘，還能觀看到藝術
創作的過程。在傳統藝術的時候，需要有意
圖才會去看一件藝術作品。而街頭藝術則是
令人看到，因為它就在我們經過的地方。
澳：您對政府鼓勵文化藝術產業的工作有
什麼看法？
林：政 府 做 了 很 多 的 工 作，組 織 了 很 多 活
動，對傳統藝術或廣為社會大眾所接受的
藝術的宣傳和支援尤其到位。藝術的一個
難 點 是 觀 眾。人 們 沒 興 趣，或 是 對 街 頭 藝
術不抱很大的好奇心。因此我們要把它做
得更易見、更易接近，特意選址在社區的中
心地帶，這裡才是人們生活和工作的地方。
不按照傳統的活動做法，比如在新馬路等地
方搭台之類。我們選司打口是因為這裡是很
多人生活、工作和經過的地方。不論人們想
不想，單單在他們走過的時候，就已經成了
活動的一分子。街頭藝術是社區性的，所有
人都能共享創作的過程和一同欣賞作品。
澳：為什麼認為民眾對文化藝術不感興趣？
林：澳門是一個小地方，這裡很容易找到工
作，大家所關心的就只是找份高薪厚職。在
其他地方的話，你要盡一切所能和能力才能
生存。比方說你設計很了得，你就要很努力
和全身投入才可以保障有份工作。但在澳門
這裡，機會多得人們覺得不用怎麼努力就垂
手可得，并不用去探索自身的才能或使自己
優秀於人的長處來找工作。澳門人只苦惱兩
件事：晚餐吃什麼和下個月去哪裡旅遊。我
們必須創造一種文化，并記住如繪畫，是我
們的一部分。大家小時候經常都畫畫；長大
之後我們開始擔心錢和工作，忘記自己的所
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Quem é P.I.B.G.

林 家 豪 由 9 0 年 代 末 期 開 始 街 頭 塗 鴉 創 作 至 今，期 間 接 觸
雕塑、書法、現代繪畫及平面設計等多樣相關教育。他亦遊
走 中 國 大 陸、澳 洲、泰 國、英 國、法 國、日 本、台 灣、香 港 等
地 進 行 創 作 及 參 加 當 地 聯 展。於 2 0 0 4 年 成 立 澳 門 首 個 塗
鴉藝術 團 隊 G A N TZ 5，為 當 今 中 國 塗 鴉 界 最 有 影 響 力的團
體之一，與 Moschino、Venetian Macao、SOHO - City of
Dreams、Nike、Red Bull、STAGE等多個牌子合作。
《Are You Still Young? 》
、
《Don’t
think, just paint – GANTZ5 10th anniversary》
、
《On the Verge》
、
《本地薑新生代塗
鴉藝術聯展》和澳門藝術博物館舉辦的動漫美學雙年展正是林家豪展示其作品的展覽。
此外，其作品在本澳的牆壁、巴士亦可看見。

Com formação em escultura, caligrafia, pintura moderna e design gráfico, Pat Lam começou
a fazer graffiti nos anos 90. O artista tem trabalhado e participado em exposições coletivas
no Continente, Austrália, Tailândia, Reino Unido, França, Japão,Taiwan e Hong Kong. Em 2004,
fundou o primeiro grupo de arte graffiti em Macau – o GANTZ5 –, que se tornou uma das
associações mais influentes no panorama chinês. Já fez trabalhos e colaborou com marcas
como a Moschino, Venetian Macau, City of Dreams, Nike, Red Bull e Stage. “Are You Still Young?”,
“Don’t think, just paint – GANTZ5 10th anniversary”, “On the Verge”, “Local Ginger Cenozoic
Graffiti Art Exhibition” e Animamix Biennale, do Museu de Arte de Macau, são algumas das
exposições onde apresentou trabalhos próprios. Além das mostras, os desenhos do artista
também se podem ver nas paredes da cidade e em autocarros públicos.

O

Pat Lam – A cidade está a tornar-se aborrecida.
Não há arte de rua. Todos os territórios
vizinhos – Hong Kong, Taipé, Singapura,
Tailândia – têm cultura de arte de rua, que
no meu entender reflete muito a energia
de um sítio. Em Macau, isso não existe. As
pessoas são muito preguiçosas. Quisemos
organizar o Outloud para chamar a atenção
da população e incentivar mais gente a fazer
arte de rua, que para mim é um ato de
partilha. É das poucas formas de arte que
não implica ir a uma galeria ou estar num
espaço físico fechado.
– O que é que diferencia a arte de rua
das outras?
P.L. – É a forma de arte com mais poder
para mudar mentalidades. Algumas pessoas
continuam a ter uma visão conservadora
do que é arte e limitam-na ao que está em
galerias. Os espaços físicos criam barreiras
e a arte de rua quebra-as. Toda a gente pode
apreciar e pode, inclusivamente, assistir ao
processo artístico. Nas vertentes artísticas
mais convencionais é preciso haver uma
intenção para vermos a peça de arte. A

artista local Pat Lam
critica a política dos
subsídios e patrocínios
e defende que há outras
medidas a tomar para
desenvolver o setor da
cultura e despertar a
população para a arte.

O artista local diz que falta iniciativa à cidade
e foi por isso que organizou o Outloud. O
festival de arte de rua juntou dezenas de
artistas – locais e internacionais – e fez da
能，認為自己只是專長某些東西。
澳：政府一直致力發展文化藝術領域以使
經濟多元。怎樣可以更好地支援藝術家和
這產業？
林：政府一直的問題就是用錢解決所有問
題，不是所有人都認同現時的資助及贊助
制度。與其沿用向來的資金贊助方式，特區
應設法令藝術從城市和人民的生活出發。改
變人們對藝術的看法很重要，還有是令人明
白藝術不只是知識分子或社會階層高的人
的專利。在街頭藝術方面，仍存在很大的偏
見，覺得它是一樣不好的東西。他們批評街
頭藝術，但又不能解釋為什麼他們反對，而
只是在重複內化的想法。
澳：也 是 在 經 濟 適 度 多 元 方 面，政 府 對 文
化創意產業投放了很多資源。藝術家們有
受惠於此嗎？
林：有些藝術家有，但大部分未能受惠。他
們 很 多 都 很 有 才 華、很 努 力，但 不 出 名 和
沒法宣傳，又申請不到政府資助。在澳門，
著名的藝術家很容易變得更著名；但沒有
很廣人脈的藝術家則很難宣傳自己，最後
只 被 遺 忘。民 政 總 署 對 文 化、對 這 領 域 的
藝術家作出很大的支援，但必須要更融合
其他公共機構和部門間有更廣合作才行。
澳：藝術家的其中一個慘況是缺乏資金，澳
門應該沒這個問題。藝術家們能夠利用到政
府所給予的支援和工具嗎？
林：不能，要有條件的。例如，為了申請津貼
或資助，首先要成立一個社團，這樣就限制
了獨立創作人。政府應該要設立專門給獨立
或以個人形式創作的藝術家的機制。另外對
文化藝術社團也要有更好的規管，很多這些

Praça Ponte e Horta uma galeria ao ar livre
durante o fim de semana, com grafiteiros e
DJ. Pat Lam considera urgente investir em
educação e mudar mentalidades para que
a cultura ganhe importância em Macau. O
dinheiro, alerta, não resolve tudo. P.I.G.B.,
sigla para “Pat is bombing graffiti”, é dos
grafiteiros locais mais conhecidos, tendo já
colaborado com marcas como Moschino,
Nike, Vans e Red Bull.
– Como é que surgiu a ideia de organizar
o Festival Outloud?
社團領著錢但什麼都不做。
「Outloud 響
朵」的項目過程中，我們不尋求政府資助，
但我們會向政府諮詢活動資訊。政府方面
有讚揚我們的努力，也問到會否需要申請
資金援助。我們婉拒和表達了只希望其協
助解決一些如封路申請的實質問題。不是
所有事情都是用錢來解決的，最重要的是
有帶頭活動。我們不應該和不需要老等著
政府的資助，總有方法去尋求支援的。問題
只是缺一個開端。這一次，我們向新新酒店
和一些私人機構尋求支援，贊助受邀藝術
家的機票，為他們提供房間和油漆。所有的
藝術家，即使是世界知名的，這次都願意無
償合作。我們共邀請到了約20位本地和國
際的藝術家，法圖(Vhils)就是其中一位。
澳：正 如 您 剛 剛 所 提 到 的，缺 乏 市 場 是 澳
門 的 一 個 問 題。您 認 為 可 以 怎 樣 突 破 這
局 限？
林：應加大對年青一代的教育及採取措拖
來改變人們對藝術的看法。年青人常常在
衣服和科技用品的花費很豪爽，但卻認為
藝術應該是免費的，比如覺得不用付費給
一個設計師或攝影師。有很多人找我幫忙，
總是想我免費或給折扣。這個就是人們缺
乏對藝術工作和藝術品價值的概念，覺得
在花費在藝術上就是浪費錢。
澳：除了「!outloud 響朵街頭藝術節」
，有
在計劃其他的活動嗎？
林：希望之後舉辦一個糅合塗鴉和3D立體
的展覽，也希望利用開放和共享空間搞一個
街頭工作室，讓藝術家們可以一同創作。除
了這些項目，明年我會在日本舉辦展覽。
蘇爔琳

與 其 沿 用 向 來 的 資金贊助
方 式 ， 特 區 應 設 法令藝術
從 城 市 和 人 民 的生活出
發。

Em vez de insistir neste
modelo de atribuir
dinheiro, o Executivo
devia pensar em formas
de tornar a arte parte
da vida da cidade e das
pessoas.

PLATAFORMA MACAU | 10 de novembro 2017

arte de rua quase que nos força a aceitá-la,
porque somos confrontados com ela por
onde andamos.
– Como vê a ação do Governo para dinamizar
os setores cultural e artístico?
P.L. – O Governo já faz bastante. Organiza
muitos eventos. É bom na promoção e no
apoio aos artistas, mas sobretudo de artes
convencionais ou socialmente aceites. Também
há o problema da audiência. As pessoas não
se interessam, nem têm curiosidade especial
pela arte de rua. É por isso que temos de
a tornar mais visível e acessível, e foi por
isso que quisemos organizar o Outloud no
seio da comunidade. Está onde as pessoas
vivem e trabalham. Não é um evento que
obedece ao formato convencional, com um
palco e realizado nas zonas habituais da
cidade, como a Avenida Almeida Ribeiro.
Escolhemos este sítio [Praça Ponte e Horta]
porque há muita gente que vive, trabalha e
passa por aqui. Gostem ou não, as pessoas
fazem parte do evento apenas por estarem
na rua. A arte de rua pertence à comunidade;
todas as pessoas podem partilhar do processo
artístico e apreciar a obra depois.
– Porque acredita que há desinteresse da
população no que diz respeito à cultura
e à arte?
P.L. – Macau é uma cidade pequena, onde
é fácil arranjar emprego. As pessoas só
se preocupam em arranjar um trabalho
que lhes garanta um bom salário. Noutros
sítios, têm de explorar e aproveitar todas
as qualidades e valências que tenham para
conseguir vingar. Se és bom a desenhar, tens
de te esforçar e dedicar-te a isso, porque pode
ser o que te garanta um emprego. Aqui há
tantas oportunidades que as pessoas sentem
que não precisam de se esforçar. Não têm de
explorar qualquer tipo de talento ou vocação
para se diferenciarem e conseguirem um
emprego. As pessoas de Macau só têm duas
preocupações: o que vão jantar e qual será
a viagem que vão fazer no próximo mês. É
preciso criar uma cultura e recordar que
o desenhar, por exemplo, é uma coisa que
faz parte de nós. Quando somos miúdos,
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estamos sempre a desenhar.
Depois crescemos, começamos a
preocupar-nos com o dinheiro e
o emprego, e esquecemo-nos de
que temos capacidades. Achamos
que pintar é um talento exclusivo
de alguns.
– A arte e a cultura têm sido áreas
em que o Governo tem apostado
para diversificar a economia. O
que mais pode fazer para apoiar
os artistas e o setor?
P.L. – O Governo resolve tudo
com dinheiro. É um erro que
comete sucessivamente. Nem
todos concordamos com a política
dos subsídios e patrocínios. Em
vez de insistir neste modelo de
atribuir dinheiro, o Executivo
devia pensar em formas de tornar
a arte parte da vida da cidade e
das pessoas. É importante que
se mude a mentalidade e que se
mude a perceção de que a arte é
para intelectuais ou pessoas de
estratos sociais elevados. Muita
gente continua a achar que a arte
não é para eles, que são apenas
pessoas comuns. No que diz respeito
à arte de rua, ainda há um grande
preconceito. Está conotada como
algo de errado. Tenho discussões
porque muita gente critica a arte de
rua, mas muitos deles nem sabem
explicar por que estão contra.
Apenas repetem uma ideia que
está interiorizada.
– Ainda no âmbito da diversificação
económica, um dos caminhos do
Governo tem sido as indústrias
culturais e criativas. Os artistas
têm beneficiado desses apoios?
P.L. – Há artistas que sim. Mas a
maioria não. Muitos têm talento,
trabalham bastante, mas não
são famosos e não conseguem
promover-se ou chegar ao
financiamento do Governo. Em
Macau, um artista conhecido tem
facilidade em tornar-se cada vez
mais famoso. Já um artista que não
tenha uma boa rede de contactos
tem dificuldade em promover-se
e acaba por ficar esquecido. O
Instituto para os Assuntos Cívicos e
Municipais faz muito pela cultura
e apoia bastante as pessoas da
área. Mas é preciso integrar outros
organismos públicos e haver mais
cooperação entre departamentos.
– Um dos grandes dramas dos
artistas em geral é a falta de
dinheiro. Aqui não há esse

problema. Os artistas têm
sabido aproveitar todo o apoio
e ferramentas que o Governo
lhes faculta?
P.L. – Não. Mas há condicionantes.
Por exemplo, para podermos
recorrer a um subsídio ou
financiamento temos de criar
uma associação. Os artistas que
são independentes estão limitados.
O Governo podia ter políticas
especiais para quem trabalha de
forma independente e individual.
Também devia ser muito mais
vigilante com as associações
artísticas e culturais. Muitas dessas
entidades atribuem-se esse rótulo
para conseguir dinheiro, mas não
fazem nada. No Outloud, não
quisemos financiamento público,
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mas fizemos questão de comunicar
ao Governo informações sobre o
evento. Elogiaram o nosso trabalho
e perguntaram-nos se precisávamos
de dinheiro. Recusámos e dissemos
que só queríamos apoio para
tratar de questões práticas, como
autorizações para bloquear as
ruas. Nem tudo se resolve com
dinheiro. O que importa é que
haja iniciativa. Não temos, nem
precisamos de estar sempre à
espera do dinheiro do Governo.
Há formas de procurar apoios. O
problema é a falta de iniciativa.
Neste caso, tivemos o apoio do
Hotel Sun Sun, entre outras
entidades privadas, que pagaram
os voos dos artistas convidados,
ofereceram os quartos e as tintas.
2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

Todos os artistas, mesmo os mais
conhecidos internacionalmente,
aceitaram colaborar sem cobrar.
Convidámos cerca de 20, locais e
internacionais, como o português
Vhils.
– Referiu que a ausência de
mercado é um dos problemas
de Macau. Como é que se pode
superar essa limitação?
P.L. – Tem de se investir mais
na educação das novas gerações
e tomar medidas para mudar
mentalidades. Os adolescentes
são capazes de gastar muito
dinheiro em roupa, tecnologia
e afins, mas acham que a arte
deve ser gratuita. Acham que não
há que pagar por um designer ou
um fotógrafo. Há muita gente que

me pede trabalhos e tenta que
o faça gratuitamente ou que lhe
faça um desconto. Aqui não há a
noção de valor no que diz respeito
ao trabalho artístico e à peça de
arte. Sentem que é um desperdício
gastar dinheiro em arte.
– Que outras iniciativas estão na
calha além do Festival Outloud?
P.L. – Gostava de organizar uma
exposição que junte graffiti e 3D.
Também gostava de criar um
espaço aberto e partilhado, um
género de estúdio de rua, sem
rendas, onde vários artistas se
pudessem juntar e trabalhar em
conjunto. Além destes projetos,
vou ter uma exposição no Japão
no próximo ano.
Sou Hei Lam

本地 local
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簡報 breves

行政長官或宣佈公務員加薪
Chefe do Executivo deverá anunciar
aumentos salariais

公務員來年的薪金和退休金或上
調2.4%。以上新聞由澳門電台葡
文頻道報導。澳門電台葡文頻道
調查指，行政長官或在發布2018
年施政報告期間公布有關事宜。
根據國際貨幣基金組織數據，若
確定增幅為2.4%，落實後的薪金
將輕微高於今年預期的約2%通脹
率。澳門電台葡文頻道還表示，崔
世安或維持現金分享計劃：永久居
民9000元，非永久居民5400元。

Os salários e pensões dos funcionários
públicos podem sofrer aumentos de
2,4 por cento no próximo ano. A notícia
foi avançada pelo canal português da
Rádio Macau. Ao que a TDM-Rádio
Macau apurou, o anúncio deverá ser
feito na terça-feira pelo Chefe do
Executivo, durante a apresentação
das Linhas de Ação Governativa para
2018. A confirmar-se o aumento
de 2,4 por cento, a atualização

salarial ficará ligeiramente acima da
inflação que deverá rondar os dois
por cento este ano, de acordo com
o Fundo Monetário Internacional.
A Rádio Macau adianta ainda
que Chui Sai On deverá manter
o valor dos cheques do plano de
comparticipação pecuniária: nove
mil para residentes permanentes e
cinco mil e quatrocentas patacas
para não-permanentes.

立橋銀行冀在澳設實體行
Banco Well Link quer ter balcões em Macau
立橋銀行前身新銀行亞洲屬葡萄
牙 新 銀 行，揭 幕 儀 式 過 後，董 事
會主席章晟曼表達了有意開設實
體行。然而，他又提醒，該決定取決
於拓展速度、成本收益分析。其目
的是澳門作為銀行基地下，使銀行
成為中國與葡語國家間的橋樑。立
橋集團擁有銀行26%股份，新銀行
擁有25%，馬氏家族擁有15%，深
圳京基集團亦擁有15%，章晟曼亦
擁有10%的股份。
O presidente do Conselho de
Administração quer abrir balcões
em Macau. Zhang Shengman
manifestou a intenção depois
da inauguração oficial do Banco
Well Link, que que substitui o
Novo Banco Ásia, antes detido
pelo português Novo Banco.
O responsável ressalvou, no
entanto, que a decisão dependerá
da velocidade da expansão, e da

análise dos custos e benefícios.
O objetivo passa também por
tornar o banco uma ponte entre
os países de língua portuguesa e
a China Continental, tendo Macau
como base, onde está a sede da
instituição. O Grupo Well Link com 26 por cento, o Novo Banco

– com 25 por cento, a família Ma
– com 15 por cento, e o Grupo
KingKey, de Shenzhen - também
com 15 por cento, são acionistas do
banco. O presidente do Conselho de
Administração, Zhang Shengman,
também faz parte do grupo, com
uma participação de dez por cento.

金沙中國全力支持參與負責任博彩推廣2017

Sands China apoia iniciativa
“Jogo Responsável 2017”

金沙中國有限公司近日展開連串活動，全力支持由澳門特別行政區政府社會工
作局、博彩監察協調局及澳門大學聯合舉辦的年度活動
「負責任博彩推廣2017」
。金沙中國由10月初起至12月舉辦一系列推廣活動，以加強員工對問題賭博的
認知及提倡負責任博彩行為。
公司於旗下物業的後勤區域設置「負責任博彩推廣2017」大型告示板，介紹多
項由澳門特區政府及本澳社區團體推出的活動。各物業後勤區的電視設備亦
播放「負責任博彩眾民齊參與」宣傳短片。該宣傳短片由金沙中國團隊悉心製
作，並於博彩監察協調局、社會工作局及澳門大學博彩研究所聯合舉辦的負
責任博彩推廣短片拍攝比賽中榮獲季軍。
公司於10月9日至27日期間更邀請了澳門博彩業職工之家及聖公會澳門社會
服務處於多個物業後勤區域設置攤位，為團隊成員提供有關負責任博彩的服務
資訊，包括聖公會24小時賭博輔導熱線及網上輔導。同時，金沙中國亦推出了負
責任博彩問答遊戲，吸引近6,000名團隊成員參與。
金沙中國亦於後勤區域設置「負責任博彩大使」大型壁報板，表揚完成8小時培
訓課程的負責任博彩大使。該培訓課程由美國內華達州立大學拉斯維加斯分
校（University of Nevada, Las Vegas）國際博彩學院（International Gaming
Institute）所長Bo J. Bernhard教授講解授課。今年11月將有80名團隊成員加
入大使行列，令「負責任博彩大使」總人數增至430人。這些大使在修畢課程後
均獲得由美國內華達州立大學拉斯維加斯分校頒發的證書。
金沙中國今年繼續向本澳三所負責任博彩機構捐款。於10月20日，公司分別向
澳門基督教青年會、聖公會澳門社會服務處，以及澳門工業福音團契送贈共澳
門幣45萬元的支票，協助上述機構推行負責任博彩活動。

A Sands China Ltd. participa na iniciativa “Jogo Responsável 2017” com várias actividades,
apoiando o evento anual organizado pelo Instituto de Acção Social da R.A.E. de Macau, da
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) e da Universidade de Macau. Tendo
lugar entre Outubro e Dezembro, as actividades da Sands China no âmbito da iniciativa
“Jogo Responsável 2017” têm como objectivo aumentar a consciência dos membros da
sua equipa em relação ao jogo patológico e fomentar um comportamento responsável no
que respeita ao jogo.
A companhia instalou quadros de avisos nas zonas de bastidores das suas propriedades
promovendo as iniciativas do Governo da R.A.E. de Macau e de organizações comunitárias
locais no âmbito do “Jogo Responsável 2017”. Foram ainda instalados ecrãs de vídeo nessas
zonas que projectam o videoclip de promoção “Vamos Apoiar o Jogo Responsável” da
Sands China. Este curto videoclip produzido pela companhia foi o segundo classificado
no Concurso de Vídeo Jogo Responsável 2017, coorganizado pela DICJ, pelo Instituto de
Acção Social da R.A.E. de Macau e pelo Instituto de para o Estudo do Jogo Comercial da
Universidade de Macau.
A Casa dos Trabalhadores da Indústria do Jogo de Macau e o Gabinete Coordenador de
Serviços Sociais Sheng Kung Hui de Macau realizaram apresentações entres os dias 9 e
27 de Outubro nas zonas de bastidores de várias propriedades, informando os membros
da equipa da Sands China sobre os seus serviços relacionados com o jogo responsável,
incluindo a linha aberta de serviços de aconselhamento sobre o jogo online da Sheng Kung
Hui, disponível 24 horas. Simultaneamente, a Sands China criou um jogo de perguntas/
respostas sobre jogo responsável para os membros da sua equipa, que contou com a
participação de quase 6000 membros.
A empresa irá criar ainda Quadros de Mérito dos Embaixadores do Jogo Responsável,
reconhecendo os Embaixadores do Jogo Responsável da companhia que completarem
um curso de formação de 8 horas para aumentarem os seus conhecimentos e conjuntos
de competências sobre jogo responsável. A formação está a cargo do Professor Bo J.
Bernhard, director executivo do Instituto Internacional de Jogo da Universidade do Nevada,
Las Vegas (UNLV). Um total de 80 membros da equipa adicionais tornar-se-ão novos
embaixadores em Novembro de 2017, fazendo aumentar o número total de embaixadores
para 430. Aqueles que completarem a formação receberão certificados emitidos pela UNLV.
À semelhança dos anos passados, a Sands China prossegue com a sua prática anual
de doações a três centros de jogo responsável em Macau. No dia 20 de Outubro, foram
entregues cheques de 450.000 patacas à Associação de Jovens Cristãos em Macau, ao
Gabinete Coordenador de Serviços Sociais Sheng Kung Hui de Macau e à Associação
Evangélica Industrial de Macau, para apoiar os seus esforços na promoção do jogo
responsável.
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住屋 habitação

