勇女無懼

Mulher
sem medo

增 刊 SUPLEMENTOS

甘雪玲成為民主派新澳門學社的首位女領
導人，表示已準備就緒，無所畏懼。并望
能成帶動更多女性參與政治的例子。
Kam Sut Leng é a primeira mulher a
liderar a associação pró-democracia
Novo Macau. Diz-se preparada e sem
medo. A ativista quer ser um exemplo e
trazer mais mulheres para a política. | 專
訪 ENTREVISTA 4-7

創業 「創業潮泡沫將臨」

《2018年財政年度施政報告》

“Há definitivamente uma bolha nas startups”

LAG para 2018 não despertaram grande entusiasmo

專訪：碚曦投資管理集團行政總裁 李倩玲。
Entrevista com Bessie Lee, diretora executiva da
incubadora chinesa Withinlink. | 16-19
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迴響不大。議員批評崔世安政策無實期。
Deputados criticam Chui Sai On por insistir em anunciar
medidas, sem definir prazos. | 8-9

社長：古步毅 Diretor: Paulo Rego
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開篇 abertura

美國大哥解不開日韓兩小弟的結

América vê-se incapaz de resolver os conflitos
entre Coreia do Sul e Japão
美

陳思賢 DAVID Chan

國總統特朗普一連13天的上任
後首次亞洲訪問行程除了朝鮮
的 核 問 題、經 貿 問 題 和 他 要 推 出 的 印 太
戰 略 之 外，其 實 他 亦 希 望 藉 此 加 強 與 日
本 及 韓 國 的 盟 友 關 係 的，不 過 特 朗 普 這
份加強與日韓盟友關係的好意卻引來
日 韓 兩 國 的 暗 鬥，首 先 是 韓 國 對 美 方 的
行 程 安 排 有 異 議，認 為 特 朗 普 訪 問 日 本
的 時 間 比 訪 問 韓 國 的 時 間 長 很 多，是 小
看 韓 國，為 此 韓 國 外 交 部 曾 提 出 抗 議，
經協商後美方取消了原定訪日期間會
豋 上 日 本 準 航 母「 出 雲 」號 的 安 排。
其 實 韓 國 與 日 本 之 間，很 多 時 韓 國 基 於
歷 史 上 曾 遭 日 本 侵 略、殖 民、強 徵 慰 安
婦 等 等 心 結，一 向 以 來 與 日 本 都 是 心 有
不 忿 的，在 經 貿 上 很 多 時 都 與 日 本 對 著

O

presidente norte-americano, Donald
Trump, deu início no dia 13 à sua
primeira visita de Estado à Ásia desde que
tomou posse. Além de assuntos como o
problema nuclear da Coreia do Norte, o
comércio e a aliança Indo-Pacífica que o
próprio quer promover, com estas visitas
Trump também espera reforçar laços com
o Japão e a Coreia do Sul. No entanto, a sua
vontade de criar uma relação forte com os
dois países levou a um certo conflito entre
o Japão e a Coreia. Em primeiro lugar, a
Coreia do Sul tem algumas objeções à agenda
que o país organizou. Para eles, o facto de
a visita de Trump ao Japão ser mais longa
do que a visita à Coreia do Sul é uma forma
de menosprezar o país. Por isso, depois de
protesto por parte do ministro dos Negócios
Estrangeiros sul-coreano, os EUA cancelaram
na sua agenda a visita de Donald Trump ao
navio de guerra japonês Izumo, um navio
porta-helicópteros.
Na verdade, no que diz respeito às relações
entre estes dois países asiáticos, a Coreia
do Sul foi ao longo da história vítima do
Japão, tendo sido invadida, colonizada, e as
suas mulheres obrigadas a serem “mulheres
de conforto”. Por isso, o país ainda guarda