房屋政策脫離現實 打破中國傳統
Políticas de habitação são “irrealistas”
e quebram tradição chinesa
蔡少民 Kenneth Choi

房

屋一向是本澳市民最關
心 的 話 題，本 澳 房 價 對 經
濟條件較差的市民而言更是難
以 承 受。政 府 承 認，至 2 0 2 6 年
仍 缺 2 . 1 萬 公 共 房 屋，又 相 信 至
2026年時將供過於求。然而，這
與本報訪問的專家意見不符，專
家均認為政策脫離現實，引起他
們對老 人 將 來 的 憂 慮。
直選議員李靜儀簡單算出房屋
仍缺乏、並將依然缺乏下去的結
論。李靜儀早前被選為土地及公
共批給事務跟進委員會主席，主
要工作是跟進房屋事宜（特區的

其中一個死穴）
。
10月初，房屋局公布公屋需求研
究 報 告，當 中 預 測，至 2 0 2 1 年，
本澳公屋與需求仍有2.1萬多戶
的 落 差。雖 然 如 此，但 報 告 亦 預
測，至 2 0 2 6 年，公 屋 供 應 或 達 至
4 9 , 9 7 3 個 單 位，因 此，比 同 期 預
測的36,592個單位還多出13,281
個。
李靜儀評政府的計算完全是「脫
離 現 實」
，又 以 2 0 1 3 年 政 府 重 開
展多戶型經屋申請，當時1900個
單位收到3萬多份申請作例子。基
於未來訂定的建築項目，李靜儀不
認為房屋供應可達到市民的實際
需求，她又指，2026年申請經屋的

家團將遠超現時預計的逾3.6萬。
李靜儀向本報表示：
「市民的住屋
需求沒有可能比以往還要下跌，報
告得出（9年裡有逾4.9萬個單位）
供過於求的說法讓人難以信服，亦
可從中看出政府短期內並無措施
可以解決市民的住屋需求。」她認
為澳門現在基本已回到經屋「零供
應」的情況，而近年亦未見有增加
供應。
「當年經屋沒有供應導致房
屋情況嚴峻，樓價飆升嚴重，市民
對房屋的心理恐慌很大，留下的禍
患至今。」
對她而言，透明度有所欠奉，政府
未有清晰的社屋與經屋完工比例。
另一問題，看似中期內不能解決的
2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

是，經屋現行的抽簽方式讓市眾感
到上樓無期。
北區社諮委委員趙蘭英對本報記
者除將矛頭指向數字外，又指建造
中的房屋違家庭文化。現時大部份
的公屋以一房或兩房單位為主，不
足以與父母同住。且近幾年新落成
的公屋，例如永寧、湖畔、石排灣對
與父母和子女同住的人而言也是「
細型」的單位。
正如經屋單位寥寥可數，或是接近
零，私人樓宇價格與租金太昂貴，
一些家庭因為經濟原因需要「兩至
三個戶」住在一起。
「當家庭有小朋
友出世時，他們就要被逼離開，但
現時無論經濟房屋還是社會房屋，

都沒有條件解決這些家庭的需要。
」她認為政策取向未必能做到鼓勵
市民與長者同住，感覺政府逐步打
破中國人大家庭的傳統。
李靜儀預料此問題將加劇下去。
八十年代是出生高峰期，現在的
澳門將感受到房屋方面的壓力，
因為大部份人現已到組織家庭
的年紀。她指出：
「因此青年一代
在這段時間的房屋訴求會更加熾
熱。」她建議，
「將來社會肯定要面
對再一波高峰，政府需要優化社屋
和經屋的輪候制度，讓大家真正有
安居的期望。」她又指經屋的落實
計劃應考慮紓緩年青人結婚成家
的需求。
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A

habitação
é
um
dos temas que mais
preocupa a população
de Macau, onde os preços
do imobiliário atingem
valores incomportáveis
para
os
residentes
em
piores
condições
económicas. O Governo
reconhece que faltam 21
mil habitações públicas
e acredita que até 2026
a oferta irá exceder a
procura. Mas essa não é
a opinião de especialistas
ouvidos pelo PLATAFORMA,
que
classificam
as
previsões de irrealistas
e levantam preocupações
sobre o futuro dos
idosos.

Ella Lei usa contas simples para
chegar à conclusão de que falta,
e irá continuar a faltar, teto
para a população de Macau.
A deputada da Assembleia
Legislativa preside, há menos
de um mês, a Comissão de
Acompanhamento para os
Assuntos de Terras e Concessões
Públicas, e tem como missão
dar seguimento aos assuntos
da habitação local – um dos
calcanhares de Aquiles da
RAEM.
No início de Outubro, o Instituto
de Habitação (IH) revelou os
dados de um relatório sobre
as necessidades de habitação,
que indicam que Macau tem
um défice de mais de 21 mil

四年來首輪申請

「現在，正建造或幾近建成的房屋
有1,300個。位於慕拉士馬路舊發
電廠的項目將待完工，這樣加起來
政府本周三開始新一輪社屋申
的話有好幾千個（單位）
。」
請，是 自 2 0 1 3 年 來 首 輪 申 請，預
周
三
《
公
報
》
刊
登
到
社
屋 申 請，
料一年多時間即可上樓。房屋局
其
後
一
天
《
社
會
房
屋
法
律制度》
局長山禮度在社屋申請新聞發
獲一般性通過。制度規定申請人
佈會上向記者表示，
「現時可用的
須 年 滿 2 3 歲，申 請 機 制 恆 常 化，
（社 屋）單 位 逾 1 , 3 0 0 個，我 們 有
即利害關係人不需等待新一輪
收回單位的程序，因為將單位收
的申請才交表申請。
回，有些單位正進行翻新。」
現時的社屋申請或是最後一輪
本澳的公屋有兩類型：社會房屋
遵守當前法規的申請，申請期至
和經濟房屋。前者是面向經濟狀
明 年 2 月 7 日，申 請 人 需 年 滿 1 8
況薄弱或有特殊困難的人群，他
歲，持 有 永 久 居 民 身 份 證，且 符
們受惠政府規定的低廉租金；後者
合每月收入上限及資產總值限
讓人們有機會購買價格受管制並
低於自由市場的房屋。山禮度表示， 制之規定。
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habitações públicas face à
procura estimada até 2021. No
entanto, o documento também
prevê que, até 2026, a oferta
de habitação pública deverá
atingir as 49.873 frações, e
nesse caso, exceder em 13.281
casas a procura por parte dos
36.592 agregados estimados
nesse ano.
A deputada eleita pela via
direta classifica de totalmente
“irrealistas”
os
cálculos
avançados pelo Governo e usa
o exemplo do concurso público
lançado em 2013 para habitação
económica, em que houve mais
de 30 mil candidaturas para
meros 1900 apartamentos.
Com base nos projetos de
construção agendados para
os próximos anos, Ella Lei não
vê a oferta de teto acompanhar
as necessidades reais da
população e aposta que, em
2026, o número de agregados
familiares a candidatarem-se à
uma habitação económica irá
ser muito superior aos cerca de
36 mil agora estimados.
“A necessidade dos residentes
não desaparecerá subitamente
e ninguém está confiante na
oferta que o relatório menciona
[mais de 49 mil frações em
nove anos]. Além disso, não há
nenhuma solução a curto prazo
que possa dar resposta ao que a
população precisa agora”, disse
ao PLATAFORMA. A deputada
acrescenta que Macau regressou
à situação de “oferta zero”, já
que nos últimos anos não tem
havido aumento na oferta. “Isso
agrava ainda mais a situação,
porque há poucas casas no
mercado e os preços do setor
privado dispararam.”
Para Ella Lei falta, sobretudo,
transparência, já que o Governo
não dá a conhecer a proporção
entre habitação económica e
social a ser construída. Outro
problema recorrente – e que
parece não ter solução a
médio prazo – tem a ver com
o método de concurso para as
habitações económicas, que
não dá nenhuma segurança aos
candidatos quanto à obtenção
de um teto.
Chio Lan Ieng, membro
do Conselho Consultivo de

Serviços Comunitários da Zona
Norte, vai além dos números
e aponta ao PLATAFORMA o
desajuste cultural das casas em
construção. A maior parte das
habitações públicas é pequena,
tem um ou dois quartos, e
muitas vezes não é possível
acomodar uma família inteira.
As casas concluídas nos últimos
anos – nomeadamente na Rua
da Tranquilidade, no Edifício
do Lago e no complexo de
Seac Pai Van – são “demasiado
pequenas” para quem vive com
os pais e os filhos.
Como há poucas ou quase
nenhumas frações de habitação
económica, os preços do
mercado privado dispararam
tanto para comprar como para
arrendar, o que faz com que
uma casa acabe por ser o teto
de famílias “com duas e três
gerações”. “Se numa família
houver o nascimento de um
bebé, serão então obrigados
a trocar de casa. Mas, de
momento, quer as habitações
socias quer as habitações
económicas não têm condições
para atender às necessidades
destas famílias.” Para ela,
as políticas do Governo não
incentivam a população a viver
com os mais idosos, e o drama
da habitação em Macau faz com
que a tradição chinesa de uma
família numerosa na mesma
casa esteja a perder-se.
Ella Lei prevê que esse drama
irá acentuar-se. Com o boom
de nascimentos nos anos 80,
agora Macau irá sentir uma
maior pressão em termos
de habitação, visto que há
toda uma geração numerosa
em idade de formar família.
“Essa geração, por exemplo,
tem
uma
necessidade
imediata, muito urgente”,
aponta. “Certamente que
teremos mais picos como
este e por isso o Governo
tem mesmo de melhorar o
sistema de lista de espera
da habitação económica, de
forma a dar alguma esperança
à população”, sugere a
deputada, acrescentando que
a planificação de habitação
económica deveria levar em
conta às reais necessidades
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dos jovens com planos de
casar e de criar família.

Primeiro concurso
em quatro anos
O Governo de Macau abriu na
quarta-feira um novo concurso
público para a habitação social,
o primeiro desde 2013, podendo
a entrega das primeiras chaves
demorar mais de um ano. “Neste
momento temos 1300 casas
disponíveis [para a habitação social],
porque as casas são devolvidas,
há um processo de reciclagem,
algumas das quais estamos a fazer
renovações”, disse o presidente
do Instituto de Habitação (IH),
Arnaldo Santos, em declarações
aos jornalistas, à margem do
lançamento do concurso.
Há
no
território
duas
modalidades de habitação
pública: a social e a económica.
A primeira é para pessoas
em situação desfavorecida
ou especiais dificuldades, os
quais beneficiam de rendas
baixas proporcionadas pelo
Governo, enquanto a económica
possibilita a aquisição de uma
casa a preço controlado e
inferior ao do mercado livre.
“Agora, estão em construção ou
quase em construção [outras]
1300. Estamos a concluir o
projeto da Avenida Venceslau
de Morais, que é na antiga
central térmica. Isso somado são
uns bons milhares [de casas]”,
acrescentou Arnaldo Santos.
Publicado na quarta-feira em
Boletim Oficial, o concurso foi
lançado um dia depois de os
deputados terem aprovado,
na generalidade, o novo regime
jurídico de habitação social. A
futura lei estabelece os 23 anos
como idade mínima e prevê um
mecanismo de candidatura
permanente, o que faz com que
os interessados deixem de ter de
aguardar a abertura de concurso
para se poderem candidatar.
O atual concurso deverá assim
ser o último que obedece às
regras atuais, estando aberto
até 7 de fevereiro a residentes
permanentes maiores de 18
anos, que estejam dentro
dos limites de rendimento e
património definidos.
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政治 política

所有人的國歌
Hino nacional para todos

法

全國性法律《附件三》
。然而，新增列入基本法
附件三的全國性法律，應限於國防、外交和其
他按基本法規定不屬於澳門特區自治權範圍
內的法律。
Katchi表示，基於基本法的規定，政府和立法
會沒有義務在本地立法中複制國歌法，因此可
以「簡單地忽略」一些規定。
鑑於國歌法與國防或對外關係無關，這位法律
本澳政府已表示將施行這部國歌法，正如全
專家繼續稱，只可以將該法律拓展至香港、澳門
國人民代表大會提出及決定的。法律專家
。 Katchi還
António Katchi表示，從憲法角度而言，該法 「其他與地方自治無關的範圍中」
「翻閱國歌法，我們注意到
律的大部分內容「無法在澳門和香港生效」
。 提到制裁性的規定，
一些符合這一預測的條款，但也有一些不符合
學者蘇文欣和郝志東認為，中央政府在該地
所有人預測的條款。」
區施行這部法律是為了體現其權威。
刑事、行政犯罪以及處罰的定義屬於地區自
根據澳門和香港基本法，全國人民代表大會常
治領域的範疇。他表示，
「因此，我認為大部
務委員會可以在香港和澳門的基本法中增加
律專家António Katchi表示，國歌法大
部分內容都無法在澳門和香港生效。而
學者蘇文欣和郝志東則認為，在以上地區實施
該法律是中國的另一種強加方式，而且是北京
有所擔憂的信號。

分有關中國國旗法的內容無法在澳門施行。
這可能是向地方政府施加政治壓力的手段，
尤其是立法層面的行動，地方政府立法應該
與這部法律趨於一致。」

澳門說「好」

行政法務司司長曾表示，行政當局將「嚴格
按照《國歌法》的立法精神和立法原意，以及
澳門特區的現實情況進行相關的立法工作」
。
在該法案提交至全國人民代表大會及其決定
將國歌法列入香港、澳門基本法之前，陳海帆
曾提出必須「適應本地，亦分析研究當中哪些
罰則是必要的」
。
在兩份法案提交至全國人民代表大會前，一份
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關於在香港、澳門施行國歌法，另一份關於加
重不尊重國歌的人的處罰，最高可達有期徒刑
三年，北京批准將國歌法納入香港、澳門基本
法附件三。
去年該立法已在中國內地生效，且規定對不
尊重《義勇軍進行曲》的人進行處罰。處罰包
括最長15日拘留。
Katchi回憶道，澳門曾制定並公佈了
《國旗、國
徽及國歌的使用及保護》的法律（第5/1999號
法律）
，其中就有保護國歌的規範。該法案在澳
門回歸中國次日獲通過，規定對「辱罵」或「不
尊重」國家象徵者處最高3年徒刑，或最高360
日罰金。他質問道：
「這一處罰已經很嚴重。他
們現在還想有多重？」
這位法律專家還提到，中國內地和澳門現已施

本地 local

行國旗法和國徽法，雖然澳門並未執行有關處
罰的規定，其目的是強調新法處罰的嚴重性。
他認為，
「這兩部法案在天安門屠殺後通過，確
立了最高拘留15天的規定，而最近的國歌法則
規定處罰最高達三年監禁。差別很大。」
行政當局並未指出日期，但表示將
「加快進程」
，盡快開展立法工作，以確保
「國歌法得到有效
且正確的施行」
。
這一決定並不奇怪。學者郝志東認為，
「兩個
地區政府都會按照中央政府所說的做。但不
會有很大差別。更多的是造成敵對，而不是
令人們有所轉變。」
Katchi認為，考慮到地方政權、行政當局和澳門
歷史的特點，澳門政府的回覆是可以預見的。
他再一次談到第5/1999號法律，他表示，
「在
回歸後，立法會批准了國旗法和國歌法，這
是一部關於國旗和國歌的十分嚴苛且鎮壓
性的法律。」
在這位法律專家看來，問題是如何執行國歌
法。 「讓我們看看政府是否會選擇專制和高
壓的路線，強制實行制裁，就如中共的統治
階層所打算的那樣，或者只是執行更符合主
題的教育路線，中國的國歌是一首美麗的歌
曲，為什麼要讓它成為一把重錘？」
如果澳門對國歌法的接受似乎是平靜的，在
香港情況則可能不同。學者蘇文欣預測，
「民
主團體會盡一切可能阻止法案通過。這部法
律將在社群中造成明顯的對立。民主黨人會
覺得他們感受到的控制力越來越大。」

北京的擔憂

在香港、澳門施行國歌法的提案提交至全國人
大常委的雙月立法會議時，全國人大常委會法
制工作委員會副主任表示，此舉意在「維護國

O

jurista António Katchi diz
que grande parte da lei
do hino nacional não pode
vigorar em Macau e Hong Kong.
Já os académicos Larry So e
Hao Zhindong consideram que
a decisão de implementar o
diploma nas regiões é mais uma
forma de Pequim se impor, mas é
um sinal de que está com medo.

O Governo local já disse que vai
implementar a lei do hino nacional, tal
como foi proposto e decidido na Assembleia
Popular Nacional (APN). O diploma entrou
em vigor na China em outubro e prevê
sanções para quem o desrespeite. O jurista
António Katchi defende que, do ponto
de vista constitucional, grande parte da
lei “não pode ser vigente” nas regiões
administrativas especiais de Macau e
Hong Kong. Os académicos Larry So e
Hao Zhidong entendem que o Governo
central quer aplicar o diploma aos dois

部分有關中國國旗法的內容無
法在澳門施行。這可能是向地
方政府施加政治壓力的手段，尤
其是立法層面的行動，地方政府
立法應該與這部法律趨於一致。

A maior parte da lei
chinesa sobre o hino
nacional não poderá
considerar-se aplicável em
Macau. Poderá, sim, servir
de meio de pressão política
sobre o Governo local
para o obrigar a tomar
iniciativas, nomeadamente
legislativas, num sentido
convergente com o
daquela lei.
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長期目標是中國的統一和習近
平日益加強的控制。

O objetivo a longo prazo é
a unificação da China e o
controlo cada vez maior de
Xi Jinping.
Larry So
蘇文欣

António Katchi

territórios para mostrar quem manda.
De acordo com a Lei Básica de Macau
e Hong Kong, o Comité Permanente da
Assembleia Popular Nacional pode estender
leis nacionais a Macau e Hong Kong,
acrescentando-as ao Anexo III à Lei Básica.
Essas normas devem, no entanto, limitarse a matérias respeitantes a assuntos de
defesa nacional e de relações externas, bem
como a outras matérias não compreendidas
no âmbito da autonomia das regiões.
É com base no que diz a Lei Básica
que Katchi defende que o Governo e
a Assembleia Legislativa não têm a
obrigação de reproduzir a lei do hino
nacional na legislação local, e podem
“pura e simplesmente ignorar” algumas
disposições.
Tendo em conta que a lei sobre o hino
“nada tem que ver” com a defesa nacional
ou relações externas, continua o jurista,
só poderia ser estendida a Macau e Hong
Kong se estivesse incluída em “outras
matérias não compreendidas no âmbito
da sua autonomia”. “Olhando para a lei

兩個地區政府都會按照中央
政府所說的做。但不會有很
大差別。更多的是造成敵
對，而不是令人們有所轉變。

Os governos de ambos
os territórios farão o
que o Governo central
disser. Mas não vai fazer
grande diferença. É mais
o antagonismo que cria
do que as pessoas que
converte.
Hao Zhindong
郝志東
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sobre o hino, encontramos poucas normas
que cabem nesta previsão, mas com várias
outras que não cabem de todo”, vinca
Katchi, referindo-se às disposições de
caráter sancionatório.
A definição de infrações - penais e
administrativas - , e das sanções são
atribuições inscritas no âmbito da
autonomia das regiões. “Creio, portanto,
que a maior parte da lei chinesa sobre o
hino nacional não poderá considerar-se
aplicável em Macau. Poderá, sim, servir
de meio de pressão política sobre o
Governo local para o obrigar a tomar
iniciativas, nomeadamente legislativas,
num sentido convergente com o daquela
lei”, afirma.

Macau disse “sim”
A secretária para a Administração e Justiça
já disse que o Executivo vai “cumprir
rigorosamente o espírito e a intenção
legislativos, tendo em conta a situação
real de Macau”.
Quando foi apresentada a proposta à
Assembleia Popular Nacional e antes de
estar decidida a inclusão da lei do hino
nacional da República Popular da China na
Lei Básica de Macau e de Hong Kong, Sónia
Chan fez, no entanto, a ressalva de que
tinha de se “fazer uma adaptação local,
uma análise e ver o que é necessário”
relativamente às penas.
Pequim aprovou a inclusão da lei do hino
nacional no Anexo III da Lei Básica de
Hong Kong e Macau, depois de terem sido
submetidas duas propostas à Assembleia
Popular Nacional – uma para aplicar a lei
do hino nacional a Macau e Hong Kong,
e outra para agravar as punições para
quem desrespeite o hino nacional. Uma
das punições previstas na lei é a detenção,
que passou de um máximo de 15 dias
para três anos de prisão.
A legislação tinha entrado em vigor no
Continente no mês passado e já previa
sanções para quem desrespeitasse a
“Marcha dos Voluntários”. As penas
incluíam a detenção até 15 dias.
Katchi recorda que em Macau já há
legislação que proíbe o ultraje à bandeira,
ao emblema e ao hino nacionais, e que
prevê sanções, como a Lei 5/1999. O
diploma - aprovado no dia seguinte ao
da transição de administração de Portugal
para a China, - prevê penas de prisão até
três anos ou de multa até 360 dias para
quem “ultrajar” ou “faltar ao respeito”
aos símbolos nacionais. “Esta norma já
é demasiado dura. Até onde quererão ir
agora?”, questiona.
O jurista refere também as leis da
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本地 local

《基本法》

Lei Básica
Artigo 18º

O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional pode aumentar ou reduzir o
elenco das leis referidas no Anexo III a esta Lei, depois de consultar a Comissão da
Lei Básica dele dependente e o Governo da Região Administrativa Especial de Macau.
Estas leis devem limitar-se às respeitantes a assuntos de defesa nacional e de relações
externas, bem como a outras matérias não compreendidas no âmbito da autonomia da
Região, nos termos desta Lei.

Artigo 23.º

A Região Administrativa Especial de Macau deve produzir, por si própria, leis que
proíbam qualquer acto de traição à Pátria, de secessão, de sedição, de subversão
contra o Governo Popular Central e de subtracção de segredos do Estado, leis que
proíbam organizações ou associações políticas estrangeiras de exercerem actividades
políticas na Região Administrativa Especial de Macau, e leis que proíbam organizações
ou associações políticas da Região de estabelecerem laços com organizações ou
associações políticas estrangeiras.

Quadro jurídico relativo a símbolos oficiais
vigente em Macau
Lei Básica

第十八條

全國人民代表大會常務委員會在徵詢其所屬的澳門特別行政區基本法委員會和
澳門特別行政區政府的意見後，可對列於本法附件三的法律作出增減。列入附件
三的法律應限於有關國防、外交和其他依照本法規定不屬於澳門特別行政區自治
範圍的法律。

第二十三條

澳門特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政
府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在澳門特別行政區進行
政治活動，禁止澳門特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體
建立聯繫。

澳門關於官方象徵的現行法律框架

《基本法》
附件三

在澳門特別行政區實施的全國性法律：

Anexo III

Leis Nacionais a Aplicar na Região Administrativa Especial de Macau:

《中華人民共和國國旗法》
《中華人民共和國國徽法》

Lei da Bandeira Nacional da República Popular da China
Lei do Emblema Nacional da República Popular da China

第5/1999號法律

Lei n.º 5/1999

第九條
侮辱國家象徵罪

Utilização e protecção da bandeira, emblema
e hino nacionais
Artigo 9.º

Crime de ultraje aos símbolos nacionais

1. Quem, publicamente, por palavras, gestos, divulgação de escrito ou outro meio de
comunicação com o público, ultrajar os símbolos nacionais, ou faltar ao respeito que
lhes é devido, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360
dias.

使用和保護國旗、國徽和國歌
一、以言詞、動作或散佈文書、又或以其他與公眾通訊的工具，公然侮辱國家象徵，
又或對之不尊重者，處最高三年徒刑，或科最高三百六十日罰金。

《刑法典》

第三百零二條
（侮辱本地區象徵）

Código Penal

以言詞、動作或散佈文書，又或以其他與公眾通訊之工具，公然侮辱本地區、其旗
幟或徽，又或不對之給予其應受之尊重者，處最高二年徒刑，或科最高二百四十日
罰金。

Ultraje aos símbolos do Território

第三百零九條

Artigo 302.º

Quem publicamente, por palavras, gestos, divulgação de escrito ou outro meio de
comunicação com o público, ultrajar o Território ou a sua bandeira ou emblema, ou
faltar ao respeito que lhes é devido, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com
pena de multa até 240 dias.

Artigo 309.º

Ultraje de símbolos oficiais

Quem publicamente, por palavras, gestos, divulgação de escrito ou outro meio de
comunicação com o público, ultrajar bandeira oficial ou outro símbolo oficial de um
Território, Estado ou organização internacional onde Macau participe é punido com
pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.

（侮辱官方象徵）

以言詞、動作或散佈文書，又或以其他與公眾通訊之工具，公然侮辱某一地區、國
家或澳門所參加之國際組織之官方旗幟或其他官方象徵者，處最高一年徒刑，或
科最高一百二十日罰金。

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

本地 local

歌的權威，其是中國的象徵，也是國家、人民和
民族的象徵」
。
張榮順還強調，該法案「對於防止和應對犯罪
是迫切需要且十分重要的」
，他指的是
「香港發
生的不尊重國歌的」事件。
蘇文欣表示，北京的懲罰是不可避免的。他總
結道，
「目的是終結民主派的任何不愛國行
為，收緊對激進青年的控制，並確保政府和香
港的穩定。」
這位學者認為，這是顏面問題。蘇文欣說，北京

bandeira e do emblema nacionais vigentes
no Continente e em Macau, ainda que
no território não se apliquem as normas
sancionatórias, para enfatizar a mão
pesada da nova legislação. “Repare-se
que, apesar das leis terem sido aprovadas
no rescaldo do massacre de Tiananmen,
estabeleceram uma pena de detenção não
superior a 15 dias, enquanto que a lei do
hino recentemente aprovada estabelece
uma pena de prisão até três anos. Uma
diferença abissal”, considera.
Sem avançar datas, o Executivo já
disse que vai “acelerar o processo” e
desenvolver os trabalhos legislativos para
“assegurar a implementação eficaz e a
aplicação correta da lei do hino nacional”.
A decisão não surpreende. “Os governos de
ambos os territórios farão o que o Governo
central disser. Mas não vai fazer grande
diferença. É mais o antagonismo que cria
do que as pessoas que converte”, considera
o académico Hao Zhindong.
Para Katchi era previsível a resposta
do Governo de Macau, considerando as
características do regime político local, do
Executivo e o historial do território. “Recordese que, logo após a reunificação, a assembleia
aprovou, sob proposta do Governo, uma lei
altamente restritiva e repressiva acerca
da bandeira e emblema nacionais”, diz,
referindo-se novamente à lei 5/1999.
No entender do jurista, a dúvida está na
forma como a lei do hino nacional vai
agora ser implementada. “Veremos se o
Governo opta por uma linha autoritária e
repressiva, impondo obrigações e sanções,
como pretende a casta dirigente do Partido
Comunista Chinês, ou se segue uma linha
meramente pedagógica, muito mais
adequada à matéria em causa. Afinal, o
hino nacional da China é uma bela canção,
para quê impô-lo à martelada?”
Se em Macau a aceitação da lei do hino
nacional parece ser pacífica, em Hong
Kong a história pode ser outra. “O grupo
pró-democracia vai tentar tudo o que
puder para impedir a aprovação do
diploma. A lei vai criar uma clara divisão
na comunidade. Os democratas vão sentir
que há um controlo cada vez maior sobre

不會展現
「其無法控制香港這樣的小地區或無
法解決後院問題的形象」
。他預測，
「北京會給他
們一個教訓。」
郝志東認為，中央政府的這一決定表明，北京
「
害怕」
失控，因此在法律中展現其權威性。
「此外，正如其一如既往所做的，其目的是使人
們尊重國歌和國旗，從而尊重中央政府和共產
黨。但這不會體現為法律。」
Katchi認為，令很多人所
「反感」
的不是國歌，而是
「以此為標誌的極權主義政權」
。這位法律專家

eles”, prevê o académico Larry So.

Pequim tem medo
Quando a proposta de aplicar a lei do hino
nacional às regiões foi submetida na sessão
legislativa bimensal do comité permanente
da Assembleia Popular Nacional, o vicediretor da comissão de assuntos legislativos
disse que a medida visava “salvaguardar
a autoridade do hino nacional - que é um
símbolo da China -, a autoridade do Estado,
das pessoas e da nação”.
Zhang Rongshun frisou ainda que a lei é
“urgente e importante para prevenir e lidar
com ofensas”, referindo-se aos incidentes
de “desrespeito pelo hino que ocorreram
em Hong Kong”.
So diz que a represália de Pequim era
inevitável. “O objetivo é acabar com
qualquer comportamento antipatriótico do
campo pró-democrata, apertar o controlo
dos jovens radicais e garantir a estabilidade
do Governo de Hong Kong”, resume.
Para o académico, é uma questão de
face. Larry So diz que Pequim não iria
permitir que passasse a imagem de que
não consegue “controlar uma pequena
região como Hong Kong e ter radicais
a arranjar problemas no seu quintal”.
“Vão ensinar-lhes uma lição”, antecipa.
Zhidong Hao considera que a decisão
do Governo central mostra que Pequim
está “com medo” de perder o controlo
e viu na lei uma forma de mostrar
autoridade. “Aliás, como faz sempre.
A intenção é fazer com que as pessoas
respeitem o hino nacional e a bandeira e,
consequentemente, o Governo central e o
partido. Mas isso não surge com uma lei.”
Para Katchi, o que causa “repulsa” a
muitas pessoas não é o hino, mas o
“regime totalitário que o adoptou como
símbolo”. O jurista diz que Pequim faz
tudo para “confundir a ditadura do
partido com a nação chinesa e obrigar
as pessoas a venerar, ou a temer, o partido
e o secretário-geral”.
Katchi vinca ainda que símbolos “não
merecem” ser elevados à categoria de
bem jurídico-penal e que a exigência
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表示，北京盡一切可能
「將黨的專政與中華民族
混為一談，迫使人民敬仰或畏懼黨和總書記」
。
Katchi還強調，這些象徵「不值得」被提升至
刑罰層面，而且尊重以上象徵的要求應該限
於「社會行為準則的範疇」
。他指出，涉嫌「侵
犯」國歌的行為應該被視為單純的玩笑，沒
素質或無禮貌。不應該被視為違法行為，更
不是犯罪行為」
。
繼此次教訓之後，蘇文欣認為，近期內不太可
能在澳門實行其他關於國家政治的措施。

他表示，
「澳門是中央政府無需擔憂的乖孩子。」
而在香港 —— 愛國主義教育、關於中國的歷
史教學以及「基本法」第二十三條是有爭議
的——，是另一種立場。他預測，
「中央政府、
親體制陣營和香港政府將按照對其有利的
方式=，使問題不會成為問題。」
最後，他補充道，為了實現偉大的目標，什麼
都可能發生。他強調，
「長期目標是中國的統
一和習近平日益加強的控制。」

de respeito pelos mesmos se deveria
limitar ao “domínio de regras de trato
social”. “Quanto às alegadas “ofensas” ao
hino, deveriam ser encaradas, consoante
os casos, como meras brincadeiras, de
bom gosto ou mau gosto, ou como máeducação. Não deveriam ser havidas como
fatos jurídicos ilícitos, muito menos de
índole criminal”, aponta.
Depois desta investida, Larry So considera
improvável que sejam implementadas
outras medidas do foro da política
nacional em Macau, nos próximos tempos.
“Macau é o menino bem-comportado com
o qual o Governo central não tem de se

preocupar”, afirma.
Já em Hong Kong – onde a educação
patriótica, o ensino da história sobre a
China e o artigo 23º da Lei Básica são
controversos -, a postura vai ser outra.
“O Governo central, o campo pró-sistema
e o Governo de Hong Kong vão ter de
delinear estratégias para que as questões
não se tornem problemas e joguem a seu
favor”, antecipa.
No fundo, acrescenta, tudo será feito para
concretizar o grande fim. “O objetivo a longo
prazo é a unificação da China e o controlo
cada vez maior de Xi Jinping”, realça.
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蘇爔琳

FRC

Sou Hei Lam
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葡語國家

lusofonia

東帝汶 Timor-Leste

古斯芒——政治辯論中最缺乏的聲音
Xanana Gusmão, a voz mais ausente
no debate político
安東尼奧·桑帕約 António Sampaio | 《葡新社》
《
/ 澳門平台》獨家報導 Exclusivo Lusa/Plataforma Macau

自

7 月 國 會 大 選 的 政 治 辯 論 以 來，最
缺乏的那把聲音——仍如同過去一
樣—對國家未來走向有極大影響力。

東帝汶獨立英雄古斯芒(Xanana Gusmão)
，同時也是第二高得票黨—重建全國代表
大會黨(CNRT)的黨主席。他在9月11日離
開東帝汶，前往美國、歐洲、亞洲和澳大利
亞訪問，目前還沒確定歸國日期。記者曾兩
次在機場守候無果；但有証據反映黨成員
曾前往巴厘島開會及利用電話、視頻進行
會議。偶爾會有錄像留言或回應記者提問，
但仍沒聲明一些或有助澄清東帝汶附近複
雜水域爭議的答覆。
他的歸期已成為東帝汶人茶餘飯後話題，
甚至有人甚至說他只會於十二月中旬甚至
明年才能回國。
東帝汶領導人的日程上，首要幾項必是與
澳大利亞商討海域劃分，著手開發帝汶海「
巨日升油氣田」(Greater Sunrise)；處理
國家和投資者間的合同；以及為國家未來
發展與各方斡旋。
古斯芒的缺席，讓其他人只能去猜國家領
導人會有的舉措。他最大的公開演說是八
月份在全國會議上辭職，當時東帝汶重建

A

voz mais ausente do debate
político que desde as eleições
legislativas de julho domina
Timor-Leste pertence a quem,
agora como no passado, parece
voltar a ter na mão a chave para
decidir o que vai ocorrer no país
nos próximos anos.

Xanana Gusmão, líder histórico timorense e
presidente do segundo partido mais votado,
o Congresso Nacional da Reconstrução

全國大會議通過了一個決議，重申作為反
當天，三方首腦 -- 亞倫·諾亞·阿馬拉爾
三方協定
對黨的承諾。
（Arão Noé Amaral, CNRT）
，菲德利斯·
這一立場在與東帝汶獨立革命陣線(Fre 馬加良斯（Fidelis Magalhães,PLP）和路
東帝汶重建全國大會周日的公報裡進一步證
tilin)關於組成聯合政府的談判上再次
易斯·羅伯托·達席爾瓦（Luís
Roberto
實，已經授權由古斯芒領導國家政治委員會
重 申，并 在 古 斯 芒 與 共 和 國 總 統 弗 朗 西 「談判，締結並簽署一項政治協議，尊重政治
da Silva, KHUNTO）簽署了「議會多數聯
斯 科 · 古 特 雷 斯 · 盧 奧 洛、革 陣 秘 書 長 兼
盟」
（AMP）政治綱要，理應由各黨領導人
綱領上的政治原則組成議會多數聯盟」
。另
現任總理—馬里·阿卡提里的三人會議
見證簽署，但當日只有昆塔黨負責人在場。
已與人民解放黨（PLP）和昆塔黨（KHUNTO,
上証實了這一點。
「在目前的情況下，政
含5名成員并是第5大最高票黨）達成和議。 這三方協議中提到：
各種的消息與古斯芒自競選以來一直堅守
府沒有得到議會多數的支持，這給實施方
短短兩頁的公報，內容圍繞人民解放黨主
的立場不謀而合：如果全國會議沒有獲得
席陶爾·馬坦·魯阿（Taur Matan Ruak） 案 造 成 了 困 難，沒 有 足 夠 的 政 治 力 量，將
絕對多數票（終由革陣以1100票之差險勝） 和昆塔黨領導人，另CNRT亦回應了部分
阻礙國家發展」
，就決定成為反對黨。
接下來的一周，阿卡提里和他的執政黨向國
對黨的輿論。
古斯芒曾在演說中指出東帝汶自2007年以
民議會提出政府綱領，唯最終動議被拒絕。
另一方面，恢復了古斯芒作為總統的全部權
來已有很多的改進，東帝汶重建全國大會
意味著政府第二次倒台。
力——當時一些人已經質疑領導人與黨的關
亦將改變其一直以來的角色：聯同由他領
這就是目前情況所在，且政府尚未確定何時
係，同時消除了一些阻礙東帝汶重建全國大
導的議會多數聯盟(AMP)取代革陣（今屆
將該方案的第二個文本提交給議會。反對黨
會及議會多數聯盟新領導的決議，同時也為
國會選舉最高得票黨）
。
繼續爭取作為政府的替代，而行政部門在立
這個三方協議的正式化打開了大門。
這位東帝汶國父曾表示：
「黨不接受任何人
法機關五年內沒有必要給予政策的支持。
數天前於珀斯，總理阿卡提里堅持認為「憲
的建議，也不會邀請任何黨派組成聯合政
一方面在於東帝汶重建全國大會，該黨保證
法和法律上AMP都不應存在」
，他認為「任何
府，因為沒打算參加政府。」
維持最初由法官認可的立場 — 現在經過全
黨派政治聯盟都牽涉到黨政領導人」
，而在
古斯芒(Xanana Gusmão)的辭呈和反對
國會議確認 — 得到了古斯芒的支持。另一
東帝汶重建全國大會的情況， 參與這個聯
派的決議現在都被廢除了。在上個星期天
方面，現任領導人阿卡提里表示古斯芒已接
盟意味著在選舉之後「回到全國會議做出
召開的第二次全國會議上，該黨復原了古
受成為南海沿岸發展新高級領導人。同時阿
違背初衷的決定。」
斯芒的全部權力—他提出請辭至全權代表
卡提里班底離開的，正是他的左右手—阿吉
實際上，AMP 2已正式宣布成立。三方共35
會議評估之前，他是沒有全部權力的—並
奧·佩雷拉（Agio Pereira）
，他在政府任職多
位代表在國會議席上簽字，并向共和國總統
清除了顯然阻止他成為政府的障礙。
年，去年更參與與澳大利亞的談判。
提交，亦已於10月12日舉行儀式。

Timorense (CNRT), saiu de Timor-Leste
a 11 de setembro num périplo enorme,
que o levou aos Estados Unidos, Europa,
Ásia e Austrália, e ainda não tem data
marcada para o regresso. Já por duas
vezes os jornalistas se concentraram
no aeroporto à espera da sua chegada;
delegações do partido já viajaram para Bali
para encontros, e há referências a contactos
telefónicos e até videoconferências.
Pontualmente surge uma mensagem em
vídeo ou uma resposta a perguntas de
jornalistas, mas declarações alargadas que

ajudem a clarificar as complicadas águas
da política nacional timorense continuam
a escassear.
A data do regresso já se tornou alvo de
piadas em Timor-Leste, com alguns a
dizerem mesmo que Xanana Gusmão
pode só regressar ao país em meados de
dezembro ou até mesmo no próximo ano.
Na agenda do líder timorense tem estado,
em particular, a negociação sobre a
fronteira marítima com a Austrália e a
discussão com as petrolíferas sobre o poço
Greater Sunrise, contactos com investidores
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e Governos, bem como ‘lobby’ para o futuro
desenvolvimento do país.
Com Xanana Gusmão ausente, resta tentar
interpretar o pouco que o líder timorense
vai dizendo. Publicamente, os seus maiores
discursos foram na Conferência Nacional
do partido, em agosto, quando se demitiu
e quando o CNRT aprovou uma resolução
a reiterar o compromisso de ser oposição.
Essa postura foi repetida publicamente nas
negociações com a Fretilin para a formação
de Governo e confirmadas ao Presidente da
República, Francisco Guterres Lu-Olo, numa
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impedia o CNRT de liderar a nova AMP e, ao
mesmo tempo, abre a porta à formalização
desse acordo a três.
Ainda há dias, em Perth, o primeiro-ministro
Mari Alkatiri insistia que “constitucional
e legalmente, a AMP não existe”, já que,
sustentou “qualquer coligação políticopartidária envolve lideranças políticopartidárias” e, no caso do CNRT, a
participação nessa coligação implica “voltar
à sua Conferência Nacional para fazer uma
decisão contrária daquela que fez” depois
das eleições.
Na prática, a AMP 2 já tinha sido oficialmente
anunciada. Primeiro numa carta que os 35
deputados dos três partidos assinam, em
papel timbrado do Parlamento Nacional,
e remetem ao Presidente da República, e
depois numa cerimónia a 12 de outubro.
Nesse dia, os chefes das bancadas dos três
partidos – Arão Noé Amaral (CNRT), Fidelis
Magalhães (PLP) e Luís Roberto da Silva
(KHUNTO) – assinaram uma “plataforma
política de Aliança de Maioria Parlamentar”
(AMP), documento que deveria ter como
testemunhas os líderes máximos dos
partidos, dos quais apenas o responsável
do KHUNTO esteve presente.
“Na situação atual, o Governo não tem
o apoio da maioria parlamentar, o que
cria dificuldades na implementação do
programa sem adequada força política, o
que deixa em causa o desenvolvimento do
país”, referia o texto desse documento a três.
Na semana seguinte, Mari Alkatiri e o seu
elenco governativo levam ao Parlamento
Nacional o Programa do Governo que acaba
por ser alvo de uma moção de rejeição.
Uma segunda implica a queda do Governo.
E é aqui que a situação atual se encontra. O
Governo ainda não confirmou exatamente
quando vai levar ao Parlamento o segundo
texto do programa. A oposição continua
a insistir que está preparada para ser
alternativa de Governo e que o Executivo
não tem o apoio de que necessita para fazer
vingar as suas políticas durante cinco anos
de legislatura.
De um lado está o CNRT, que garante
que a posição vincada inicialmente
pela bancada – e agora confirmada pela
Conferência Nacional – tem o aval de
Xanana Gusmão. Do outro, Mari Alkatiri,
que garante que Xanana Gusmão já aceitou
ser líder de uma nova Alta Autoridade para
o desenvolvimento da costa sul, anunciada
pelo atual Executivo. Deixando ao mesmo
tempo que um dos seus homens mais
próximos, Agio Pereira – que foi o seu braço
direito durante longos anos no Governo
e no último ano nas negociações com a
Austrália – integre o Executivo liderado
por Alkatiri.

reunião a três, onde estiveram Xanana
Gusmão e o secretário-geral da Fretilin,
e atual primeiro-ministro, Mari Alkatiri.
As poucas mensagens que vão chegando
desde aí reiteram a postura que Xanana
Gusmão mantém desde a campanha
eleitoral: se o CNRT não conseguisse maioria
absoluta (perdeu por escassos 1100 votos
para a Frente Revolucionária do TimorLeste Independente, a Fretilin) o partido
ficaria na oposição.
Um discurso em que garantiu que
Timor-Leste tinha mudado desde 2007
e que o CNRT não faria o que fez então:
em alternativa à Fretilin, também mais
votada nas eleições desse ano, Xanana
Gusmão liderou uma Aliança de Maioria
Parlamentar (AMP).
O líder histórico timorense foi taxativo,
afirmando que “o partido não aceitará
propostas, de ninguém, nem convidará
nenhum partido para formar coligações,
porque não pretende participar no
governo”.
Quer a demissão de Xanana Gusmão quer
a resolução sobre a oposição foram agora
revogadas. Numa curta 2.ª Conferência
Nacional, no domingo passado, o partido
devolveu os plenos poderes a Xanana –
estava sem plenos poderes à espera da
sua demissão ser avaliada num Congresso
Extraordinário – e revogou a decisão que
o impedir, aparentemente, de poder ser
Governo.