幹，在 外 交 上 更 要 與 日 本 同 樣 看 待，如
一 年 的 世 界 盃 足 球 賽，日 本 的 東 京 獲
得 主 辦 權，韓 國 卻 提 出 也 要 同 等 待 遇，
結果這屆第一次在亞洲舉行的足球世
界盃賽事要分別在日本的東京和韓國
的 漢 城（ 當 年 韓 國 首 都 尚 未 改 稱 首 爾 ）
兩 處 進 行，另 一 方 面，就 連 在 朝 鮮 核 問
題，在 美 國 主 導 下 要 聯 手 向 朝 鮮 施 壓，
進 行 多 方 面 的 軍 事 合 作 及 聯 動，韓 國 則
會 避 開 與 日 本 一 起，韓 國 與 美 國 進 行 過
不 計 其 數 的 各 類 型 軍 事 演 習，但 卻 未 與
日 本 單 獨 合 作 過 一 次，美 國 提 出 的 情 報
共 用，韓 國 也 是 將 有 關 情 報 交 予 美 國 再
由 美 國 交 予 日 本，韓 國 對 日 本 的 態 度 主
要是指責日本對過去在軍國主義時期
所犯下的罪行不予承認及不如德國的

誠 意 地 反 省，韓 國 是 受 害 國，對 日 本 這
個 加 害 國 當 然 會 耿 耿 於 懷。
特朗普訪日韓雖前有因行程安排令韓

algum rancor para com o país nipónico. Aos
níveis económico e comercial, a Coreia entra
muitas vezes em rivalidade com o Japão, e a
nível diplomático quer ser tratada da mesma
forma que o vizinho nipónico. Quando, por
exemplo, Tóquio foi aceite para receber o
Campeonato Mundial de Futebol, a Coreia
exigiu também o mesmo tratamento. Como
resultado, o primeiro Mundial de Futebol a
acontecer no continente asiático dividiu-se
entre o Japão e a Coreia do Sul. Por outro
lado, no que diz respeito ao problema com
a Coreia do Norte, mesmo sob liderança
americana, a Coreia do Sul prefere evitar a
cooperação com forças militares japonesas. A
Coreia do Sul já fez vários exercícios militares
com os Estados Unidos, no entanto, nunca
o fez sozinha com o Japão. Em relação à
partilha de informação, no passado, a Coreia
apenas o fez com os Estados Unidos, os quais
passaram depois a informação ao Japão. A
principal razão pela qual a Coreia mantém
esta atitude para com o Japão é o facto de
este, ao contrário da Alemanha, ainda não ter
reconhecido muitos dos crimes que cometeu
durante o seu período militar. E a Coreia,
como país lesado, ainda guarda rancor.
Antes da visita de Trump, era a Coreia do Sul

A nível económico e
comercial, a Coreia
entra muitas vezes em
rivalidade com o Japão, e a
nível diplomático quer ser
tratada da mesma forma
que o vizinho nipónico.
Quando, por exemplo,
Tóquio foi aceite para
receber o Campeonato
Mundial de Futebol, a
Coreia exigiu também o
mesmo tratamento.

在經貿上很
多時都與日
本 對 著 幹，在
外交上更要
與日本同樣
看 待，如 一 年
的 世 界 盃 足 球 賽，日 本 的 東 京
獲 得 主 辦 權，韓 國 卻 提 出 也 要
同 等 待 遇。

que não estava satisfeita com o itinerário
preparado, mas mais tarde foi o Japão que
demonstrou objeções. Isto devido ao facto
de Trump ter participado num banquete
onde também estava presente Lee Yongsoo, conhecida “mulher de conforto”, e
onde foi também servido “camarão de