Acordo a três
A mesa da conferência, que assina o
comunicado difundido pelo CNRT no
domingo, confirma ainda ter autorizado
a Comissão Política Nacional, liderada por
Xanana Gusmão, a “negociar, celebrar e
assinar um acordo político para a formação
de uma aliança de maioria parlamentar que
respeite os princípios políticos que constam
da plataforma política” já celebrada com o
Partido de Libertação Popular (PLP, terceira
força mais votada, com oito deputados
eleitos) e o partido Kmanek Haburas
Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO,
quinto mais votado com cinco eleitos).
Com o curto comunicado de duas páginas
– saído de um encontro onde foram
convidados e discursaram quer o presidente
do PLP, Taur Matan Ruak, quer o líder do
KHUNTO, José dos Santos Naimori – o CNRT
resolve alguma das críticas que têm sido
dirigidas ao partido.
Por um lado, restaura os plenos poderes de
presidente a Xanana Gusmão – numa altura
em que alguns já questionam o estado da
relação do líder com o partido –, ao mesmo
tempo elimina a resolução que para alguns
PLATAFORMA MACAU | 10 de novembro 2017
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三峽與葡電力望拓莫桑比克業務
CTG e EDP querem avançar para Moçambique
紀美麗 Maria Caetano

全

球最大水力發電公司，兼葡萄牙電力
集團(EDP)最大股東，表示有興趣投
資莫桑比克於贊比西河頗具爭議性的姆潘
達恩庫瓦(Mphanda Nkuwa)大壩。
中國三峽集團(CTG)有意夥拍葡萄牙電力
集團(EDP)擴張商業版圖，於莫桑比克建
造 水 壩，而 莫 政 府 亦 希 望 國 內 多 建 5 座 水
電站。三峽集團和葡萄牙電力集團正在馬
普托(Maputo)開展活動，以獲得贊比西河
姆潘達恩庫瓦大壩的特許權。該項目一直
備受爭議，其於2010年已向巴西聖保羅工
業集團(CamargoCôrrea)、莫桑比克Insitec
公司及莫桑比克電力公司(EDM)提交方案，
唯至今仍沒進展。
環球水電投資公司負責人及葡萄牙電力集
團執行董事若昂•馬克斯•達克魯斯(João
Marques da Cruz)向本報表示：
「我們正向
莫政府表達投資的意向。表明會與其他中國
企業共同開發項目，尤其是北部的姆潘達恩
庫瓦項目。」環球水電投資公司是中國三峽
集團和葡萄牙電力集團共同營運，主要業務
是開發葡語非洲國家和拉丁美洲的水電項
目。
姆潘達恩庫瓦項目位於贊比西河卡霍拉巴薩
(Cahora Bassa)大壩下游60公里處。最初估
價為24億美元，本更預計今年內會完成。2010
年，莫政府向莫桑比克電力公司(EDM)及Insitec公司發出特許權。後者的集團主席是現
時土地、環境與農村發展部長塞勒索·科雷亞
(Celso Correia)；另巴西聖保羅工業集團則是
其中一家涉及巴西國內「洗車行動」的企業。
中國進出口銀行在2009年承諾會向項目提供
資金。該大壩仍是當前馬普托政府能源發展
計劃中的優先事項，但受到莫桑比克和國際
環保組織的批評。
多年僵局後，中國三峽集團和葡萄牙電力集團
決定表達投資意願。達克魯斯指出：
「這與我
們的利益息息相關。現在，在大壩業務中有非
常重要的一點：誰決定哪家作為特許公司。在
這次的情況下，莫桑比克政府就是決策者。」
對莫項目等國際版圖的興趣，三峽集團總會
計師楊亞於上周出席由葡中工商會主辦的
第四次葡中晚宴上再有強調。他以受邀嘉賓
及一個有關一帶一路倡議講座的講者身份，

受邀到里斯本參與活動。三峽負責人強調了
葡萄牙在習近平主席提出的投資新商業走
廊和基礎設施的戰略作用。在巴西與葡萄牙
電力集團建設三座水壩，另一座在秘魯通過
與環球水電投資公司合資建設後，下一步將
是莫桑比克。
楊亞受本報訪問時說：
「莫桑比克有發展水
電的潛力，也有對能源的需求；這裡所缺乏
的是建造的能力。三峽集團可提供技術支
援，與 葡 萄 牙 電 力 集 團 共 同 建 設 水 壩。項
目將帶來很多新機會，且葡萄牙電力集團
曾參與莫桑比克另一大壩的建設。只要共
同努力，我們可以為莫桑比克政府和人民
找到解決辦法。」
楊亞指項目正在環球水電投資公司的框架
下評量。該公司目前正負責聖加比III(San
Gaban III)水電站的建設，項目并由中國
國家開發銀行提供資金。
聖加比III大壩未來發電力料達206兆瓦，
但遠低於姆潘達恩庫瓦預計的1500兆瓦。
莫桑比克政府除了打算擴大霍拉巴薩大壩
外，還將使用姆潘達恩庫瓦大壩和另外四座
水壩，望令莫國的水力發電量提高至3600兆
瓦。這些項目是被納入在莫2015年至2019
年的五年計劃中。兩年前估計投資總額為70
億美元。

A

maior
empresa
hidroelétrica do mundo, principal
acionista da EDP, manifesta interesse em obter a concessão
da controversa barragem de
Mphanda Nkuwa, no Zambeze.

A China Three Gorges (CTG) pretende
avançar a sua expansão internacional
em parceria com a EDP com a construção
de novas barragens em Moçambique,
cujo Governo pretende nos próximos
anos construir cinco hidroelétricas.
Em particular, CTG e EDP estão a
desenvolver iniciativas junto de Maputo
com vista à obtenção da concessão da
barragem de Mphanda Nkuwa, no
rio Zambeze, um controverso projeto
entregue em 2010 à brasileira Camargo
Côrrea e à moçambicana Insitec, com
a Eletricidade de Moçambique (EDM),
e que até hoje não avançou.
“Estamos a tomar iniciativas para
demonstrar ao Governo moçambicano
que temos interesse, conjuntamente

三峽集團總會計師楊亞(右三)受邀參加葡中工商會會議。
O diretor financeiro da CTG, Yang Ya (terceiro a contar da direita), foi um dos convidados no debate
organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa
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com outras empresas chinesas, em
desenvolver projetos, nomeadamente
o projeto de Mphanda Nkuwa, que é uma
barragem no norte de Moçambique”,
indicou ao PLATAFORMA João Marques
da Cruz, administrador da EDP e
responsável da Hydroglobal – consórcio
formado pela CTG e EDP para projetos
hidroelétricos em países africanos de
língua portuguesa e na América Latina.

三峽集團總會計師楊亞向本
報表示：「項目將帶來很多
新機會，且葡萄牙電力集團
曾參與莫桑比克另一大壩的
建設。只要共同努力，我們
可以為莫桑比克政府和人民
找到解決辦法。」

“Há novas oportunidades
e a EDP esteve na
construção da maior
barragem de Moçambique.
Se trabalharmos juntos
podemos encontrar
uma solução para o
Governo de Moçambique
e para a população de
Moçambique”, disse ao
PLATAFORMA Yang Ya,
diretor financeiro da CTG.
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O projeto de Mphanda Nkuwa, previsto
para 60 quilómetros a jusante da
barragem de Cahora Bassa no rio
Zambeze, foi inicialmente avaliado em
2,4 mil milhões de dólares, e previa-se
que ficasse concluído este ano quando,
em 2010, o Governo de Moçambique
entregou a concessão à EDM e às
construtoras Insitec – liderada pelo
atual ministro da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural de Moçambique,
Celso Correia – e Camargo Côrrea – uma
das empresas brasileiras envolvidas
no caso Lava-Jato. O China Exim Bank
garantiu em 2009 o financiamento
do projeto. A barragem, que se
mantém como prioritária no plano de
desenvolvimento da energia do país pelo
atual Governo de Maputo, foi alvo de
contestação por várias organizações
ambientalistas
moçambicanas
e
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internacionais.
Depois do impasse de vários anos, CTG e
EDP pretendem sinalizar o interesse no
projeto. “Faz parte dos nossos interesses.
Agora, no negócio de barragens há uma
questão muito importante: quem decide
é o concessionário. Quem decide neste
caso é o Governo de Moçambique”,
indica Marques da Cruz.
A intenção de expansão internacional
para Moçambique foi sublinhada, na
última semana, pelo diretor financeiro
da China Three Gorges, Yang Ya, em
deslocação a Lisboa, onde participou
na 4ª Gala Portugal-China organizada
pela Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Chinesa como convidado e orador
numa palestra sobre a iniciativa Faixa
e Rota. O responsável da CTG destacou
o papel de Portugal na estratégia
energética da iniciativa proposta pelo

Presidente Xi Jinping para investimento
em novos corredores comerciais e
infraestruturas. Após a construção de
três barragens no Brasil com a EDP,
e de outra no Peru por via da jointventure Hydroglobal, o próximo passo
será Moçambique.
“Há potencial hídrico em Moçambique
e há procura por energia. Aquilo que
não há é capacidade de construir novas
barragens. Na CTG temos a capacidade
técnica para, em conjunto com a EDP,
construir as novas barragens. Há
novas oportunidades e a EDP esteve
na construção da maior barragem de
Moçambique. Se trabalharmos juntos
podemos encontrar uma solução para
o Governo de Moçambique e para a
população de Moçambique”, disse Yang
Ya ao PLATAFORMA.
Os projetos, confirmou o diretor

financeiro, estão a ser equacionados
no quadro da Hydroglobal, consórcio
CTG-EDP que tem atualmente a cargo
a construção da barragem San Gaban
III, com financiamento obtido junto do
Banco de Desenvolvimento da China.
Uma barragem com futura capacidade
de 206 megawatts, bastante abaixo dos
1500 megawatts previstos para Mphanda
Nkuwa.
O Governo de Moçambique pretende
com o projeto Mphanda Nkuwa e de
outras quatro barragens, além da
expansão de Cahora Bassa, aumentar
a capacidade de produção de energia
hidroelétrica do país em 3600
megawatts. Os projetos encontramse inscritos no planos quinquenal de
2015 a 2019. O investimento total foi
estimado há dois anos em sete mil
milhões de dólares.

錫尼什新港招標候環境評估
馬塞洛·德索薩期待習近平2018訪葡
Concurso para novo terminal de
Marcelo Rebelo de Sousa espera
Sines à espera de impacto ambiental receber Xi Jinping em 2018

錫

尼什港當局預計於明年展開達伽馬港
(Terminal Vasco da Gama)的國際
公開招標，這是葡萄牙主要希望尋求中國投
資者的第二個貨櫃碼頭；欲成為中國一帶一
路倡議中—新海上絲綢之路上的港口鏈。葡
萄牙政府則計劃在2017年進行招標。
錫尼什港管理局(APSA)董事杜阿爾特·萊
斯·法里亞(Duarte Lynce Faria)在接受本報
專訪時說：
「我們預期達伽馬港的國際招標
將在2018年開展。現正著力前期準備工作，

主要是研究環境影響，以便我們可適時啟動
新碼頭招標。」
葡萄牙海洋部長安娜·保拉·維托里諾(Ana
Paula Vitorino)結束中國之行，此行目的是
為宣傳這一項目以及其他葡萄牙國內的港
口建設項目。她表示：
「我們正全力以赴，也
因為這將是互惠互利的。現在也是對每個人
來說最好的時機。」明年，維托里諾亦將出訪
印度作類似宣傳。

A

concurso para o novo terminal”, indicou
ao PLATAFORMA Duarte Lynce de Faria,
administrador da APSA (Administração
dos Portos de Sines e do Algarve).
“Nós estamos a fazer tudo o que é
possível. Até porque temos toda a
vantagem nisto – o momento é um
momento bom para todos”, afirmou
o responsável numa altura em que
a ministra do Mar de Portugal, Ana
Paula Vitorino, concluiu uma visita
à China para promover este projeto
bem como o investimento em outros
portos portugueses. No próximo ano, a
ministra realizará a mesma iniciativa
na Índia.

Administração do Porto de Sines
espera lançar no próximo ano o
concurso público internacional para o
novo Terminal Vasco da Gama, para o
qual Portugal tem vindo a procurar o
interesse de investidores chineses e com
o qual espera vir a integrar a estrutura
portuária do país na nova rota da seda
marítima, na iniciativa “Faixa e Rota”.
O Governo português previa lançar o
concurso ainda durante 2017.
“Temos o concurso internacional para o
Terminal Vasco da Gama previsto para
2018. Estamos à espera neste momento
de fazer os trabalhos preparatórios, de
sujeitarmo-nos ao estudo de impacto
ambiental, para podermos lançar o

紀美麗

M.C.

葡

萄牙總統馬塞洛·德索薩表示歡迎習
近平主席的2018年的到訪，認為現正
是中葡關係「最好的時候」
。
他在上周四由葡中工商會(Câmara
de
Comércio e Indústria Luso-Chinesa)於
里斯本舉辦的第四次葡中晚宴上提到了這
一意願。
他 說：
「我 很 欣 喜 歡 迎 中 國 國 家 主 席 習 近
平進行國事訪問，我希望這個訪問能夠越
快越好，甚至可以在明年通過正常的外交
途徑來實現」
。
在他的演說中，他認為中葡雙邊關係十分理
想：
「中華人民共和國與葡萄牙建立外交關
係近40年，現正是最好的時期。」

O

chefe de Estado português diz que
espera receber em 2018 o Presidente
Xi Jinping em visita de Estado a Portugal,
e considera que as relações luso-chinesas
“atravessam porventura o melhor
momento”.
Marcelo Rebelo de Sousa falava no final
da 4ª Gala Portugal-China, organizada pela
Câmara de Comércio e Indústria LusoChinesa, e decorrida na última quintafeira em Lisboa.
“Terei grande satisfação em receber o
senhor Presidente chinês [Xi Jinping]

PLATAFORMA MACAU | 10 de novembro 2017

葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩
(Marcelo Rebelo de Sousa)表示，期待明年
中國國家主席習近平訪問葡萄牙。
O Presidente português, Marcelo Rebelo de
Sousa, disse esperar a visita do Presidente
chinês, Xi Jinping, a Portugal no próximo ano.

em visita de Estado, que, espero, possa
concretizar-se em breve, talvez mesmo no
próximo ano, em data a concretizar pelos
canais diplomáticos usuais”, afirmou.
No seu discurso, Marcelo Rebelo de
Sousa considerou que as relações
bilaterais “atravessam porventura o
melhor momento desde que a República
Popular da China e a República Portuguesa
estabeleceram relações diplomáticas, há
quase quarenta anos”.
M.C.
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巴西 Brasil

中資集團在巴西成立投資基金
Grupo chinês cria fundo de investimento
不論是在巴西的中方項目或是有意到中
國擴張的巴西企業，現在有30億美元可供
使用。中國華陽經貿集團有限公司設立了
公資及該公司資金合一的基金，用以促進
中巴雙邊投資。
巴西方面，巴中國際發展商會負責進行提
案的初次評估。商會會長胡忠偉希望今年
可完成合同事項，又指將優先把重心放在
基建、物流、土木工程、農工商、公私營合作
（PPP）
、公共批給、科技、商業舉措、汽車
及電動車生產、能源（太陽能、風能、水能、
廢物處理中心等等）
。
據胡忠偉表示，遞交予集團的項目或能收
到最多85%的資助，投資逾100億美元者
獲優先許可。
該新創基金的最大目的是簡化融資批給，
以往的中資單位如中國銀行，或是中國建
設銀行的借貸承諾都非常緩慢。
基金的初始資金為200億美元，今年五月曾
獲介紹，但仍然未有通過任一項目。

São 3000 milhões de dólares que podem
agora ser utilizados em projetos chineses
de investimento no Brasil ou por empresas
brasileiras com interesse em expandiremse para a China. O grupo China Huayang
Economic and Trade Group Co. constituiu
um fundo com capital estatal e próprio para
gerar mais investimento bilateral entre Brasil
e China.
Do lado brasileiro, cabe à Câmara de Comércio
de Desenvolvimento Internacional BrasilChina (CCDIBC) fazer a primeira avaliação das
propostas. Fabio Hu, presidente da CCDIBC,
espera fechar contratos ainda este ano e refere
que será dada prioridade a setores como
infraestruturas e logística, construção civil,
agro-negócio, parcerias público-privadas (PPP),
concessões públicas, tecnologia, iniciativas
empresariais, produção de automóveis e
camiões elétricos e energia (solar, eólica,

hidroelétrica, centros de tratamento de
resíduos e petróleo e gás.
Segundo Fabio Hu, os projetos submetidos ao
fundo do grupo podem receber financiamento
até 85% e será dada preferência àqueles
que englobem um investimento superior
aos 100 milhões de dólares.
O grande objetivo do recém-criado fundo
é agilizar a concessão de financiamento, já

安哥拉 ANGOLA

安政府冀禁止資金轉移至避稅天堂
Governo quer proibir transferências para paraísos fiscais
安哥拉政府冀禁止資金轉移至避稅天堂，
預料為檢察院注入專業人員，打擊經濟犯
罪和貪污。
以上意向在六個月的中期計劃（十月至三
月）中 得 以 展 現，以 此 改 善 安 哥 拉 的 社 會
經濟情況，該計劃在10月10日由新總統洛
倫索（João Lourenço）主持的首次部長
會議上獲准通過。

在貨幣政策和匯率政策的穩健下，該計劃承
認「某些有必要性且不能推遲的措施政策或
不受歡迎及引政治敏感」
，因此，提出即時禁
止「轉移資金至被視為避稅天堂的目的地」
。
同時，安哥拉計劃就2018年採用「因應通
脹 目 標 的 浮 動 利 率 制 度」
，目 標 是 使 淨 國
際儲備達到「一個有保證，至少是8個月進
口額的水平」
。

O Governo angolano quer proibir transferências
para paraísos fiscais e prevê reforçar a
Procuradoria-Geral da República com recursos
humanos especializados para combater os
crimes económicos e a corrupção.
Estas intenções estão expressas na forma de
medidas no Plano Intercalar do executivo a
seis meses (outubro a março), para melhorar a
situação económica e social do país, aprovado a
10 de outubro, na primeira reunião do conselho
de ministros presidida pelo novo chefe de
Estado, João Lourenço.
Na componente da consolidação e robustez

da política monetária e cambial, o documento
reconhece que “algumas medidas de política
necessárias e inadiáveis podem ser impopulares”
e por isso “politicamente sensíveis”, avança com
a proibição imediata de “transferências para
destinos considerados como paraísos fiscais”.
Em simultâneo, está prevista a adoção em
Angola de um “regime cambial de flutuação
administrada dentro de uma banda compatível
com a meta de inflação”, para 2018, e o objetivo
de atingir um nível de Reservas Internacionais
Líquidas (RIL) “que assegure, pelo menos, oito
meses de importação”.
2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

que os empréstimos prometidos por outras
entidades chinesas – entre as quais, o Banco
da China ou o Banco de Construção da China
– são muito morosos.
O fundo estatal sino-brasileiro, por exemplo,
que conta com uma dotação inicial de 20
mil milhões de dólares e foi apresentado
em Maio deste ano, ainda não aprovou um
único projeto.
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國產無人直升機AV500創海拔5000米升限新紀錄

O Helicóptero sem piloto bate novo recorde
據

江西省國防科學技術工業辦公室
消 息，2 0 1 7 年 1 0 月 3 1 日，在 海 拔
高 度 3 1 8 9 米 的 甘 肅 夏 河 機 場，由 位 於 江
西景德鎮的中航工業航空工業直升機設
計研究所自主研發的AV500無人直升機，
在經過1小時7分鐘的飛行後平穩落地，完
成AV500無人機在夏河機場的重要試飛
科目。飛行期間，AV500爬升至海拔5006
米的高度，創造了國產無人直升機的升限
新 紀 錄。試 飛 表 明，AV 5 0 0 具 有 良 好 的 高
海拔地區的飛行能力。在為期一周的試飛
過程中，AV500以完美的姿態完成地面開

車、自動起降、垂直爬升、空中懸停、懸停
迴 轉、航 線 飛 行、自 主 返 航 等 多 個 試 飛 科
目，展 現 了 良 好 高 海 拔 地 區 飛 行 性 能，也
為下一步更高海拔高原試驗試飛奠定良
好 的 基 礎。
據 型 號 總 師 介 紹，試 飛 結 果 的 數 據 顯
示，AV500潛力巨大。據了解，此次AV500
高原試飛分為兩個階段，第一階段的試飛

在 甘 肅 省 夏 河 機 場 進 行。目 前，該 階 段 的
主要試飛科目已圓滿結束，直升機狀態表
現 良 好。接 下 來，AV 5 0 0 和 加 裝 空 地 導 彈
的AV500W武裝無人直升機將赴海拔高度
4600米的青海省格爾木進行相關的試飛
和 空 中 作 業 試 驗。
高 原 機 場 的 運 行 環 境 受 天 氣、地 形、氣
壓 等 因 素 影 響 大，比 一 般 機 場 要 復 雜 得

多，這 對 直 升 機 的 性 能 要 求 更 為 苛 刻。
據 悉，2 0 1 5 年 A V 5 0 0 無 人 直 升 機 在 海 拔
1600米的內蒙古阿拉善完成次高原試飛，
展示了良好的次高原飛行性能，此次將試
飛 地 點 選 在 海 拔 3 0 0 0 以 上 的 青 藏 高 原，
正 是 為 了 進 一 步 檢 驗 AV 5 0 0 在 高 海 拔 區
域 飛 行 和 作 業 的 性 能。

bons resultados. De seguida, o AV500,
juntamente com o helicóptero autónomo
armado AV500W, atingiu uma altitude de
4600 metros durante testes em Golmud,
na província de Qinghai.
As condições de voo em aeroportos de
grande altitude estão dependentes das
condições meteorológicas, geográficas

e atmosféricas. Voos nestes aeroportos
são mais complicados do que o normal,
sendo assim as exigências para com a
capacidade deste helicóptero ainda
mais rigorosas. No ano de 2015, o
AV500 atingiu uma altitude de 1600
metros num teste em Alxa, na Mongólia
Interior, demonstrando também uma

excelente performance.
A área escolhida para o próximo teste
de voo foi um planalto de mais de 3000
metros de altura na zona de Qinghai e
do Tibete, com o objetivo de testar ainda
mais o desempenho do AV500 em áreas
de grande altitude.

中國日報

O

Instituto de Desenvolvimento e
Investigação de Helicópteros, situado
na cidade de Jingdezhen, na província
de Jiangxi, desenvolveu e construiu o
helicóptero de condução autónoma
AV500. De acordo com a Comissão
de Ciência, Tecnologia e Indústria
para Defesa Nacional da província de
Jiangxi, no dia 31 de outubro deste ano,
no aeroporto de Xiahe da província
de Gansu, que fica a uma altitude de
3189 metros sobre o nível do mar, o
helicóptero AV500, depois de um voo de
1 hora e 17 minutos, teve uma aterragem
de sucesso, completando assim um
importante voo de teste.
Durante o voo, o AV500 atingiu os 5006
metros de altitude, quebrando o anterior
recorde de helicópteros de condução
autónoma de fabrico nacional. Este voo de
teste demonstra a capacidade do AV500
em áreas de grande altitude. Durante o
período de testes de uma semana, o AV500
obteve ótimos resultados, sendo capaz
de descolar e aterrar autonomamente,
subir em altitude, pairar no ar, girar
sobre si mesmo, seguir uma rota aérea e
regressar autonomamente. Isto mostra
a sua capacidade em grandes altitudes
e cria também uma boa base para o
próximo teste em altitudes ainda maiores.
De acordo com o criador deste modelo, os
resultados deste teste demonstram que o
AV500 tem um enorme potencial. O seu
voo de teste em grande altitude esteve
dividido em duas etapas, a primeira
das quais teve lugar na província de
Gansu. Já foram concluídos com sucesso
todos os principais testes de voo desta
fase, tendo o helicóptero demonstrado

PLATAFORMA MACAU | 10 de novembro 2017
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構建人類命運共同體理念再次寫入聯合國決議
Construção de destino comum para a humanidade
entra novamente nas resoluções da ONU

第

殷淼 Yin Miao | 人民日報 Diário do Povo

七十二屆聯大負責裁軍和國際安
全 事 務 第 一 委 員 會（聯 大 一 委）會
議11月2日在紐約聯合國總部閉幕。中國
關 於「構 建 人 類 命 運 共 同 體」的 理 念 寫 入
了本屆聯大一委通過的「防止外空軍備競
賽 進 一 步 切 實 措 施」和「不 首 先 在 外 空 放

置 武 器」兩 份 安 全 決 議。
中國出席聯大一委代表團團長、外交部軍
控司司長王群表示，中國共產黨第十九次
全國人民代表大會剛剛勝利閉幕，對新時
代的中國外交做出了頂層設計，指出了中
國特色大國外交的總目標是推動構建新型

國 際 關 係，構 建 人 類 命 運 共 同 體。人 類 命
運共同體理念載入今年聯大一委決議，是
聯大一委歷史上的首次，填補了聯合國國
際安全領域決議的空白。這也是人類命運
共同體理念在黨的十九大勝利閉幕後首次
寫 入 聯 合 國 決 議，意 義 非 同 尋 常。這 體 現

了國際社會對中國理念的廣泛支持，也展
現了中國的大國擔當。中方將以十九大報
告，特 別 是 推 動 構 建 新 型 國 際 關 係、構 建
人 類 命 運 共 同 體 為 指 引，與 國 際 社 會 一
道，不 斷 推 進 全 球 安 全 治 理，維 護 世 界
和 平 與 安 全。

A

chinesa e diretor-geral do
Departamento de Controlo de Armas do
Ministério dos Negócios Estrangeiros,
afirmou que o 19.ª Congresso Nacional
do Partido Comunista Chinês teve um
encerramento bem-sucedido, e subiu
ainda mais o nível da diplomacia
da Nova Era chinesa. Durante o
Congresso também se salientou que o
objetivo geral da diplomacia chinesa
de grandes potências é o de promover
a construção de novas relações

internacionais e a construção de um
“destino comum para a humanidade”.
O conceito de “destino comum para a
humanidade” fez parte das resoluções
desta reunião da ONU, a primeira
vez para o Primeiro Comité, vindo
preencher uma falha nas resoluções
de segurança internacional.
É também a primeira vez desde o
19.º Congresso que este conceito
chinês é incluído em resoluções da
ONU, tendo por isso uma enorme

importância. Isto reflete o apoio da
sociedade internacional aos conceitos
chineses, e também demonstra a
posição da China como uma grande
potência. Através do 19.º congresso, a
China pretende apoiar novas relações
internacionais, construir um destino
comum à humanidade, continuar
a promover medidas de segurança
globais e manter a paz e segurança
em conjunto com a comunidade
internacional.

72.ª sessão da Assembleia Geral
das Nações Unidas (ONU) do
Primeiro Comité de Desarmamento
e Segurança Nacional, que decorreu
na Sede das Nações Unidas, em Nova
Iorque, acabou a 2 de novembro. O
conceito chinês de “destino comum para
a humanidade” foi adicionado através
de resoluções sobre a “prevenção de
corrida ao armamento no espaço” e
“o não uso de armas no espaço”.
Wang Qun, presidente da delegação

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台
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特朗普訪華首日，習近平故宮請喝茶 《習近平談治國理政》
第二卷出版發行
Trump toma chá com Xi Jinping
Presidente chinês publica segundo volume
em início de visita à China
da sua obra
美國總統特朗普攜妻到達北京對中國展開
國事訪問，中國國家主席習近平攜妻子彭麗
媛在故宮設茶坐為他接風。
二人進行了多次會議，重點討論了貿易和北
韓核計劃問題。特朗普在韓國國會發言，再
次向北京施壓，要求其停止支持北韓的數小
時後，乘專機飛抵北京。
這次訪華之行適逢華盛頓和北京之間日益
緊張的時刻——由於市場准入和技術轉讓等
問題。在競選期間，特朗普多次指責中國的
不公平競爭。特朗普在開始亞洲之行之前表
示，美國與北京的貿易逆差「非常糟糕，令人
尷尬」
，差額2016年為3470億美元。
特朗普政府已經提高了從中國進口的鋁，不
銹鋼和膠合板的稅率，並且針對北京是否不
恰當地要求外國公司轉讓技術以換取市場
准入而展開了調查。
在北京，特朗普遇到了中國近幾十年來最
強勢的領導人。在上個月舉行的第十九屆
中國共產黨代表大會上，習近平的核心地
位得到確立。習近平的名字和理論被加進
了中共的憲法之中，其歷史地位與中華人
民共和國創始人毛澤東和中國經濟改革

導師鄧小平看齊。
美聯社引用美國商會主席威廉·扎里特
（William Zarit）的話指出，有些公司擔心
特朗普無法在解決金融和健康領域的准入
限制等「結構性問題」方面取得大的成果。而
中國經濟學家認為，中國大陸不應該為美國
的問題負責，指出各大跨國公司均受益於中
國的廉價勞動力和中國新興的消費市場。

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, tomaram
chá juntos, acompanhados pelas mulheres,
no arranque de uma visita de Estado do líder
norte-americano à China continental.
Os líderes das duas maiores economias do
mundo tiveram várias reuniões, centradas em
questões comerciais e no programa nuclear
da Coreia do Norte. Trump aterrou em Pequim
horas após ter feito um discurso na Assembleia
Nacional da Coreia do Sul, onde voltou a
pressionar Pequim no sentido de deixar de
apoiar a Coreia do Norte.
A visita ocorre também numa altura de
crescente tensão entre Washington e Pequim,
causada por questões como o acesso ao
mercado e a transferência de tecnologia.
Durante a campanha eleitoral, Trump acusou
o Continente de concorrência desleal várias
vezes. Antes de iniciar a viagem pela Ásia,
Trump afirmou que o défice norte-americano
na balança comercial com Pequim – 347 mil
milhões de dólares em 2016 – “é tão mau
que dá vergonha”.
O governo de Trump subiu os impostos
sobre as importações de folha de alumínio,
aço inoxidável e contraplacado chineses, e

lançou uma investigação para averiguar se
Pequim exige indevidamente que as empresas
estrangeiras transfiram tecnologia, em troca
de acesso ao mercado.
Em Pequim, Trump teve como anfitrião o líder
chinês mais poderoso das últimas décadas. O
estatuto foi atribuído a Xi Jinping durante o
XIX Congresso do Partido Comunista Chinês
(PCC), realizado no mês passado. O nome e
a teoria de Xi Jinping foram acrescentados à
constituição do PCC, colocando-o no patamar
de Mao Zedong, fundador da República Popular
da China, e de Deng Xiaoping, mentor das
reformas económicas que transformaram
o país.
Citado pela agência Associated Press, o
diretor da Câmara do Comércio dos Estados
Unidos na China, William Zarit, disse que
algumas empresas estão preocupadas que
Trump faça pouco para resolver “questões
estruturais”, como o acesso limitado às áreas
das finanças e da saúde. Já economistas
chineses defendem que o Continente não é o
culpado dos problemas dos EUA, e afirmam
que as multinacionais beneficiam da mãode-obra barata chinesa e do emergente
mercado de consumo do país.

《習近平談治國理政》第二卷中英文版於週二
（11月7日）正式出版發行。第一卷在160多
個國家、以21種語言發售，共售出642萬本。
根據中國外文局的聲明，
《習近平談治國理
政》第二卷收入了習近平總書記在2014年8
月18日至2017年9月29日期間的講話、談話、
演講、批示、賀電等99篇——習近平新時代中

國特色社會主義思想的發展脈絡和主要內
容，還收入習近平這段時間內的圖片29幅。
該聲明還指出，
《習近平談治國理政》第二卷
還描述了中共中央的指導方向，以習近平為
核心「團結帶領全黨全國各族人民，推動黨
和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變
革，中國特色社會主義進入新時代」
。

A segunda parte do livro do presidente chinês,
“Xi Jinping: a governança da China”, foi lançada
em mandarim e inglês, na terça-feira. O primeiro
volume vendeu 6,42 milhões de cópias em 21
idiomas e em mais de 160 países. De acordo com
o comunicado da editora Foreign Languages
Press, o livro compila dezenas de fotos do líder,
99 discursos, conversas, instruções e cartas, que

“refletem o desenvolvimento e os princípios
do pensamento” de Xi. A nota refere ainda que
a obra descreve também as orientações do
Comité Central do Partido Comunista Chinês,
com Xi no seu núcleo, “para unir e guiar os
chineses na manutenção e desenvolvimento
do socialismo com características chinesas
numa nova era”.
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開放步伐不會太慢
A velocidade de abertura não irá diminuir
程亞文 Cheng Yawen* | 新聞日報 China Daily

習

近平主席在上週一會見中外企業家
和學者時表示，中國將堅持對外開放
的基本國策，與其他國家追求合作共贏。習
近平自續任中共中央總書記後首次會見外
國來賓，其發言將使世界更有信心與中國
做生意。
事實上，中共十九大（10月24日完結）上中
國強調將繼續對外開放，習近平和其他中央
領導人亦在較早前重申了這一點。這顯示了
對外開放對中國努力實現現代化和中華民
族偉大復興的目標中發揮重要作用。
習近平10月25日在中共十九屆一中全會
上介紹新一屆政治局常委後表示，他堅信

A

China irá manter a sua política nacional de abertura e
procurar uma cooperação mutuamente benéfica com outros
países, disse o presidente Xi Jinping
na semana passada, numa reunião
com empresários e académicos chineses e estrangeiros. O facto de
Xi ter feito tais comentários durante a sua primeira reunião com
o partido depois da sua reeleição
deixa o resto do mundo mais confiante em relação aos negócios
com a China.

Também o facto de a China continuar a
abrir-se ao mundo exterior foi realçado
no 19.º Congresso Nacional do Partido
Comunista Chinês, concluído no dia
24 de outubro. Isto mostra que esta
abertura irá ter um papel vital para a
China no seu caminho à modernização e
rejuvenescimento nacional.
Depois de apresentar os membros do
Comité Permanente do Politburo, eleitos
na primeira sessão plenária do 19.º Comité
Central do dia 25 de outubro, Xi disse
que está convencido de que a reforma e
abertura da China irão “complementar-se

改革和開放將「相互促進、相得益彰」
，中
華民族偉大復興必將在改革開放的進程
中得以實現。
習近平亦在中共十九大的報告中強調了中
國社會「主要矛盾」的變化，當中涉及不平衡
不充分的發展及人民日益增長的美好生活
需要之間的矛盾。就逐步解決這個矛盾，開
放將發揮重要作用，有如它過去近四十年來
對中國經濟發展的作為一樣。
1978年改革開放前的中國是以農業為基礎
的國家，今時今日是世界第二大經濟體，擁
有成熟、現代化的基礎設施、工業和商業機
構，並有8億多人脫貧。當然，在改革開放初
期，外資企業以資金、技術和管理經驗為中
國的增長貢獻了力量。

中國在推動對外開放、尋求對外發展上亦表
現出相當大的誠意。兩年前的十八屆五中全
會特別地認可創新、協調、綠色和開放的發
展思路。習近平週一會見的外國企業家包
括蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）和
Facebook創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）
，都是中國將「參與推動經濟全球
化，發展更高標準的開放型經濟」之證明。
因此，在以往主要依靠低附加值產品出口和
國內投資的戰略中，要求進行變革。有關市
場准入、國民待遇和負面清單的戰略上，放
眼國際標準是正確做法。事實上，這樣的話
中國可更加開放，服務業也可隨之擴大，更
好保護外國企業的合法權益。
正如習近平所指，中國經濟已由高速增長

階段轉向高品質發展階段，在中國的外國
企業也是如此，中國自自然然將嘗試為國
內外企業創造公平的競爭環境。但某些西
方觀察家錯誤地認為這是一個「給中國公
司不公平優勢」的舉動。
實情是全球化最大得益者和貢獻者的中國沒
有意圖由開放路上倒退。中國已採取一系列
措施以進一步開放市場，並將進行下去。
從2001年中國加入世界貿易組織至去年人民
幣被列入國際貨幣基金組織的特別提款權貨
幣籃子，北京方面努力幫助世界秩序變得更加
公平，而過去五年來，中國一直幫助構建人類
命運共同體，這表明了其對包容發展的承諾。

e reforçar-se”, e serão postas em prática
com o objetivo de realizar o “Sonho Chinês”
de rejuvenescimento nacional.
No seu discurso do Congresso do Partido,
Xi também salientou a mudança na
“contradição principal” da sociedade
chinesa, que evoluiu para algo entre
um desenvolvimento desequilibrado e
inadequado e necessidades da população
para uma melhor qualidade de vida. Para
resolver esta contradição, a abertura da
China irá ter um papel imprescindível,
tal como tem tido durante as últimas
quase quatro décadas de crescimento
económico chinês.
Originalmente um país maioritariamente
agrícola antes da reforma e abertura de
1978, a China é hoje a segunda maior
economia do mundo, com comércio,
indústria e infraestruturas modernas e
maduras, tendo retirado da pobreza mais
de 800 milhões de pessoas. Claro que,
nos primeiros anos em que a reforma
esteve em prática, empresas estrangeiras
contribuíram também em parte para o
crescimento chinês, através de capital,
tecnologia e experiência de gestão.
A China também já mostrou que quer
realmente evoluir na sua abertura e
desenvolver-se a nível internacional. A

quinta sessão plenária do 18.º Comité
Central, há dois anos atrás, incentivou
ideias de desenvolvimento como a inovação,
coordenação, crescimento ecológico
e abertura. Também o facto de Tim
Cook, CEO da Apple, e Mark Zuckerberg,
fundador do Facebook, estarem entre
os empreendedores com quem Xi se
encontrou na passada segunda-feira prova
que a China irá “participar e promover
globalização económica, [e] desenvolver
uma economia aberta com padrões mais
elevados”.
Consequentemente, são necessárias
mudanças à velha estratégia dependente
da exportação de produtos de baixo valor
acrescentado de investimento nacional.
No que diz respeito à entrada no mercado,
tratamento nacional e lista negativa,
a China faz bem em procurar padrões
internacionais. Desta forma a China poderá
abrir-se ainda mais, tal como o seu setor
de serviços, e assim proteger o interesse
legal de empresas internacionais.
A economia chinesa, tal como Xi mencionou,
está a passar por um período de transição
crucial, de um crescimento rápido para um
desenvolvimento de qualidade, e também
as empresas estrangeiras na China estão
a experienciar esta mudança. Por isso,

é natural que a China tente equilibrar
o mercado para as empresas nacionais
e estrangeiras. No entanto, alguns
observadores ocidentais vêem tal como
uma forma de dar às “empresas chinesas
uma vantagem injusta”.
A verdade é que a China, grande beneficiária
e contribuidora da globalização, não tem
intenções de recuar na sua abertura. O
país tem posto em prática uma série de
medidas para aumentar a sua abertura
de mercado, e irá continuar a fazê-lo.
Desde a adesão da China à Organização
Mundial do Comércio, em 2001, até
à inclusão do renmibi no cabaz de
moedas de reserva do Fundo Monetário
Internacional, Pequim tem feito
esforços para ajudar a manter uma
ordem mundial justa. Nos últimos anos
a China tem ajudado na construção
de uma “comunidade com um futuro
comum” para a humanidade, o que
demostra o seu compromisso para com
um desenvolvimento inclusivo.

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台
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歡迎對地區問題作建設性貢獻

Contribuição construtiva para problemas regionais é bem-vinda
特

朗普首度作為美國總統到訪亞洲，訪
問日本、韓國、中國、越南和菲律賓，
正值北韓導彈、核問題為地區蒙上陰影。預
料此問題是特朗普會談的重點。
特朗普需要向東導主國保證美國將在北韓問
題上發揮建設性作用，尋求和平解決方案，
亦需認清對話和協商才是該地區解決此問
題和其他問題的可行手段。
特朗普的亞洲之行在上周五啟行，大多人對

行程的猜測都源於其政府班底出現的衝突
信息。表示願意合作、為解決地區問題作建
設性貢獻的明確、一致和積極的信息將使他
的訪行取得成功。
在地區層面上，特朗普需認清的是，自他的
上一任政府策劃亞太再平衡戰略以加強美
國在亞太的領導地位以來，地區已有相當多
的改變。本月稍後，在菲律賓進行的峰會上，
中國和東盟都準備好正式通過《南海行為準

則》框架，任何破壞這個過程的試圖都不會
受到歡迎，或會引發反彈。
作為一個沒有直接捲入海上爭議的國家，又
是一個自稱與地區和平穩定有利益關係，並
希望從中受益的國家，美國應該聽取已提出
的、最有利的明智建議，就是尋求促成這個
建設性進程。
在國家層面上，特朗普即將訪問中國，將使
他成為中共十九大後首位訪問中國的外國

首腦，為中美兩國提供了消除分歧，為雙邊
合作注入新活力的機會，這個勢頭不應因貿
易和其他摩擦而停滯不前。
特朗普和習近平主席面對面會晤亦毫無理
由不能恢復他們先前「非常好的對話」的融
洽關係。這樣做將允許雙方發出雙方有能力
妥善處理分歧，願意為雙方、地區和世界的
幸福而一同共事的積極信號。

A

problemas na região.
Muita da especulação antes da visita de
Trump à Asia, que começou na sextafeira passada, tem origem nas anteriores
mensagens contraditórias da sua
administração. Uma mensagem clara,
consistente e positiva, que mostrasse
uma vontade de cooperar e contribuir
construtivamente para a resolução
de problemas na região, contribuiria
largamente para tornar estas visitas
num sucesso.
A nível regional, Trump precisa de
reconhecer que muito mudou desde
que o seu antecessor reforçou o papel de
liderança dos EUA na região Ásia-Pacífico.
A China e a Associação das Nações do
Sudeste Asiático estão preparadas para

adotar formalmente uma estrutura para
um Código de Conduta no Mar do Sul da
China durante uma cimeira nas Filipinas,
que se irá realizar no fim deste mês.
Qualquer tentativa para interromper este
processo não é bem-vinda e irá causar
uma reação negativa.
Como país que não está diretamente
envolvido nas disputas marítimas, e
que diz fazer parte da busca pela paz e
estabilidade na região e tenta beneficiar
da sua vitalidade, os EUA devem seguir
o conselho que lhes foi dado de que a sua
melhor opção será facilitar este processo
construtivo.
A nível de relação entre nações, a visita de
Trump à China, que o tornará no primeiro
líder internacional a visitar a China desde

o 19.º Congresso Nacional do Partido
Comunista Chinês, traz uma oportunidade
para a China e os EUA resolverem as suas
divergências e trazerem um novo vigor à
sua colaboração bilateral. Esta tendência
não deve ser afetada pelos seus conflitos
a nível comercial, entre outros.
Não há nenhuma razão para que, num
encontro cara-a-cara, Trump e Xi Jinping
não possam continuar o seu anterior
“ótimo diálogo”. Tal atitude iria ajudar
ambos os lados a passar uma imagem de
que são capazes de lidar apropriadamente
com as suas divergências e de que estão
dispostos e preparados para colaborar,
tanto para o seu próprio bem como para
o bem da região e do mundo.

primeira visita de Donald Trump à
Ásia como presidente dos Estados
Unidos, que inclui paragens no Japão,
República da Coreia, China, Vietname
e Filipinas, acontece numa altura
crítica, em que os programas nucleares
e mísseis da República Popular
Democrática da Coreia assombram a
região. Prevê-se que o assunto ocupe
um lugar de destaque nos diálogos de
Trump.
Trump precisa de assegurar aos países
que vai visitar que os Estados Unidos irão
ter um papel construtivo na busca de
uma resolução pacífica ao problema na
Península Coreana. O próprio reconhece
que o diálogo e a consulta são a única
forma viável de abordar este e outros
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赤字無所謂

O défice que se lixe
伊涅斯·卡多佐 Inês Cardoso* | 新聞日報 Jornal de Notícias

今

年，火 災 造 成 1 0 0 多 人 死 亡，摧 毀
2 0 0 0 幢 房 屋，令 5 0 萬 公 頃 森 林 消
失，本 來 人 們 預 計 將 有 一 大 筆 財 政 資 金
用 於 受 災 地 區 的 恢 復 和 振 興。布 魯 塞 爾
也 已 清 楚 地 表 明，這 場 悲 劇 造 成 的 代 價
將 被 視 為 額 外 的 開 銷，但 即 使 如 此，葡 萄
牙政府的發言還是很謹慎。
財 政 部 長 一 直 堅 持 認 為，火 災 不 會 對 賬
目 造 成 負 面 影 響，也 不 會 影 響 鞏 固 公 共
財 政 所 付 出 的 努 力。這 令 人 惋 惜，因 為
森林修復和防火體系的改革需要巨額投
資。但 到 目 前 為 止，只 有 少 數 資 金 將 被 用
於 這 方 面。在 兩 週 前 的 部 長 特 別 理 事 會
上，我 們 聽 到 了 將 5 億 歐 元 用 於 企 業 和 受
影 響 家 園 的 恢 復 的 消 息。而 具 體 的 結 構
性措施仍有待詳細說明。
我 們 知 道，總 體 而 言，國 家 公 民 保 護 機 關
得 到 的 捐 贈 較 多。而 且 還 可 以 在 馬 里 奧 ·
森特諾過去兩年為了加大對旅遊的投資
而 實 行 的 嚴 格 預 算 管 理 中 覓 得 空 間。其
他 領 域 都 很 缺 錢，一 切 資 金 都 首 先 用 於
這一場不僅只是門面工程的改革。
政府還未詳細地表明如何使援助體系專業
化以及2018和2019年將投資多少。或者
如何實現空軍航空支援的管理模式。以及
是否將新知識整合入防火滅火支援中，例
如火災分析。又或者如何傳播試點經驗，這
對於嚴懲棄置森林和不負責任的行為十分
重要。另外，不同的部委將為促進農村地區
發展留多少錢？規劃仍然是在沒有資金支
持的情況進行？
面對共和國總統留下的堅決的口信，總理
已承諾，11月17日前，在特別預算框架內，
議會將討論新的措施。希望這些提案是實
質性的，不要一文不值。因為這不是政治游
擊問題。是全國人的嚴肅要求。
*副社長