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

國 不 滿，但 後 來 亦 因 韓 國 在 招 待 他 的 國
宴中有韓國的慰安婦受害者李榕秀出
席，以 及 食「 獨 島 」蝦 引 至 日 本 不 滿，認
為 韓 方 做 法 不 妥，日 本 內 閣 官 房 長 官 菅
義 偉 表 示：
「在需要韓美日加強協作解
決 朝 鮮 問 題 之 際，應 避 免 可 能 對 三 國 協
作 造 成 不 利 影 響 的 舉 動。」而 外 相 河 野
太郎在越南峴港的亞太經合組織部長
級會議期間透過韓國高官向韓國外長
康 京 和 提 出 抗 議，不 過 韓 國 外 交 部 發 言
人 魯 圭 德 就 表 示：
「國宴菜單及邀請哪
些 賓 客 是 韓 方 綜 合 各 種 因 素 決 定，日 本
干 涉 此 事 是 不 妥 的。」
美 國 當 然 知 道 日 韓 這 兩 個 小 弟 的 暗 鬥，
但 礙 於 是 歷 史 心 結，難 以 一 時 間 可 以 解
決 所 以 亦 盡 量 加 以 平 衡 吧 了。
Dokdo”, território disputado entre os dois
países. Para o Japão, a atitude coreana não
foi correta. O Ministro de Estado japonês,
Yoshihide Suga, chegou até a dizer: “Numa
altura em que a Coreia do Sul, os Estados
Unidos e o Japão necessitam de se juntar
para resolver a questão da Coreia do Norte,
devem ser evitadas ações que ponham em
risco a cooperação dos três países.”. Mas
aquando da visita de Taro Kono, Ministro
dos Negócios Estrangeiros japonês, a Da
Nang, Vietname, para a reunião de líderes
da APEC – Cooperação Económica ÁsiaPacífico, a Ministra dos Negócios Estrangeiros
sul-coreana, Kang Kyung-wha, mostrou
descontentamento, dizendo: “A decisão
quanto ao que consta na ementa e quanto
aos convidados de um banquete nacional
apenas diz respeito à Coreia do Sul, não
sendo, por isso, algo em que o Japão deva
intervir”.
Os Estados Unidos têm claramente
consciência da relação entre a Coreia do
Sul e o Japão mas, uma vez que o conflito
tem origens históricas, trata-se de algo que
não pode ser resolvido num curto espaço de
tempo. Por isso, o melhor a fazer é tentar
ao máximo equilibrar esta relação.
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社論 editorial
古步毅 Paulo rego

X

帝王崇拜
O culto do imperador

習

菲律賓淡化中國南海的緊張局勢；比起美
近平五年前掌權，打破了過去幾十年
國，歐洲更希望中國投資；甚至聖多美（台
所建立的聯盟圈和內部平衡。 2008
灣少有的盟友之一）也向中國示好。星星之
年危機後的世界注重流動性和資本，而不
火照亮了習近平，他不僅在國內樹立了權
是人權和政治，世界從實用主義的角度出
威，更贏得了國際的稱讚。這位現代帝王在
發接受了中國國民生產總值的新面貌。習
沒有任何逆風的情況下執政。
近平掌權後調和趨勢、協商結盟、團結傳統
及新興力量、調和不同的話語：從內到外， 拋開道德和意識形態，現在是習近平時代，
也是其個人崇拜的時代。無論好壞，這都是
從外到內......但風向變了。習近平正在駕馭
中國的新現實，對澳門和香港以及國際關
一場真正的政治風波，他在反腐鬥爭中收
緊了韁繩，也加大對官方和話語權的管理； 係都有明顯的影響。還有一個矛盾：就中國
的權力而言，中國在全球治理中所要求的
消除任何異議。個人崇拜將他至於毛澤東（
武裝革命）的高度 ，及鄧小平（經濟開放、 「 民 主 」仍 然 不 具 代 表 性，發 展 中 國 家 如
中 國、印 度 或 俄 羅 斯 都 面 臨 同 樣 狀 況。世
國家富強和多黨派合作）的高度 。
界 改 變 了，但 那 些 有 權 力 的 人 卻 不 願 意
在他身後的影響力足夠的條件下，沒人知
分 享。此 外，用 帝 王 的 形 象 向 西 方 選 民 解
道這位帝王是否希望使權力無限期地延續
釋 說，在 中 國 賺 錢 是 好 事，但 卻 並 未 在 全
下去。但他明顯已經把共產主義的寶座轉
球 治 理 中 放 開 它 的 手 腳。與 普 遍 的 看 法
變為個人不可轉讓的寶座。西方的政治思
相 反 的 是，習 近 平 甚 至 仍 在 西 方 觀 念 的
想傾向於批評個人崇拜，尤其是單黨制中
皮 影 戲 中。他 已 經 做 得 足 夠 讓 人 吃 驚 了。
的個人崇拜。但即使在西方，習近平也沒有
更 重 要 的，或 者 更 嚴 重 的 是，現 階 段 甚 至
面臨真正的抵抗。傲慢無禮的特朗普敬重
不必為此過多地擔憂。
他，將日本也拖進這種實用主義中；越南和