N

um ano em que os incêndios
causaram mais de uma centena de
vítimas mortais, destruíram duas mil
habitações e fizeram desaparecer 500
mil hectares de floresta, seria de esperar
um esforço financeiro significativo em
recuperação e revitalização das áreas
atingidas. Bruxelas deu sinais claros de
que os custos resultantes da tragédia
seriam contabilizados como despesa
extraordinária, mas nem assim temos
deixado de assistir a um discurso
cauteloso por parte do Governo.
O ministro das Finanças tem insistido

que os fogos não vão ter efeito negativo
nas contas nem prejudicar o esforço de
consolidação orçamental. O que é pena,
porque uma reforma séria da floresta e
do sistema de combate exige investimento
avultado. Até agora, viu-se pouco de
intenções traduzidas em números. No
Conselho de Ministros extraordinário de
há duas semanas, ouvimos anunciar cerca
de 500 milhões de euros essencialmente
para recuperar empresas e casas afetadas.
Quanto a medidas estruturais, continuam
sem ser pormenorizadas.
Sabemos, em linhas gerais, que há

acréscimos na dotação para entidades
como a Autoridade Nacional da Proteção
Civil. E que se espera ir buscar margem
para reforçar investimentos às célebres
cativações que Mário Centeno geriu
de forma apertada nos dois últimos
orçamentos. Tudo escasso para uma
reforma que não seja mero efeito cosmético.
O Governo ainda não disse, em detalhe,
como vai profissionalizar o sistema de
socorro e quanto está disposto a investir
nesse capítulo em 2018 e 2019. Ou como
vai ser concretizado o modelo de gestão
dos meios aéreos pela Força Aérea. Ou

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

ainda se vamos integrar novos saberes
no apoio ao combate, como analistas de
fogo. Ou a que ritmo vamos multiplicar a
experiência-piloto do cadastro, essencial
para combater a desresponsabilização e
abandono da floresta. Indo ainda mais
longe, quantos milhões estão reservados,
nos diferentes ministérios, para medidas
de dinamização dos espaços rurais?
Continuarão a ser feitos planos sem
dinheiro que os suporte?
Face aos insistentes recados do presidente
da República, o primeiro-ministro já
prometeu que até 17 de novembro
entrarão no Parlamento novas medidas,
no âmbito do trabalho sobre o Orçamento
na especialidade. Espera-se que sejam
propostas de fundo, que não contem
excessivamente os tostões. Porque este
não é um problema de guerrilha política.
É uma exigência séria de todo o país.
* Subdiretora
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貝爾福宣言 Balfour em 2017
里安力迪奧・保羅・費雷拉 Leonídio Paulo Ferreira | 新聞日報 Diário de Notícias

2

017年是許多歷史大事件的百年紀
念 年（ 2 0 1 8 年 也 會 如 此！）
：俄 羅 斯
革 命、芬 蘭 獨 立、貝 爾 福 宣 言 等 等。第 一
次世界大戰確立了世界許多地方的格
局，尤 其 是 歐 洲 和 中 東。關 於 這 些 百 年 前
事 件 的 討 論 如 此 之 多，例 如 英 國 外 務 大
臣亞瑟 · 貝 爾 福（Lo rd B a l fo u r）贊 成 在
巴 勒 斯 坦 建 立 一 個「猶 太 民 族 之 家」的 話
語就被 多 番 探 討。
上周是《貝爾福宣言》的100週年紀念。英
國首相文翠珊與以色列總理內塔尼亞胡在
倫敦共進晚餐，以紀念1948年現代猶太國
誕生的時刻。在打敗奧斯曼帝國並控制了
巴勒斯坦後，英國人拉開了猶太復國主義
先驅移民的序幕，使得在第一次世界大戰
前僅佔 1 0 ％ 的 猶 太 人 人 口 在 第 二 次 世 界
大戰前 時 達 到 了 3 0 ％。今 天 我 們 知 道，
貝爾福勳爵雖然也關心歐洲的反猶太主
義 —— 從 法 國 的 德 雷 福 斯 事 件 到 俄 羅 斯

的 大 屠 殺，但 是 他 更 想 要 獲 得 猶 太 人 精
英 的 善 意，他 相 信 這 些 精 英 可 以 影 響 美
國對於英國與歐洲中心國間衝突的決定。
而巴勒斯坦人將1917年11月2日看作是
1948年納克巴（阿拉伯語「災難」）的預兆。
他們的領導人馬哈茂德·阿巴斯在《衛報》
上發表了一篇文章，呼籲英國人不要忘記
巴 勒 斯 坦人民的苦難，承認巴勒斯坦國。
歷史不會改變，儘管會有不同的觀點分析，
但這些歷史事件的結果全世界歷歷在目。
在《貝爾福宣言》過去一個世紀之後，以色
列的存在早已是一個不可否認的現實，就
像巴勒斯坦人仍在等待自己的國家地位（
國際社會早已向他們承諾）一樣不可否認。
如果內塔尼亞胡從倫敦回來之後能與阿
巴 斯（他 所 需 要 的 遠 遠 不 止《 衛 報 》讀 者
的 善 意）坐 在 一 起，共 同 談 判 協 商 一 個 能
為該地區帶去最終和平的協議的相關條
款 就 再 好不過了。

E

da criação de um “lar nacional judaico”
na Palestina.
Fez na semana passada 100 anos exatos
a célebre Declaração Balfour. E em
Londres, a primeira-ministra Theresa
May jantou com o seu homólogo israelita,
Benjamin Netanyahu, em recordação do
momento em que muitos veem a génese
do moderno Estado Judaico, criado em
1948. Basta pensar que assumindo o
controlo da Palestina depois da derrota
do Império Otomano os britânicos

ste 2017 (e mais ainda será o 2018!)
está a ser um ano de centenários: o
da Revolução Russa, o da Independência
Finlandesa, o da Declaração Balfour, etc.,
etc. Um sinal de que a Primeira Guerra
Mundial definiu muito do mundo em que
vivemos, sobretudo no que diz respeito
à Europa e ao Médio Oriente. E por isso
tanta discussão sobre o valor dos eventos
de há um século, como sucede agora com
as palavras de Lord Balfour, ministro dos
Negócios Estrangeiros britânico, a favor

facilitaram de início a imigração de
pioneiros sionistas, fazendo que dos 10%
de judeus na população antes da Primeira
Guerra Mundial se chegasse aos 30% em
vésperas da Segunda. Hoje sabe-se que
Lord Balfour, embora também preocupado
com o antissemitismo na Europa desde a
França do caso Dreyfus aos pogroms na
Rússia, queria a simpatia das elites judaicas,
que, acreditava ele, poderiam influenciar
o empenho dos Estados Unidos no conflito
com os Impérios Centrais.
Já os palestinianos olham para o 2 de
novembro de 1917 como uma antecipação
da Nakba (catástrofe, em árabe) de 1948. E
o seu líder, Mahmoud Abbas, publicou no
The Guardian um artigo a dizer isso com
todas as letras e a apelar aos britânicos

1925年， 亞瑟貝爾福（正中）傳達更應考慮猶太人民族家園的概念。
Arthur Balfour, no centro, em 1925, converteu-se à ideia de que os Judeus deveriam ser considerados
mais que uma comunidade religiosa

PLATAFORMA MACAU | 10 de novembro 2017

para que não se esqueçam do sofrimento
do seu povo e reconheçam um Estado
Palestiniano.
A história não se muda e, por muito que se
divirja na sua interpretação, o resultado dos
acontecimentos do passado é o mundo em
que vivemos. Um século depois de Balfour,
Israel é uma realidade inegável, tão inegável
como os palestinianos continuarem à
espera do Estado que lhes foi prometido
pela comunidade internacional. Seria
bom que Netanyahu, depois de regressar
de Londres, se sentasse com Abbas (que
precisa de muito mais do que a simpatia
dos leitores do The Guardian) e juntos
negociassem os termos de um acordo que
além dos dois Estados trouxesse a paz por
fim à região.
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澳門科學館
Centro de Ciência de Macau

至 Até 12/11

太空科學廳

萬聖節唯一的「多感體驗」日式實感鬼屋，佔
地1000平方米，「廢墟」為廢棄醫院場景，貼
近玩家的日常生活，真實感及玩後的餘韻不容
小看；「古民家」則將時空拉回百年前的日本
大正年代，呈現出當代風貌和古老日式建築。

Galeria da Ciência do Espaço
此展廳以太空科學學院的形式設計，讓參觀者
透過互動展品學習各種探索太空的基礎知識。

Concebida como uma Academia de Ciências
Espaciais, os visitantes têm a oportunidade
de aprender sobre exploração espacial e de
fazerem os treinos dos astronautas.
早上10時至下午6時
G01 太空科學廳

10h- 18h
Galeria 1 – Centro de Exibições

環保雙俠

Teatro Científico
Eco-Heróis ao Resgate

人類正在污染我們的城市！澳門及世界各地正
面臨變成廢墟的危機！一齊來參與拯救任務！
環保和英雄組織了一隊環保英雄拯救隊來處理
地球上所有的廢物，他們將會介紹「環保4R」
來讓你們了解如果處理日常產生的廢物。「環
保4R」代表「減少使用、物盡其用、循環再造
及維修再用」。

As pessoas estõ a poluir a nossa cidade!
Macau e o mundo estão em risco de se
tornarem aterros sanitários! Vamos unir-nos
numa Missão de Resgate!
Eco e Herói juntaram forças para ajudar a
gerir a produção de resíduos pelo mundo.
Vao ensinar-te como gerir a produção de
resíduos e aplicar o Príncipio dos 4Rs Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reparar – no
dia-a-dia.
G05

Galeria 5 – Centro de Exibições

至 Até 14/1/2018
創意•科學—樂高®教育齊齊玩

Think Brick

為鼓勵兒童及青少年發揮創意、培養科學思維
及推廣STEAM（科學、科技、工程、藝術及數
學）教育理念，澳門科學館與西覓亞有限公司
及樂高®教育合辦「創意•科學—樂高教育齊
齊玩」活動，希望參加者享受親手拼砌樂高積
木、組裝或為樂高機械人編程的過程，並提高
學習多元科普知識的興趣。

Para encorajar as crianças e jovens a
desenvolverem a criatividade, cultivarem
o pensamento científico e promoverem o
conceito educacional STEAM (isto é, ciência,
tecnologia, engenharia, arte e matemática).
Em colaboração com a Semia Limited e
LEGO® Education, brincam e aprendem com
as atividades educativas da LEGO®.
Os participantes podem desfrutar de uma
experiência de construção com peças
LEGO®, montar ou programar robôs e
entusiasmarem-se com a aprendizagem de
diferentes tipos de ciência.
上午10時至下午6時
展覽中心2號展廳

10-18h
Galeria 2 – Centro de Exibições

agenda
至 Até 12/11

東京恐怖體驗

Tokyo Horror Experience

Participe numa emocionante aventura através
das sensações proporcionadas por uma casa
assombrada japonesa estilo Retro, com 1000
metros quadrados, e inspirada no tema do dia
das bruxas! Trema de emoção com os efeitos
especiais visuais e olfativos, “vivendo” um conto
aterrorizante ao tentar fugir das “maldições”
de antigas ruínas e sanatório japoneses
abandonados.
下午5時至晚上12時
澳門百老匯幻映世界

盆栽如夢——走向威尼斯國際藝
術雙年展之路
Um Bonsai dos Meus Sonhos

以圖文介紹雙年展歷史、展覽組成、展出內容及
澳門藝術家過往的參展情況。同時亦展示本屆代
表澳門參展的「盆栽如夢——王禎寶作品展」大
部分作品原稿，包括雕塑、繪畫共17件/套，呈
現其對現居城市的觀察、感覺與想像，讓公眾從
多角度了解本地藝術在國際舞台的發展動向。

O Museu de Arte de Macau decidiu, após um
processo de seleção, nomear Wong Cheng Pou, um
artista de Macau, para participar na “57ª Exposição
Internacional de Arte – Bienal de Veneza”. O projeto
artístico de Wong intitulado “Um Bonsai dos
Meus Sonhos”, é composto por várias esculturas e
pinturas, num total de 17 peças (conjuntos).

17h-24h
Infinity World, Broadway Macau

至 Até 19/11

11/11

FLUXO: Exposição de Arte
do Vidro por Sunny Wang

Eduardo Madeira的音樂喜劇
演出

琉：王鈴蓁玻璃藝術展

Espetáculo de Comédia e Música
com Eduardo Madeira
葡萄牙喜劇演員Eduardo Madeira的表演結合
喜劇和音樂。其表演的表現方式傾向結合葡國
色彩的內容，同時，澳門亦出現在劇本上。幽
默作家、演員兼編劇的Eduardo Madeira事業
起初時是編劇，是一個在葡萄牙演出一系列棟
篤笑的喜劇組合中的一員，及後他發展成個人
表演。

Atuação do humorista português Eduardo
Madeira, num espetáculo que junta comédia e
música. Espetáculo no âmbito da apresentação
de humoristas portugueses de forma a integrar
essa vertente das artes performativas no
conjunto dos conteúdos de matriz portuguesa
que podem ser vistos em Macau, ao mesmo
tempo que integra a cidade no roteiro desses
artistas.
Humorista, ator e argumentista, Eduardo
Madeira iniciou a sua carreira como
argumentista, integrou o grupo de humoristas
que lançou o género da stand-up comedy em
Portugal, desenvolvendo, posteriormente,
espetáculos a solo.
晚上8時
崗頂劇院

20h
Teatro D. Pedro V

玻璃雕塑家王鈴蓁的作品蘊涵東方文化元素，
在展出的20件（套）玻璃裝置作品中，以28顆
形狀大小不一的黑色玻璃石頭組成的作品「詩
石」。
玻璃雕塑家王鈴蓁多年來從事玻璃藝術教學與
創作，現任教於香港浸會大學，曾在多國舉行
展覽。

Montra de 20 instalações de vidro evocando os
elementos culturais orientais e que inclui a obra
“As Pedras Poéticas”, composta por 28 pedras
negras de diferentes formas e tamanhos, e
inspirada nos poemas budistas “Dez Touros” e
na fonologia chinesa.
Sunny Wang, que se tem dedicado ao longo
dos anos ao ensino e às atividades criativas
relacionadas com a arte do vidro, é atualmente
professora assistente na Universidade Baptista
de Hong Kong e já expôs em vários países
asiáticos e europeus.
上午9時至晚上9時
民政總署畫廊

9h – 21h
Galeria de Exposições Temporárias do IACM,
Edifício do Leal Senado
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澳門格蘭披治大賽車

Grande Prémio de Macau
澳門格蘭披治大賽車已有六十多年歷史，引來
來自世界各地的世界房車錦標賽和三級方程式
賽車好手在東望洋賽道角逐殊榮。引擎的轟鳴
聲、如雷貫耳的吶喊聲和驚險刺激的氣氛再次
震撼小城。
今年的格蘭披治大賽車呈獻三項著名的國際賽
車賽事：澳門格蘭披治三級方程式（再度成為
國際汽聯三級方程式世界盃）、澳博澳門GT盃
（連續第三年成為國際汽聯GT世界盃）、FIA世
界房車錦標賽。
第五十一屆大賽澳門格蘭披治電單車是本屆賽
事程序其中一項主題大賽，另外還包括CTM澳
門房車盃、太陽城集團華夏賽車大奬賽。
歡迎大家參與。

Na sua sexta década de existência, o lendário
Grande Prémio de Macau desafia os melhores
pilotos de todo o mundo, de motos, WTCC e
Fórmula 3 a competirem entre si em provas
de alta velocidade no Circuito da Guia. O
roncar dos motores, a multidão de turistas e a
atmosfera carregada de adrenalina voltam a
agitar a cidade.
O evento deste ano apresenta três corridas
de automóveis internacionais de prestígio: o
Grande Prémio de Fórmula 3 – prova incluída
novamente na Taça do Mundo FIA F3; a Taça
GT Macau da SJM – prova incluída na Taça do
Mundo FIA GT pelo terceiro ano consecutivo; e
ainda a Corrida da Guia – prova que conta para
o Campeonato Mundial de Carros de Turismo da
FIA (WTCC).
A 51.ª edição do Grande Prémio de Motos de
Macau é também é outro dos destaques do
programa deste ano, complementado pela Taça
de Carros de Turismo CTM Macau e pela Taça de
Corridas Chinesas do Grupo Suncity.
São todos bem-vindos!

南灣．雅文湖畔

Anim’Arte NAM VAN
「南灣．雅文湖畔」設有湖畔藝廊、澳門文創主
題店、旅遊學院咖啡廊、室外周末藝墟、塗鴉創
作展示區等。喜歡在湖上休閒觀光的朋友，還可
以租用水上單車漫遊湖上，享受澳門悠閒時光。

Uma das principais atrações da cidade, ao
longo do passeio marítimo da Avenida da
Praia Grande. Inclui um pavilhão de artes, lojas
culturais e criativas, o Café IFT, o mercado de
artesanato de fim de semana, uma área de
exibição de graffitis, gaivotas, e muito mais!
南灣湖景大馬路南灣湖廣場

Lago Nam Van - Avenida da Praia Grande

大熊貓及小熊貓與旅客見面

Conheça os pandas gigantes
e os pandas vermelhos
為何不一家大細去見大熊貓 「開開」「心心」
和牠們的孖仔「健健」「康康」呢？澳門大熊貓
館由下午2時30分至4時30分每日開放。
此外，由成都大熊貓繁育研究基地送出的一對三
歲小熊貓「烙烙」及「燑燑」，在石排灣郊野公

預告
園的珍稀動物館與市民及旅客見面。

Porque não levar as crianças ao parque para
ver os pandas gigantes Kai Kai e Xin Xin e seus
filhotes gémeos Jian Jian e Kang Kang? No
Pavilhão dos Pandas Gigantes de Macau todos
os dias, das 14h30 às 16h30!
Além disso, poderá ainda visitar os dois pandas
vermelhos de 3 anos - Luo Luo e Tong Tong – que
se encontram confortavelmente instalados
no Pavilhão dos Animais Raros, cortesia da
“Chengdu Research Base of Giant Panda
Breeding”.
上午10時至下午1時 / 下午2時至5時
石排灣郊野公園 / 路環石排灣大馬路

10h-13h / 14h-17h
Parque Seac Pai Van, Avenida de Seac Pai Van,
Coloane

至 Até 31/12

君子愛蓮花——饒宗頤教授百歲
華誕書畫作品展
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至 Até 19/11

心無罣礙——傅申書畫展

官樂怡基金會畫廊

是次展覽展出著名學者傅申教授書畫作品六十
八件（套），聚他數十年來的智慧結晶，他的
作品或行草與篆書並用，各具面貌。
傅申是著名中國美術史學家、書畫鑒評家及書
畫家。他提倡藝術須具有時代創新精神，作品
既有傳統形態，也有實驗性創作，個性鮮明。

11/11

Espírito Determinado – Caligrafia
e Pintura de Fu Shen

A exposição apresenta 68 obras de pintura e
caligrafia do reputado académico Prof. Fu Shen,
que dá a conhecer os seus trabalhos das últimas
décadas, usando uma grande variedade de
técnicas como escrita semi-cursiva e de sinete,
para conferir um carácter único a cada obra.
Fu Shen é um reputado historiador de arte
chinesa, crítico de pintura e caligrafia, pintor
e calígrafo. É um defensor de que a arte deve
possuir espírito inovador da época, pelo que usa
nas suas obras não só padrões tradicionais como

Galeria F. Rui Cunha

圓桌會議“ 孩子在家庭中成長的重要性“

Mesa Redonda “The Importance
for every child to grow up in a
Family”
12h
também técnicas experimentais, apresentando
cada obra característica distinta.

上午10時至下午7時（逢周一休館）
澳門新口岸冼星海大馬路澳門藝術博物館

10h-19h. Encerrado à segunda-feira.
Museu de Arte de Macau, Av. Xian Xing Hai,
Macau

Afeição pelo Lótus – Exposição
de Pintura e Caligrafia no 100º
Aniversário de Jao Tsung-I

早上10時至下午6時（周一休館）
饒宗頤學藝館

10h-18h. Encerrada às segundas-feiras
Academia Jao Tsung-I

Belcanto Saturdays
17h

14/11

『旅遊與城市歌劇賞析會：馬德里』

Turismo e Cidades na Ópera:
Madrid

「君子愛蓮花——饒宗頤教授百歲華誕書畫作
品展」，精選饒教授十五件套以蓮花為題的書
畫作品，讓公眾欣賞被譽為「饒荷」的藝術魅
力。
饒宗頤教授是國際著名的漢學泰斗，在學術、
書畫、文學等方面均有傑出成就和卓越貢獻，
饒宗頤使用創新方法如西方油畫、敦煌及雲彩
手法繪畫蓮花。

“Afeição pelo Lótus” é uma exposição patente ao
público para celebrar o centésimo aniversário
do professor Jao Tsung-I. Uma oportunidade
de apreciar quinze trabalhos encantadores de
caligrafia e pintura dedicados à temática do
lótus, apelidados de “Lótus de Jao”.
Sinólogo mundialmente conhecido pelos seus
trabalhos notáveis de âmbito académico e
artístico, nomeadamente de caligrafia, pintura
e literatura, Jao utiliza técnicas inovadoras para
pintar flores de lótus, com variações obtidas
através do pincel, coloração ou composição.