i Jinping chegou há cinco anos ao poder,
fechando um ciclo de alianças e equilíbrios
internos construídos ao longo de décadas. O
mundo pós-crise 2008, concentrado na liquidez e
no capital - não nos direitos humanos e políticos-,
acolheu com pragmatismo a nova cara do PIB
chinês. Chegou ao trono conciliando tendências,
negociando alianças, unindo poderes tradicionais
e emergentes, conciliando discursos diferentes:
um para dentro; outro para fora... Mas o vento
mudou. Xi Jinping cavalga uma verdadeira
tempestade política, aperta as rédeas no combate
à corrupção, mas também na censura e na gestão
dos poderes oficiais e fáticos; anula qualquer
visão alternativa. O culto da personalidade
coloca-o ao nível de Mao Tsé-tung – revolução
armada - e Deng Xiaoping - abertura económica
e enriquecimento do país e da elite partidária.
Ninguém sabe se o imperador quer eternizar o
poder formal, se lhe basta a influência póstuma.
Mas é já evidente que converteu o trono
comunista numa cadeira pessoal e inegociável.
O pensamento político ocidental tende a
criticar o culto da personalidade, sobretudo em
regimes de partido único. Mas nem aí Xi Jinping
enfrenta real resistência. Trump, arrogante e
desbocado, trata-o com deferência, arrastando
o Japão para esse pragmatismo; Vietname e

Filipinas diluem a tensão no Mar da China;
a Europa quer menos Estados Unidos e mais
China; até São Tomé - um dos poucos aliados
de Taiwan - já migrou para Pequim. Os astros
iluminam Xi Jinping, com autoridade interna
e vénia internacional. O maior imperador da
era moderna governa sem ventos contrários.
Moral e ideologia à parte, este é o tempo de Xi
Jinping e do culto da sua personalidade. Para
o bem e para o mal, é essa a nova realidade da
China, com óbvias consequências em Macau e
Hong Kong - como nas relações internacionais.
Resta uma contradição: a “democracia” que
Pequim exige na governação global, onde
potências emergentes como a China, a Índia
ou a Rússia, continuam sub-representadas em
relação ao seu poder comparado. O mundo
mudou, mas quem tem o poder não o partilha
de boa vontade. Aliás, usa a imagem do poder
imperial para explicar ao eleitorado ocidental
que é bom ganhar dinheiro na China, mas
nunca deixá-la à solta na governação global.
Ao contrário do que se pensa, nem no jogo de
sombras da perceção ocidental Xi Jinping está
fora de jogo. Já fez o suficiente para voltar a
surpreender. Mais importante ainda - ou mais
grave – é que nesta altura nem sequer está
muito preocupado com isso.

對焦 registos
統治終結

Acabou-se o reinado
津巴布韋軍方軟禁總統穆加貝，並控制了首都哈拉雷。這

或是為穆加貝這個全球最年老、非洲掌權時間最長領導人
的統治寫上句號。穆加貝在1980年開始擔任總理，在1987
年成為津國總統。有關扣押是穆加貝強行撒走副總統，為

把副總統位置讓與其夫人格雷斯（Grace Mugabe）後一
週發生，目的是由她取代已有93歲的他。

O exército do Zimbabué colocou o presidente do país,
Robert Mugabe, em prisão domiciliária e tomou o controlo
da capital, Harare. Chegou ao fim a liderança de um dos
mais velhos chefes de estado do mundo e do homem que
está há mais tempo no poder num país em África. Robert
Mugabe começou como primeiro-ministro, em 1980, e
tornou-se presidente do país em 1987. A captura acontece
uma semana depois de o vice-presidente ter sido forçado
a demitir-se para dar lugar a Grace Mugabe, mulher do
presidente zimbabueano. O objetivo seria que substituísse
o marido, agora com 93 anos.

PLATAFORMA MACAU | 17 de novembro 2017
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專訪 entrevista

「我決定擔任了這個職務，也就只能謹慎點」
“Quando decidi assumir esta posição,
sabia que tinha de ser mais cautelosa”

作

為新澳門學社的新任領導，甘雪玲知
道她將備受澳門政府和中央政府注
視。甘雪玲指她成為這個全澳主要民主組織
的新任理事長後，並未就此感到害怕。
甘雪玲是首次擔當這個本地最大民主組
織的女性，她認為情況或許令人頭痛，但
她已準備就緒，亦沒有懼俱擔當新澳門學
社的影響。甘雪玲沒有否認出戰下屆立會
的可能性，只是還沒有考慮這麼長遠。
澳門平台：你在2013年接受專訪表示，不
出戰立法會是因為要當幕後人員，是什麼
改變你想法？
甘雪玲：蘇嘉豪當選後背負了很多使命，大
家都知他很年輕，他亦需要幫忙。以前，新澳
門學杜很大部份的工作都由他包辦，現在，
他將專注議員工作。我作為新澳門學社理事
長，我會專注會務，支援蘇議員的政務。我雖
然說過希望作為幕後，但我支援的角色都一
直存在，因為我是理事長，亦包括協助蘇議
員。周庭希與鄭明軒時期都是會務政務集於
一身，現在，我們想作一個分工。未來我的出
鏡未必有他們多。
澳：政治層面方面，你自2013年以來的生
涯怎樣？
甘：我一直在這裡工作。與學校、大學甚至
是工作時期相反，我在新澳門學社學到很
多。因此，現在的我亦想作出貢獻。
澳：你現在擔當新澳門學社領導，是出戰下
屆立會選舉的第一步嗎？
甘：我們還沒有這麼遠的打算。我們只是想
到，蘇嘉豪若還要身兼理事長職務和議員職
務的話，將為他帶來不便， 亦適逢鄭明軒退
任理事長職務。有關四年後的事情，我們還
沒有打算。
澳：雖 然 選 舉 方 式 非 直 選，但 你 覺 得 方 式
正當嗎？
甘：新澳門學社會章規定，社員選出理事，理
事選出副理事長和理事長。而今次11名理事
中有8名在場，有5人投我。這個選舉制度或
許未必是最好的，但卻是恆之有效的制度。
澳：你認為應修改嗎？
甘：我認為現時這個制度尚可以接受。看看
立法會選主席的制度，立法會實際上有一個