11/11

『美聲之約』

18h30

15/11

『第二屆巴巴西電影播映會』開幕式以及
『Elis』電影播放

Cerimónia de Inauguração do
II Ciclo de Cinema Brasileiro e
Projecção do Filme “Elis”
18h30

16/11

『第二屆巴西電影播映會』-『O Outro
Lado do Paraíso』電影播放

II Ciclo de Cinema Brasileiro
“O Outro Lado do Paraíso”
19h

10-26 /11

第十七屆澳門美食節

17º Festival de Gastronomia
de Macau

澳門美食節每年在11月份舉行，今年亦不
例外，位置選址澳門旅遊塔前圓形地。
不少本地人和遊客受亞洲、歐洲、中國
和本地美味佳餚吸引而前往美食節，品嚐
不同風味美食，現場音樂表演下的各類遊
戲和啤酒比賽等其他活動更為現場增添生
氣。
因街頭美食攤位的熱情好客，喜慶十足和
歡愉氣氛成其特點，美食節已是一個極受
歡迎的年度盛事。

rotunda em frente à Torre de Macau.
Muitos residentes e visitantes, seduzidos
pelas deliciosas iguarias asiáticas,
europeias, chinesas e locais, visitam este
festival para degustarem vários tipos de
cozinha e sabores, ao som de música ao
vivo e se entreterem com diferentes jogos
e concursos de cervejas, bem como com
outras atividades que animam o recinto.
Este é já um popular evento anual
caracterizado por uma atmosfera
altamente festiva e descontraída devido às
acolhedoras bancas de rua gastronómicas.

澳門西灣湖廣場

Praça do Lago Sai Van

Mais uma edição do Festival de
Gastronomia de Macau que se realiza
todos os anos, no mês de Novembro, na
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中國內地與葡語國家間貿易增長

Cresce o comércio entre
Continente e países lusófonos
今

年1月至9月間中國內地
與葡語國家間貿易額達
到 8 9 4 . 2 億 美 元。澳 門 中 葡 論 壇
發布中國海關統計數據顯示，這

一數字較去年同期增長了29.36
％。今 年 前 九 個 月，內 地 進 口 額
達 6 2 8 億 美 元，較 去 年 同 期 上 漲
百 分 之 3 1 . 2 6。而 中 國 向 葡 語 國

家 的 出 口 額 達 2 6 6 . 1 億 美 元，較
2016年同期增長了25.09％。巴
西仍然是中國在葡語國家的主
要貿易夥伴。

大西洋銀行利潤增加

Lucros do BNU aumentam
今年1月至
9 月，大 西 洋 銀 行
（ B N U ）累 計 利 潤 達 到 5 . 6 4 億
澳 門 元。這 家 葡 萄 牙 儲 蓄 總 行
（C a i xa G e ra l d e D e p ó s i to s）
旗下的銀行今年前九個月的收入
同比增長16.9％。官方公報公佈
的數據顯示，截至9月30日，大西

洋銀行的營收為13.9億澳門元，
成本開銷為8.335億澳門元。去年
1月至9月，該行的利潤為48236
萬澳門元。在年度資產負債表方
面，大西洋銀行2016年的利潤達
到5.605億澳門元，較2015年增
長 了 9 . 8 ％。

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) acumulou lucros
que rondam os 564 milhões de
patacas entre janeiro e setembro. O banco local, do grupo
Caixa Geral de Depósitos, fecha
os primeiros nove meses do
ano com um crescimento dos
lucros de 16,9 por cento face
ao mesmo período do ano passado. Os dados publicados em
Boletim Oficial mostram que,

a 30 de setembro, o BNU tinha
proveitos de 1,39 mil milhões de
patacas e custos de 835,3 milhões de patacas. Entre janeiro
e setembro do ano passado, os
lucros do banco foram de 482,36
milhões de patacas. No que diz
respeito ao balanço anual, o
BNU fechou 2016 com lucros
equivalentes a 560,5 milhões
de patacas, mais 9,8 por cento
do que em 2015.

葡萄牙：就業達到2010年以來最高水平

Portugal: Emprego atinge o nível
mais alto desde 2010
葡 萄 牙 成 功 恢 復 了「 三 駕 馬 車 」 這一數據，當年的就業人口總數
為48.67億人。也就是說，勞動市
時期流失的工作職位。根據該國
場 在 經 歷 了「 三 駕 馬 車 」時 期 的
國家統計局統計，今年第三季度
明顯停擺後呈現出復蘇跡象。在
的就業人數達2010年底以來的
與國際機構的調整計劃中（2011
最 高 水 平。這 些 數 據 表 明，勞 動
年第二季度至2014年第二季度）
力市場的發展使葡萄牙「三駕馬
車」時期流失的工作職位得以全 ，葡 萄 牙 經 濟 失 去 2 8 . 4 8 萬 個 就
業機會。第三季度失業率也有明
面 恢 復。今 年 第 三 季 度，全 國 就
顯改善，失業率下降至8.5％，為
業人數達48.03億人。只有2010
2 0 0 8 年 以 來 的 最 低 水 平。
年第四季度的就業人口數超過

A

s trocas comerciais entre
a China continental e os
países de língua portuguesa
atingiram os 89,42 mil milhões
de dólares norte-americanos
entre janeiro e setembro. As
estatísticas dos Serviços da
Alfândega da China, divulgadas
pelo Fórum Macau, mostram
que houve um aumento de
29,36 por cento face ao mesmo

período do ano passado. Nos
primeiros nove meses do ano,
o Continente importou bens
avaliados em 62,80 mil milhões
de dólares norte-americanos, o
que representa uma subida de
31,26 por cento se comparado
com os valores atingidos entre
janeiro e setembro do ano
passado. Já as exportações de
Pequim para os países de língua

portuguesa corresponderam
a 26,61 mil milhões dólares
norte-americanos. Também
as exportações sofreram
um crescimento, neste caso
de 25,09 por cento face ao
período homólogo de 2016.
O Brasil continua a ser o
principal parceiro comercial
do Continente no âmbito dos
países lusófonos.
2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

Portugal conseguiu recuperar
os postos de trabalho perdidos
durante o período da troika. De
acordo com o Insituto Nacional
de Estatística do país, o número
de pessoas empregadas no
terceiro trimestre do ano foi o
mais alto desde finais de 2010.
Os números mostram que a
evolução no mercado de trabalho
já permitiu que se recuperasse
na totalidade os empregos
perdidos durante o tempo em
que a troika esteve em Portugal.
No terceiro trimestre deste ano,
o país tinha 4,803 milhões de
pessoas empregadas. O número
só é superado pelos valores

atingidos no quarto trimestre
de 2010, quando a população
empregada chegou aos 4,867
milhões. O mercado dá assim
sinais de recuperação depois
das quebras sentidas durante
o período da troika. Durante o
plano de ajustamento negociado
com as instituições internacionais
– entre o segundo trimestre de
2011 e o segundo trimestre de
2014 –, a economia portuguesa
perdeu 284.800 postos de trabalho.
O desemprego também registou
melhorias significativas no
terceiro trimestre, tendo descido
para 8,5 por cento – a taxa mais
baixa desde 2008.

引擎起動

Motores a aquecer

體育 desporto
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高水準的澳門格蘭披治大賽車舉辦至今已達六十年歷史。格
蘭披治大賽雲集全球賽車好手，精彩賽事包括電單車、超級房
車和三級方程式賽車等，環繞澳門街道構成的東望洋跑道飛
馳，競逐殊榮。11月16至19日期間，旅客絡繹不絕，全城洋溢興
奮和緊張刺激的氣氛，街道上引擎的轟鳴聲此起彼落。
Na sua sexta década de existência, o lendário Grande
Prémio de Macau desafia os melhores pilotos de todo
o mundo, de motos, WTCC e Fórmula 3 a competirem
entre si em provas de alta velocidade no Circuito da
Guia. O roncar dos motores, a multidão de turistas e a
atmosfera carregada de adrenalina voltam a agitar a
cidade entre 16 e 19 de Novembro. II-VII

II

體育 desporto

澳門締造國際車壇歷史
Macau faz história
no automobilismo internacional

「

太陽城集團第64屆澳門格蘭
披治大賽車」將在11月16日
至19日舉行，是國際車壇中唯一
主辦兩項國際汽聯世界盃及FIA
世界錦標賽分站賽事的盛典。
「太陽城集團澳門格蘭披治三
級方程式大賽」今年邁向第35

年，本屆賽事更連續第二年成為
「國際汽聯三級方程式世界盃」
。而步入第十年的「澳門GT
盃」則連續第三年成為「國際汽
聯GT世界盃」，並再次得到澳
博贊助。此外，「太陽城集團澳
門東望洋大賽」再次引入「FIA

世界房車錦標賽」之分站賽事。
另外，引人注目的還有「太陽城
集團澳門格蘭披治電單車—第五
十一屆大賽」，這項賽事於去年
踏入金禧之年之後，多位高水平
公路兩輪騎士將再馳騁東望洋跑
道。

除了四大主要賽事外，「CTM澳門
房車盃」和「太陽城集團華夏賽車
大獎賽」將見證一眾本地和亞洲車
手展現車技的高水準競逐。
賽事門票因應比賽日而有所不
同。門票票價由練習及排位日（
星期四至星期五）所有看台的每

日澳門幣50元，至比賽日葡京
看台的澳門幣900元。賽事門票
已於澳門廣星/澳門售票網www.
macauticket.com發售，而有關
其他銷售代理的資訊則可參閱大
賽車官網www.macau.grandprix.
gov.mo。

O

segundo ano consecutivo, Taça
do Mundo de F3 da FIA. A 10.ª
edição da Taça GT de Macau
será também, pelo terceiro ano
consecutivo, a Taça do Mundo
de GT da FIA, sendo patrocinada
novamente pela SJM, enquanto
a Corrida da Guia de Macau
do Grupo Suncity contará com
uma ronda do Campeonato do
Mundo de Carros de Turismo
da FIA (WTCC), novamente de

volta ao território.
O programa de seis corridas
integra ainda o habitual Grande
Prémio Grupo Suncity de
Motos de Macau, já na sua 51.ª
edição, com um alinhamento
verdadeiramente notável de
pilotos de estrada.
Além das quatro provas
rainhas, a Taça de Carros de
Turismo de Macau CTM e a
Taça da Corrida Chinesa Grupo

Suncity dão a oportunidade a
talentos locais e regionais para
mostrarem as suas capacidades
em pista.
O preço dos bilhetes varia
nos diferentes dias de evento.
Assim, o valor mais baixo é
de 50 patacas para os dias de
treinos livres e de sessões de
qualificação e o mais alto de 900
patacas para os dias de corridas
num lugar, por exemplo, na

bancada do Hotel Lisboa. Todas
as opções de ingressos podem
ser consultadas e adquiridas em
Macau através da Kong Seng/
Macau Ticketing Service www.
macauticket.com, ou ainda
em diversos outros postos de
venda cuja localização pode ser
consultada na página oficial
do Grande Prémio de Macau
em www.macau.grandprix.
gov.mo.

64. o Grande Prémio de
Macau Grupo Suncity
decorre de 16 a 19 de novembro,
tornando-se no único evento
internacional de automobilismo
no mundo a receber duas Taças
do Mundo oficiais da FIA e ainda
uma ronda do Campeonato do
Mundo da FIA. A marcar a sua
35.ª edição, o Grande Prémio
de Macau Grupo Suncity de
Fórmula 3 foi designado, pelo

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台
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FIA世界房車錦標賽
回到熟悉的家

WTCC
De regresso a uma
casa que bem
conhecem

GT盃

電單車

誰接替達哥斯達 (Félix
da Costa)?

莫他拿、真卡迪拿、羅辛

赫爾文、路達及謝索普聚
首再爭魁

F3
Quem sucede
a Félix da Costa?

Taça GT
Mortara, Juncadella,
Rosenqvist e amigos

「太陽城集團澳門格蘭披治三級
方程式大賽—國際汽聯三級方程
式世界盃」將再度集合世界級青
年車壇新星。邁入第35屆的澳
門著名三級方程式大賽，參賽名
單中包括剛剛奪得國際汽聯歐洲
三級方程式錦標賽總冠軍的諾利
斯(Lando Norris)和兩位前日本
三級方程式賽事王者—山下健太
(Kenta
Yamashita)和關口雄飛
(Yuhi Sekiguchi)。他們將攜手一
眾勁敵，進行為時三日的自由練
習、排位賽和選拔賽，並在星期
日參與正賽的競逐，將比賽日推
向高潮。

八位曾於東望洋跑道舉行的主要
賽事勇奪冠軍的車手將參加連
續第三年成為「國際汽聯GT世
界盃」的「第十屆澳門GT盃」
。這八位車手多年來橫掃「澳
門GT盃」、「澳門格蘭披治三
級方程式大賽」和「澳門東望
洋大賽」冠軍獎盃，包括：莫
他拿(Edoardo
Mortara)、晏高
(Maro Engel)、歐陽若曦(Darryl
O’Young)和雲科爾(Laurens
Vanthoor、迪加拉斯(Lucas
di
Grassi)、真卡迪拿(Daniel
Juncadella)、羅辛基斯(Felix
Rosenqvist)及法夫斯(Augusto
Farfus Jr)等等。

三級方程式

O Grande Prémio Suncity Grupo
de Fórmula 3 – Taça do Mundo de
F3 da FIA apresenta novamente a
nata dos jovens pilotos. A lista de
entradas para a 35.ª edição desta
corrida apresenta o recém-coroado
campeão europeu da Fórmula 3
da FIA, Lando Norris, bem como
dois ex-campeões japoneses de
Fórmula 3, Kenta Yamashita e
Yuhi Sekiguchi. Estes nomes mais
sonantes enfrentarão uma série
de adversários durante os três
dias de treinos livres, qualificação
e corrida de qualificação, antes
da grande prova, que decorre
no domingo e consagrará o
novo campeão que sucederá
ao português António Félix da
Costa, que ergueu o troféu no
ano passado.

基斯等眾好手

Oito dos ex-vencedores das
principais corridas no circuito
da Guia estarão na grelha de
partida para a 10.ª corrida
da Taça GT de Macau, que é
pelo terceiro ano consecutivo,
a Taça do Mundo de GT da
FIA. Vencedores da Taça GT
de Macau, do Grande Prémio
de Macau de Fórmula 3 e da
Corrida de Guia de Macau
estão todos representados
numa lista de pilotos galáctica,
onde o alinhamento tem
nomes tão bem conhecidos
como
Edoardo
Mortara,
Maro Engel, Darryl O’Young
e Laurens Vanthoor, Lucas
di Grassi, Daniel Juncadella,
Felix Rosenqvist e Augusto
Farfus Jr, entre muitos outros.

Motos
Hickman, Rutter
e Jessopp reeditam
luta pelo lugar
mais alto do pódio
「太陽城集團澳門格蘭披治電
單車—第五十一屆大賽」將再度
迎來去年的三甲得主，上演激動
人心的爭霸戰。在去年11月戰勝
路達(Michael
Rutter)和謝索普
(Martin Jessopp)奪魁的兩屆格電
冠軍赫爾文(Peter Hickman)將再
度搭檔路達，駕駛SMT/Bathams
寶馬戰駒參賽。2016年季軍謝索
普則披上Riders Motorcycles戰
衣，同樣駕駛寶馬S1000RR戰車
參與角逐。本屆賽事將有來自9個
不同國家的28位公路賽專家征戰
東望洋。
O 51.º Grande Prémio de Motos prepara-se para assistir
à repetição da corrida épica
do ano passado, com os três
pilotos presentes no pódio a
regressarem ao circuito da
Guia. Triunfando depois de
uma longa e espetacular corrida com Michael Rutter e
Martin Jessopp em novembro
do ano passado, Peter Hickman reúne-se a Rutter numa
dupla de BMW SMT/Bathams.
Martin Jessopp, terceiro classificado em 2016, alinha com
a S1000RR Riders Motorcycles.
Vão competir 28 pilotos originários de nove países.

「FIA世界房車錦標賽」
（FIA World Touring Car
Championship）暫別澳門三年
後，將於今年11月回歸東望洋
跑道。最讓人翹首以待的是富豪
與本田車廠爭奪製造商車隊冠軍
寶座之戰，旗下車手也勢必使出
渾身解數，務求登上領獎台的最
高峰。富豪車廠旗下的車手比
約克(Thed Björk)是目前的積分
榜榜首，其隊友嘉斯貝治(Nicky
Catsburg)和基拿美(Néstor
Girolami)同樣在賽事中表現亮
眼。本田的兩位領銜車手擁有多
次來澳作賽的經驗，包括葡萄牙
車手蒙迪路（Tiago Monteiro）
，他自2007年起便成為了錦標賽
的常勝軍，更是「東望洋大賽」
的衛冕冠軍；以及於2010年FIA世
界房車錦標賽澳門站取得個人首
勝的米捷利斯(Norbert Michelisz)
。另外對道上龍(Ryo Michigami)
和候夫(Rob Huff)而言，東望洋賽
道同樣不陌生。
O Campeonato do Mundo de
Carros de Turismo da FIA (WTCC)
regressa este ano às estradas
de Macau, depois de um hiato
de três anos, com o evento de
novembro a preparar-se para
fazer história. No topo das contas,
estão as entradas dos fabricantes
da Volvo e da Honda, com os
dois numa disputa cerrada
pelo título de fabricantes e com
os seus corredores a lutarem
pela vitória. Thed Björk é o
líder atual do campeonato,
enquanto os companheiros
de equipa Nicky Catsburg e
Néstor Girolami também estão
bem posicionados. Do lado da
Honda está o experiente piloto
português Tiago Monteiro, que
vem defender o título da Corrida
da Guia de Macau, evento que
venceu no ano passado, enquanto
que a primeira vitória do seu
companheiro de equipa Norbert
Michelisz no WTCC da FIA foi
precisamente no Circuito da Guia
em 2010. Outros pilotos terão
também uma palavra a dizer
como é o caso de Ryo Michigami
ou de Rob Huff.
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支援賽事
給愛好者的機會

Corridas de apoio
A oportunidade dada
aos amadores
兩項支援賽事將又一次登臨東望
洋，為觀眾上演目不暇給的精彩
激戰。繼續獲得CTM支持的澳門
房車盃將以全新規格面世，參
賽車輛分為1600cc渦輪增壓和
1950cc以上組別，各由25輛參賽
戰車組成。在練習和排位賽後，
每組位列前18名的車手將躋身星
期日的正賽。合共50位參賽車手
的陣容中包括來自哥倫比亞、日
本、中華台北、香港和澳門的車
手。太陽城集團華夏賽車大獎賽
今年將為2.0渦輪增壓賽車而設，
共有36位車手參賽。
Os dois eventos de apoio viram a
grelha de partida crescer desde
o ano passado e cada uma das
corridas promete ser uma batalha
apaixonante. A CTM continua a
apoiar o Grande Prémio com a
Taça de Carros de Turismo de
Macau. Com um novo formato
este ano, os carros elegíveis são
divididos em 1600cc Turbo e
classes de 1950cc. Cada grupo de
25 carros participantes é dividido
para treinos e qualificação, e os 18
mais rápidos de cada grupo vão
estar na corrida de Domingo. A
lista de 50 pilotos inclui corredores
da Colômbia, Japão, Taiwan, Hong
Kong e Macau. A Taça da Corrida
Chinesa Grupo Suncity é, este
ano, para carros 2.0 turbo e terá
36 pilotos em prova.
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三級方程式 | 車壇明日之星聚首澳門
Jovens talentos reúnem-se em Macau

O

Grande Prémio de Macau de
Fórmula 3 Grupo Suncity– Taça
do Mundo de F3 da FIA recebe, uma
vez mais, os maiores jovens talentos
do mundo das corridas. Não é de
espantar que todas as atenções estejam
centradas num evento onde futuras
grandes estrelas disputam o prémio
mais cobiçado de Macau, sempre com
os olhos postos na Fórmula 1.

A lista de participações para a 35.ª
prova de F3 inclui o recém-coroado
campeão europeu de Fórmula 3 da FIA,
Lando Norris, assim como dois vicecampeões da edição japonesa, Kenta
Yamashita e Yuhi Sekiguchi. Durante
três dias, os pilotos disputam os
treinos livres, cronometragem e prova
classificativa, antes do clímax da prova
final, no último dia do evento.