決定的意志去選出領導，九成九人決定選出
賀一誠為立法會主席，副主席亦然。我認為
我們的選舉有自由意志，沒有預先就決定
好，學社選理事長的方式比立法會選主席
的方式更民主。
澳：你怎樣看待鄭明軒、周庭希、蘇嘉豪這
些前領導對學社的發展工作？
甘：他 們 表 現 出 他 們 具 質 素。我 最 欣 賞 的
是他們政務會務都集於一身，為學社貢獻
很大，亦成為我們學習的例子。
澳：學社受內部衝突，尤其是世代衝突所
影響，你會力求再拉緊這些世代嗎？
甘：其實衝突不僅存在世代間，即使相同年
紀的人也會有不同看法。我們這種社團與傳
統社團最大的分別是我們不會只有一種意
見。傳統社團有統一的，由上而下的意志，我
們社團則是相反，由下而上。融入所有意見
而整合成會的意見將是一個考驗，我會努力
團結各個社員，包合各種意見。
澳：陳偉智、吳國昌和區錦新等老一輩的
領袖在今時今日充當著什麼作用？
甘：陳偉智在選舉前後、選舉期間都一直擔
當著領導和支援位置。蘇嘉豪進入議會，或
者還未熟識議事規則和議會工作， 這些前
輩是很大的支援。蘇嘉豪也會向他們請教。
吳區二人創造了學社的意識形態，醖釀了民
主精神以至我們這一代，我們得到他們帶來
的養份，延續這個工作。現在輪到我們擔任
領導角色，培育下一代。
澳：大部份市民似乎都不關心政改，而這
卻是新澳門學社一直所爭取的一件要事。
甘：我們有長期思考這個問題。有人批評我
們的政策倡議如普選、政改比較「離地」
。其
實我們有一個較重要的論述就是，民主和民
生有一個很大的關係，有很多問題正正是因
為政府漠視民意而得出的結果，舉個例子，
如最近出台的非政權性市政機構方案，當中
表明要全委任，全委任的最大劣處是跟民署
社諮委的表現一樣強差人意，這些委員沒有
很大的動機去幫助市民，他們做得好不好都
不影響到他們的連任。
澳：港澳的社運參與度有明顯差異嗎？這
種差異又是什麼？
甘：主要的問題是資源問題。香港的大多數
民間團體都有資源招聘有志於參與公共事

S

abe que vai estar debaixo
de olho do Governo e de
Pequim agora que lidera
a Novo Macau. Kam Sut
Leng diz não ter medo das
consequências que possam
surgir por ser a nova
presidente da principal
organização democrata
de Macau.

Kam Sut Leng é a primeira mulher a
assumir a liderança da maior associação
pró-democracia do território. Reconhece
que a posição pode dar dores de cabeça,
mas garante estar preparada e diz não ter
medo das repercussões de liderar a Novo
Macau. Kam não afasta a possibilidade
de se candidatar nas próximas eleições
legislativas, mas por enquanto não pensa
a tão longo prazo.
- Numa entrevista que deu em 2013, dizia
que não se candidatava à assembleia
porque preferia ficar nos bastidores a
ser o centro das atenções. O que a fez
mudar?
Kam Sut Leng – Com a eleição para deputado,
Sulu Sou passou a ter muita responsabilidade.
É muito jovem. Precisa de apoio. Antes,
assumia grande parte dos trabalhos da Novo
Macau. Agora, vai focar-se no trabalho de
deputado. Já eu, enquanto nova presidente
da associação, vou ocupar-me dos assuntos
internos e procurar formas de apoiar Sulu
Sou. Quando disse que preferia “estar nos
bastidores”, referia-me a desempenhar
um papel de apoio que agora, e porque
sou presidente, também inclui ajudar o
deputado. Jason Chao acumulou os trabalhos
políticos e da associação. Agora, queremos
repartir mais o trabalho. Nem me imagino
a aparecer em frente às câmaras com a
mesma frequência com que ele aparecia.
- A nível político, como foi o seu percurso
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desde 2013?
K.S.L – Tenho trabalhado aqui. Ao contrário do
que acontece na escola, durante a universidade
ou mesmo quando se começa a trabalhar,
aprendi muito com a Novo Macau. É por
isso que agora quero contribuir.
- Ter assumido a liderança da associação
é um primeiro passo para uma eventual
candidatura a deputada nas próximas
eleições legislativas?
K.S.L – Ainda não pensámos a tão longo
prazo. Apenas decidimos que poderia ser
prejudicial que Sulu Sou concentrasse as
funções de presidente da associação e o
lugar de deputado. E isso coincidiu com a
demissão de Scott Chiang como presidente.
Sobre o que vai acontecer daqui a quatro
anos, ainda não temos um plano.
- Sente-se legitimada apesar do método
de eleição não ser direto?
K.S.L – Os estatutos dizem que os sócios da
associação escolhem os membros da direção
que, por sua vez, elegem o vice-presidente
e o presidente. Desta vez, apareceram oito
dos 11 membros da direção. Cinco votaram
em mim. O método de eleição pode não
ser o melhor, mas tem servido até agora.
- Acha que devia ser alterado?
K.S.L - Acho o sistema atual aceitável. Reparese no sistema de eleição da assembleia. Está
praticamente predefinido quem serão os
líderes. Ho Iat Seng foi eleito para presidente
do hemiciclo com 99 por cento dos votos
e o vice-presidente também. Nas nossas
eleições, há liberdade de escolha. Nada está
previamente decidido. A forma de eleição do
presidente da associação é mais democrática
que a da assembleia.
- Como olha para o trabalho que tem
sido desenvolvido pela associação e pelos
presidentes anteriores como Scott Chiang,
Jason Chao e Sulu Sou?
K.S.L - Mostraram ter muita qualidade. O
que mais admiro é a capacidade de levarem
a cabo as funções políticas e deveres sociais,

本地 local

5

有關四年後的事情，我們
還沒有打算。

Sobre o que vai
acontecer daqui a quatro
anos, ainda não temos
um plano.
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女性可穿著得很輕鬆，或是可 Espero que Macau se desenvolva e que as
表現得很輕鬆，迷你裙不再在 mulheres se possam vestir e comportarse de forma relaxada, e que deixe de
遊行中成新聞。
ser notícia usar-se uma minissaia num
protesto.

務的人，但澳門則不太可能實現。
澳門的租金亦不是便宜，比如說，
我們未來都有搬址的打算了。除資
源外，澳門人數較少，人脈關係緊
密，甚至有人有志參與，但他們都
擔心會否影響其職業生涯，我們
有義工都坦誠有擔憂。香港約有

七百萬人口，找到工作的機會也
大 一 點，社 群 亦 大 一 點，老 闆 或
不會認識他們。
澳：為何澳門人不太參與，亦不覺
得有需要去投票？
甘：有很多原因，而教育就是其中
之一。我任教已有八年，以中學為

例，公民課著重個人品德，幾乎不
會提到公共事務和社會性的議題，
很少學校會解釋個人與政治間的
關聯。經這種教學制度培育後，這
些人很難理解到政治是怎樣影響
到其自身。此外，進入社會工作後，
我們亦會發覺到風氣是不太鼓勵

人們發表意見，服從就會獲嘉許，
這個社會不鼓勵人們參與公共事
務和發表自己的想法，正正這樣形
成一種大家不表達自己想法的社
會氣氛。
澳：這個澳門主要的民主組織有
女性領導，會為學社和社會帶來

什麼改變？
甘：我可以補足學社長期的男性
主導和激進的形象。在澳門參與
政治的女性很少， 我能夠成為鼓
勵更多女性參與政治的榜樣，特別
是我的年紀，我已過30歲，在澳門
的思維是，女性到我的年紀就應結