Norris, o protegido da equipa McLaren
Honda de Fórmula 1, lidera um dos
cinco carros da Carlin. A equipa Inglesa
regressa a Macau depois de vencer em
2016 com o português António Félix da
Costa. Com um chassis Dallara – igual
para todos os carros de F3 – e motores
Volkswagen, a Carlin alcançou o título
esta época, com Norris a vencer nove
corridas no Campeonato Europeu, além

2017 年 11 月 10 日 | 澳 門 平 台

de juntar o título de piloto rookie do
ano...
Norris, com apenas 18 anos, fez a sua
estreia em Macau o ano passado e
terminou em 12º depois de um acidente
na qualificação.
Jehan Daruvala e Ferdinand Habsburg
irão juntar-se a Norris. O Indiano
Daruvala é um piloto júnior da equipa
Indiana Force F1, pela qual, terminou
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陽城集團澳門格蘭披治三級方程式
大賽—國際汽聯三級方程式世界盃今
年將再一次匯聚國際車壇新星，上演一場
萬眾矚目的年度體壇激戰，見證一級方程
式明日之星為爭澳門殊榮而使出渾身解數
的精彩場面。
澳門著 名 三 級 方 程 式 大 賽 邁 入 第 3 5 屆 ，
參賽名單中包括剛剛奪得國際汽聯歐洲三
級方程式錦標賽總冠軍的諾利斯(Lando
Norris)和兩位前日本三級方程式賽事王
者—山下健太(Kenta
Yamashita)和關口
雄飛(Yuhi
Sekiguchi)。他們將攜手一眾
勁敵，進行為時三日的自由練習、排位賽
和選拔賽，並在星期日參與正式比賽的競
逐，將比賽日推向高潮。
作為麥拿侖一級方程式車隊的試車手，諾
利斯(Norris)將代表曾在去年助葡萄牙大熱
達哥斯達(António Félix da Costa)捧盃的
Carlin車隊，攜手其他四位隊友征戰澳門。
車隊使用大眾引擎和與其他F3陣列一致的
特拉拿車架，助諾利斯在這整個歐洲賽季
中斬獲9個回合冠軍，更奪得新秀冠軍。年
僅18歲的諾利斯於去年首次登臨澳門，在
選拔賽發生擦撞後以第11名完成比賽。
諾利斯的隊友包括達華拿(Jehan Daruvala)
及哈貝斯保(Ferdinand Habsburg)。印度
車手達華拿是印度力量(Force India)F1車隊
的青年車手，於本賽季的歐洲錦標賽中排
在第6位，而出身前奧地利皇族的哈貝斯保

則緊隨其後，佔據車手積分榜第7位。兩位
車手均曾在今年的歐洲賽事中站上頒獎台
最高處，達華拿為首次在澳門亮相，而哈
貝斯保則是第二次來澳作賽。
雷諾方程式歐洲盃車手積分榜榜首，法國
車手費尼特拉斯(Sacha Fenestraz)曾於國
際汽聯歐洲三級方程式賽事的紐布靈站中
亮相。Carlin陣容的最後一席是車手迪凡赤
高(Devlin DeFrancesco)，他在本賽季主要
參加歐洲三級方程式公開賽， 並征戰FIA歐
洲三級方程式錦標賽的最後兩個回合。
Theodore Racing將再次攜手意大利車隊
Prema，組成SJM Theodore Racing by
Prema，再戰濠江。車隊將派出四位國際
汽聯歐洲錦標賽的常客，使用平治引擎作
賽。代表車隊打頭陣的有第二次來澳的德
國車手根拿(Maximilian Günther)，他在本
賽季贏得5次分站賽冠軍，位列積分榜第三
位，領先合共贏得6場賽事的英國小將伊洛
特(Callum Ilott)。剛剛晉升至法拉利車手
學院的伊洛特(Ilott)誓要刷新去年在澳門獲
得第五名的成績。
同樣屬於法拉利車手學院的上海車手周冠
宇在本賽季的國際汽聯歐洲錦標賽中取得
第八名，今年將是第二次征戰東望洋。本
屆賽事的焦點人物F1世界冠軍米高·舒密加
(Michael Schumacher)之子子米克·舒密加
(Mick Schumacher)。剛剛完成首個F3賽季
的他將遵循家族傳統，向征服澳門而戰：

其父親在1990年摘下F3大賽桂冠，其叔叔
拉夫·舒密加(Ralf Schumacher)則是1995
年的王者。
著名日本車隊TOM’S將使用豐田引擎再
訪澳門，至今豐田引擎仍保持自1983年賽
事轉為F3規則以來的最高奪冠紀錄。坪井
翔(Sho Tsuboi)在日本錦標賽下半賽季中
以11戰9勝的傲人成績叱咤一時，惜因微毫
差距而錯失總冠軍席位。其隊友宮田莉明
(Ritomo Miyata)同樣表現出色，在2016年
贏得日本F4冠軍後展開其首個F3賽季，位
列第四，並將首次來澳作賽。
德國車隊Motopark with VEB的陣容同樣吸
睛。車陣使用大眾引擎，由在國際汽聯歐
洲三級方程式錦標賽中摘下7冠的總亞軍得
主約·艾歷臣(Joel Eriksson)領軍出征。去
年，這位來自瑞典的寶馬青年新力軍在澳
門頻生意外，但絕對有足夠的實力讓他捲
土重來。
卡馬拉（Sérgio Sette Câmara）今年首
戰國際汽聯二級方程式錦標賽，奪得單回
合冠軍，亦將加入澳門F3大戰的參賽陣容
中。這位巴西車手過往的澳門成績不俗—
去年攜手Carlin車隊收獲季軍，而在2015
年則攜手Motopark做出最快圈速。
另外，剛剛隨車隊完成雷諾方程式2.0歐洲
盃，並在9月展開GP3首戰的Red Bull青年
車手迪圖(Dan Ticktum)，以及在今年歐洲
三級方程式錦標賽中做出亮眼成績的本田

車將牧野任祐(Tadasuke Makino)亦將再度
征戰澳門。來自日本的F3新人佐藤万璃音
(Marino Sato)在本賽季攜手Motopark車隊
參加歐洲賽事，並將首次登臨澳門。
ThreeBond Tomei引擎在去年的澳門賽事
中表現極佳，攜手英國車隊T-Sport，助
山下健太取得第四名。而西班牙車手柏紐
(Álex Palou)將在自2014年闊別後，再次到
訪東望洋跑道。
柏度·畢奇(Pedro Piquet)是三屆一級方程
式世界冠軍畢奇(Nelson Piquet)的兒子，
在去年的澳門首戰中取得第九名，並在今
年繼續攜手車隊征戰歐洲賽事。使用平治
引擎的車隊還將派出另一位小將，來自愛
沙尼亞的艾隆(Ralf Aron)。他於去年贏得
歐洲三級方程式，力爭在澳門首戰取得佳
績。
最後，由大眾引擎提供動能的2017年日本
錦標賽冠軍車隊B-Max Racing將再次接受
澳門挑戰，組成強大的參賽陣容。2016年
日本F3冠軍山下健太在本賽季進軍日本超
級方程式陣列，但仍將重征澳門，關口雄
飛亦如是。29歲的關口雄飛是超級方程式
賽事的當家巨星，曾在2011年奪得日本F3
總冠軍。B-Max車隊社長組田龍司(Ryuji
Kumita)佔據車隊的最後一席。組田龍司曾
經在今年取得專為舊車而設的日本F3賽事
國家組別冠軍，更參加賽事錦標組別的最
後兩回賽事。

esta época em sexto no Campeonato
Europeu, uma posição à frente de
Habsburg, descendente da antiga
família real austríaca. Ambos venceram
provas europeias, com Daruvala a fazer
a sua estreia em Macau e Habsburg a
segunda visita.
Por seu turno, o líder em pontuação da
Eurocup Formula Renault, o francês
Sacha Fenestraz, estreou-se na ronda
Europeia de F3 da FIA em Nürburgring.
Para concluir o alinhamento da Carlin
vem o canadiano Devlin DeFrancesco,
que este ano não só participou no Open
Euroformula, mas também participou
nas duas últimas rondas do Europeu de
F3 da FIA.
O nome Theodore Racing regressa a
Macau, mais uma vez, em conjunto
com a equipa Italiana Prema este
ano como SJM Theodore Racing by
Prema. Com o arcaboiço da Mercedes
a equipa apresenta quatro pilotos do
Campeonato Europeu da FIA. Entre
todos o maior destaque vai para o
alemão Maximillian Günther, que esta
época terminou em terceiro com cinco
vitórias e marca a segunda presença
em Macau. O mesmo terminou um
lugar à frente do britânico Callum Ilott,
que nunca conseguiu superar as seis
vitórias de Günther. Recentemente
promovido para a Academia de Pilotos

da Ferrari, Ilott espera fazer melhor do
que a quinta posição atingida no ano
passado em Macau.
O piloto de Xangai Guan Yu Zhou, como
Illot, membro da Academia de Pilotos
da Ferrari, terminou, esta época, em
oitavo no Europeu da FIA e participa
em Macau pela segunda vez. Haverá
uma grande curiosidade à volta de
Mick Schumacher, filho de Michael
Schumacher, que se estreia e termina
o ano em F3 com uma visita a Macau,
numa tentativa de manter a tradição
de família: o seu pai venceu em 1990,
enquanto o tio, Ralf Schumacher,
triunfou em 1995.
A Toyota, que esteve com a equipa
TOM’S no Japão, regressa mais uma
vez a pista onde alcançou o maior
número de vitórias, desde que o evento
mudou os regulamentos da F3 em 1983.
Sho Tsuboi vem pela segunda vez ao
território, depois de se ter destacado
na segunda metade do Campeonato
Japonês. Vice campeão com nove
vitórias, nas últimas 11 corridas, perdeu
o título por muito pouco. Igualmente de
destacar, pela primeira vez em Macau,
o seu companheiro de equipa, também
debutante, Ritomo Miyata, campeão
japonês de Fórmula 4. Participou ainda
este ano em provas do campeonato
japonês de F3.

A equipa alemã Motopark também
estará
em
destaque.
Líder
do
Campeonato Europeu de F3 da FIA esta
época, participa com o piloto Sueco Joel
Eriksson, que arrecadou sete vitórias
ao longo da época. Apesar do aparatoso
acidente em Macau, o ano passado,
Eriksson, talento da equipa BMW
Junior Team, volta determinado a fazer
uma gracinha.
Sérgio Sette Câmara regressa à prova
de F3 depois de se ter estreado no
campeonato de F2 da FIA este ano. O
brasileiro tem uma história interessante
em Macau – foi terceiro com a Carlin o
ano passado, e estabeleceu a volta mais
rápida na sua estreia com a Motopark
em 2015.
O piloto da equipa Red Bull Junior
Dan Ticktum volta a Macau com a
sua equipa que competiu em Eurocup
Formula Renault 2.0. Também de volta
à RAEM está o talentoso Tadasuke
Makino de Honda, que demostrou
grandes
habilidades
durante
o
Campeonato Europeu de F3 deste ano.
O japonês Marino Sato participou, esta
época, pela Motorpark, na Europa, em
F3 para novos talentos e estreia-se em
Macau.
Por sua vez, o motor ThreeBond Tomei,
que no ano passado fez uma boa
performance em Macau com Kenta

Yamashita, ao alcançar o quarto lugar
pela equipa britânica T-Sport, está de
volta. O talento espanhol Álex Palou
também regressa à terra onde competiu
em 2014.
Pedro Piquet, filho do tricampeão de
Fórmula 1 Nelson Piquet, terminou em
nono lugar na sua estreia, em Macau, no
ano passado e volta para fazer melhor.
Num dos dois carros que participam
pela equipa Mercedes-engined Dutch
entra também Ralf Aron, o piloto
estónio que venceu o Europeu de F3 em
2016. Espera-se muito nesta estreia em
Macau.
A fechar as equipas participantes temos
a Volkswagen-powered, vencedora
do campeonato japonês de 2017 e
que regressa com a equipa B-Max
Racing Team. Yamashita, vencedor do
campeonato do Japão de F3 esta época,
subiu para a Super fórmula, mas vem a
Macau, tal como Yuhi Sekiguchi. O piloto
de 29 anos é atualmente uma grande
estrela da Super Fórmula e venceu o
Campeonato de F3 do Japão em 2011. O
último posto é preenchido pelo mestre
da equipa B-Max, Ryuji Kumita, que sob
o pseudónimo “Dragão” venceu a Classe
Nacional – de carros mais antigos – do
título japonês de F3 deste ano, antes
de subir de Classe no Campeonato, nas
duas últimas rondas.
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FIA世界房車錦標賽強勢回歸
O aguardado regresso dos carros de turismo da FIA
歷

史悠久的FIA世界房車錦標賽(WTCC)
暫別澳門三年後，今年再次回歸東望
洋跑道。
有別於傳統賽制，2017年澳門站賽事將分開
兩日於11月18日(星期六)及19日(星期日)進
行。屆時，20位來自世界各地的頂級車手將
駕駛TC1規格賽車展開激烈較量。
相信最讓人翹首以待的是富豪與本田車廠之
爭。兩者對製造商車隊冠軍寶座虎視眈眈，
旗下車手也勢必使出渾身解數，務求登上領
獎台最高處。
Polestar Cyan Racing車隊將派出三位實力
猛將參賽，他們分別是目前位列錦標賽排
名榜榜首的比約克(Thed
Björk)，以及嘉

斯貝治(Nicky
Catsburg)和基拿美(Néstor
Girolami)。三人將駕駛富豪S60 Polestar戰
車作戰。S60 Polestar在2016賽季啟用前曾
接受過一連串嚴格的測試及改良，直到2017
年它的表現向前邁進了一大步，有望為車隊
在澳門再添勝仗。
本田的兩位領銜車手擁有多次來澳作賽的
經驗，包括前一級方程式車手蒙迪路(Tiago
Monteiro)，他自2007年起便成為了錦標賽
的常勝軍，更又是去年東望洋大賽的衛冕
冠軍；以及於2010年FIA世界房車錦標賽
澳門站取得個人首勝的米捷利斯(Norbert
Michelisz)。此外，日本車手道上龍也將加
入本田車隊作戰。

大熱車手候夫(Rob Huff)將為ALL-INKL.COM
Münnich
Motorsport掛刷，駕駛雪鐵龍
C-Elysée賽車爭取在澳門的第九冠，期盼再
創下無與倫比的勝利紀錄。
另一位聯手雪鐵龍C-Elysée的是Sébastien
Loeb Racing車手趙頓(Tom Chilton)，與之
並肩作戰的還有其常規隊友賓拿利(Mehdi
Bennani)和菲利比(John Filippi)。而曾獲比
賽冠軍的哥倫尼(Tom Coronel)也將造訪澳
門。
FIA世界房車錦標賽史上最炙手可熱的車手
伊雲．梅拿(Yvan Muller)之姪艾拿卓(Yann
Ehrlacher)即將首度亮相澳門，延續其表現
亮眼的賽季。隊友基亞遜(Kevin Gleason)則

會憑藉其於2015年在澳門站排賽中位列第二
名的經驗再度挑戰東望洋。而在錦標賽中擁
有悠久歷史的 Zeng Motorsport車隊則派出
年輕新星拿茲爾 (Dániel Nagy) 及沙保(Zsolt
Dávid Szabó)上陣。
星光熠熠的參賽陣容當然不少得前一級方程
式試車手、FIA世界房車錦標賽比賽冠軍得
主馬青驊。他曾多次征戰澳門，2014年更駕
駛過雪鐵龍賽車參賽。
另外一位是曾十二次出征FIA世界房車錦標
賽的本地車手麥家樂，他將駕駛第三輛RC
Motorsport的拉達Vesta賽車參與角逐。而
來自香港的黃保華和陳健邦則將同樣駕駛
Campos Racing的雪佛蘭Cruze戰車出戰。

O

O carro da Polestar Cyan Racing, o
Volvo S60 Polestar, passou por um
teste rigoroso antes do arranque
da época de 2016, mas tem vindo a
progredir a passos largos, em 2017. O
piloto sueco Thed Björk é o líder atual
do campeonato com duas vitórias,
enquanto os companheiros de equipa
Nicky Catsburg e Néstor Girolami
registaram uma vitória esta época.
Os principais concorrentes da Honda
têm uma grande experiência em
Macau. O ex-piloto de Fórmula 1 Tiago
Monteiro - um forte concorrente no
campeonato desde 2007 - está sem
uma vitória no circuito na máquina
do WTCC da FIA, mas vem defender o
título da Corrida da Guia, evento que
venceu no ano passado, enquanto a
primeira vitória de Norbert Michelisz
no WTCC da FIA foi no Circuito da Guia

em 2010. À dupla junta-se o japonês Ryo
Michigami.
O sempre acutilante Rob Huff chega
a Macau entre os favoritos, com um
recorde de oito vitórias no Circuito da
Guia. Uma nona vitória tornaria Huff,
ao volante de um Citroën C-Elysée da
ALL-INKL.COM Münnich Motorsport,
no piloto mais condecorado em corridas
de duas ou quatro rodas da história de
Macau.
Tom Chilton é outro homem ao
volante de um Citroën C-Elysée, ao
lado de Mehdi Bennani e John Filippi,
companheiros de equipa na Sébastien
Loeb Racing esta época. O holandês
Tom Coronel traz mais experiência à
corrida.
O sobrinho de Yvan Muller, o piloto mais
condecorado no WTCC da FIA, Yann
Ehrlacher estreia-se, este ano, em Macau,

e espera continuar a sua impressionante
época, enquanto o companheiro de
equipa Kevin Gleason tem alguma
superioridade no Circuito da Guia ao
classificar-se na segunda posição, em
2015. A Zengo Motorsport continua a
apostar nos jovens pilotos húngaros
Dániel Nagy e Zsolt Dávid Szabó.
Destaque ainda para a presença do
ex-piloto de testes F1 e vencedor de
corrida no WTCC da FIA, Ma Qing Hua.
Ma não é um estranho em Macau, pois
correu no circuito em 2014 ao volante
da Citroën.
O piloto de Macau, Mak Ka Lok, com 12
participações no WTCC da FIA, estará
ao volante do terceiro RC Motorsport
Lada Vesta, enquanto Po Wah Wong
e Clerebold Chan Kin-Pong, ambos
de Hong Kong, correrão em Campos
Racing Chevrolet Cruzes.

Campeonato do Mundo de Carros
de Turismo da FIA (WTCC) regressa
às estradas de Macau, depois de um
intervalo de três ano, e com muita
história à mistura.
Com naipe de pilotos de grande
craveira, não só o formato tradicional
do campeonato de duas corridas será
dividido em dois dias de ação – no
sábado, 18 de novembro, e no domingo,
19 de novembro – como também os 20
carros TC1 vêm disputar um evento de
WTCC da FIA pela primeira vez, desde
que a última geração de regulamentos
foi
aplicada
universalmente
na
categoria mais importante do mundo.
No topo das contas, estão as entradas
dos fabricantes da Volvo e da Honda,
com os dois numa disputa cerrada
pelo título de fabricantes e com os seus
corredores a lutarem pela vitória.
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鐵三角領銜國際級賽事
Trio de estrelas lidera forte grupo internacional
2

017年太陽城集團澳門格蘭披治電單車
— 第五十一屆大賽將於11月16至19日
舉行。賽事再續往年激戰，當中更有去年
的三甲得主再度回歸，爭霸東望洋跑道。
衛冕冠軍赫爾文(Peter
Hickman)今
次將駕駛獲得澳門美高梅贊助的SMT/
Bathams寶馬戰駒參賽。回顧去年11
月，赫爾文憑藉無懈可擊的表現戰勝
路達(Michael
Rutter)和謝索普(Martin
Jessopp)摘下桂冠。
2016年季軍謝索普則披上Riders
Motorcycles戰衣，同樣駕駛寶馬
S1000RR戰車參與角逐。英國超級
電單車錦標賽(British
Superbike
Championship)的常客赫爾文在力爭公
路賽排名的征途上曾三次出戰東望洋並
兩度獲勝。這位來自英國特倫河畔伯頓
的30歲車手今年表現亮眼：他早在6月首
度登上人島TT大賽(Isle of Man TT)的領
獎台，其後又在北愛爾蘭格蘭披治大賽
(Ulster Grand Prix)中，攜手Smith寶馬
鐵騎贏得一場比賽冠軍。
八屆澳門冠軍路達可謂是英國公路賽的
王者。 這 位 4 5 歲 的 沙 場 老 將 不 但 在 本 賽
季的英國Superstock系列賽中多次擊敗
年輕過半的鐵騎士，更在西北200大賽
(North West 200)、Lightweight TT和
Classic TT組別中多次登上領獎台，完美
展現其寶刀未老的風采。二十年前路達首
度取得澳門三甲成績。
而謝索普則曾五度登上澳門的領獎台，其
中三次亞軍、兩次季軍，卻一直與冠軍失

之交臂。尤其是2015年，如非因為車胎
突然故障便能一嚐勝利的滋味。今年，這
位約維爾騎士將必再次為冠軍而戰。
但 這 三 位好手并不孤單，其餘25位車手
也將全力以赴爭取最佳成績。沒人會比歐
文(Glenn Irwin)有更大的決心沖冠，他去
年首度亮相澳門，表現一鳴驚人。曾於比
賽中領先赫爾文、路達和謝索普，但卻在
倒數第二圈時，其PBM/Be Wiser Ducati
戰車不幸故障而被迫退出比賽。與拜爾
(Shane Byrne)同屬一車隊，這位來自北
愛爾蘭的車壇新星毫不掩飾其野心。他
於本賽季西北200大賽的重點Superbike
賽中，憑藉驚艷的表現戰勝領銜車手施利
(Alastair Seeley)。
其他實力強勁的鐵騎士還有全球最快的電
單車車手哈利森(Dean Harrison)。他於8
月在北愛爾蘭格蘭披治大賽中破紀錄刷出
每小時134.614英里(即約每小時216.640
公里)的最快時速。
澳洲車手莊臣(David
Johnson，駕駛
Four
Anjels寶馬戰車)及奧地利戰將薩
加(Horst Saiger，駕駛Saiger Racing
川崎鐵騎)將領導非英國戰團接受挑
戰。而人島TT大賽常客丹利(Xavier
Denis)、意大利車手保歷達(Alessandro
Polita，Penz13
BMW
Motorrad
Motorsport車隊)，以及兩位來自捷克、
身披Wepol-Heidger-Motorsport戰袍的
兩輪騎士碧切斯(Petr Biciste)和徹雲尼
(Marek Cerveny)均將首度亮相東望洋跑
道。

O

Campeonato Britânico de Superbike
(BSB). Reivindicando o seu primeiro
pódio da Ilha de Man TT, em junho, o
corredor de 30 anos foi ainda vencedor
de corrida no Grande Prémio de Ulster
deste ano, numa BMW Smith.
Já o veterano Michael Rutter de 45
anos, que venceu em Macau por oito
vezes, tem corrido regularmente nesta
época com pilotos que têm metade da
sua idade nas séries British Superstock.
Os pódios e vitórias nas provas North
West 200, na corrida Lightweight TT e
no clássico TT mostram que o veterano
não perdeu nenhum do seu ritmo.
Rutter conquistou o seu primeiro pódio
no Circuito da Guia há 20 anos.
Martin Jessopp subiu ao pódio de
Macau por cinco vezes, três das quais
na segunda posição, mas nunca venceu.

51.o Grande Prémio de Motos de
Macau Suncity Grupo promete ser
uma repetição da corrida épica do ano
passado, com os três pilotos do pódio a
regressar ao circuito da Guia, entre 16 e
19 de novembro.
Após o triunfo, depois de uma longa
e espetacular corrida com Michael
Rutter e Martin Jessopp em novembro
do ano passado, Peter Hickman reúnese a Rutter numa dupla de BMW SMT/
Bathams que têm, este ano, o apoio extra
do MGM de Macau.
Jessopp, terceiro classificado em 2016,
apresenta-se com a S1000RR Riders
Motorcycles. Hickman ganhou duas
das três corridas do Circuito da Guia
que competiu, durante o que foi uma
subida meteórica nas classificações
de corridas de estrada para o

Tendo quase saboreado o champanhe
da vitória, particularmente em 2015
quando seguia com grande vantagem
antes de se ver em trabalhos com os
pneus. O corredor vem, uma vez mais, à
caça da glória.
Mas estes três pilotos não competem
sozinhos. Há mais 25 corredores que
prometem fazer mossa. Ninguém vai
estar mais determinado em chegar ao
púlpito que o debutante do ano passado
Glenn Irwin, que chegou a estar à frente
de Hickman, Rutter e Jessopp, até que
a sua Ducati PBM/Be Wiser começou a
dar problemas, na penúltima volta. O
companheiro de equipa do campeão
Shane Byrne, não esconde as suas
ambições e já deixou a sua marca ao
vencer, esta época, o dominante Alastair
Seeley na modalidade de corrida de
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Superbike no North West 200.
O alinhamento deste ano integra ainda
o piloto mais rápido da temporada,
Dean Harrison. O corredor da Silicone
Kawasaki fixou um incrível novo
recorde de velocidade 134.614mph
(aproximadamente 216.640kph) no
Grande Prémio de Ulster, em agosto
passado.
O australiano David Johnson (Four
Anjels BMW) e o austríaco Horst Saiger
(Saiger Racing Kawasaki) lideram a
concorrência não britânica. Xavier
Denis, francês e regular na Ilha de
Man TT, estreia-se no Circuito da Guia,
tal como o italiano Alessandro Polita
(Penz13 BMW Motorrad Motorsport)
e, ainda, Petr Biciste que se junta ao
checo Marek Cerveny na equipa WepolHeidger-Motorsport.
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