simultaneamente. Contribuíram
muito e são grandes exemplos.
- A associação ressentiu-se
com alguns conflitos internos,
sobretudo geracionais. Vai
procurar reaproximar as
gerações?
K.S.L - As clivagens não são apenas
geracionais. Há ideias diferentes,
mesmo entre pessoas da mesma
idade. Uma das grandes diferenças
entre a nossa associação e as mais
tradicionais é que não há só uma
opinião. No caso das associações
tradicionais há uma visão que
vem do topo para a base. Nós
funcionamos ao contrário. É isso
que nos distingue. Na verdade, vai
ser um teste conseguir integrar
todas as opiniões e transformálas numa em que a associação se
reveja. Vou trabalhar para unir
todos os membros e integrar todas
as opiniões.
- Que papel têm hoje os líderes
mais velhos, como Chan Wai Chi,
Ng Kuok Cheong e Au Kam San?
K.S.L - Chan Wai Chi sempre teve
um papel de liderança e apoio antes,
durante e depois das eleições. Sulu
Sou acaba de entrar na assembleia,
ainda não está familiarizado com
os regulamentos e os trabalhos
do hemiciclo. Os membros mais
velhos têm uma importância fulcral.
São um grande apoio. Sulu Sou
irá consultá-los. Au Kam San e Ng
Kuok Cheong criaram a ideologia
da associação. Desenvolveram o
espírito democrático e passaram-no
à nossa geração. Beneficiámos com
isso e temos de dar continuidade a
esse trabalho. Agora somos nós que

lideramos. Compete-nos alimentar
a próxima geração.
- Aparentemente, a maioria da
população parece não estar
preocupada com a reforma
política, que tem sido uma das
grandes lutas da Novo Macau.
K.S.L – É uma das grandes
preocupações da associação.
Criticam-nos porque a reforma
política e o sufrágio universal
estão no topo da nossa agenda,
e porque consideram que são
objetivos distantes ou utópicos. O que
tentamos explicar insistentemente é
que a democracia e a qualidade de
vida das pessoas estão intimamente
ligadas. Muitos problemas devem-se
ao facto de o Governo negligenciar
a opinião pública e tomar decisões
sem considerar a população. Veja-se
o caso da proposta para a criação
dos futuros órgãos municipais sem
poder político, que vão substituir o
Instituto para os Assuntos Cívicos
e Municipais (IACM). O Executivo
é que vai nomear os membros. É
exatamente o mesmo que existe
agora com os conselhos consultivos
do IACM, cujo trabalho está longe
de ser satisfatório. Não há uma
motivação para resolver as
preocupações dos residentes. Não
interessa se fazem um bom trabalho
porque não vai afetar a reeleição
dos membros, de qualquer forma.
- Há uma clara diferença entre
Hong Kong e Macau ao nível do
ativismo e participação política.
A que se deve a discrepância?
K.S.L - O primeiro problema tem
que ver com os recursos. Em Hong
Kong, há mais associações não-

governamentais com recursos
para empregar a pessoas que
queiram dedicar-se aos assuntos de
interesse público. Em Macau, isto
não acontece. As rendas também não
são muito mais baratas. A associação,
por exemplo, pode ter de mudar a
sede. Além dos recursos, Macau tem
menos gente e é uma comunidade
pequena. Até pode haver pessoas
interessadas em intervir, mas
estão preocupadas como isso pode
afetar a vida profissional. Temos
voluntários que confessaram ter
esta preocupação. Hong Kong tem
cerca de sete milhões de habitantes.
Há mais oportunidades de trabalho
e é uma comunidade maior. O teu
chefe pode nem saber quem és.
- Porque é que a população de
Macau é menos participativa e
não sente a mesma necessidade
de votar?
K.S.L - Há muitos motivos. A
educação é um deles. Fui professora
durante oito anos. Nos casos das
escolas primárias, por exemplo, a
educação cívica foca-se sobretudo
em como devemos comportarmonos em sociedade. Quase não
se fala sobre sociedade civil e
agenda política. Poucas escolas
explicam a ligação entre a política
e o indivíduo. Depois de anos
sujeito a este sistema de ensino,
é difícil perceber como a política
tem repercussões na vida pessoal.
Além disso, e quando entramos no
mercado de trabalho, também nos
damos conta de que não é muito
vantajoso expressar opiniões. É-se
premiado pelo simples facto de se
ter um comportamento adequado

e cumprir ordens. Não se incentiva
à participação na vida política ou
a dizer o que pensamos. Está a
tornar-se norma social não dizer
o que pensamos.
- O que muda na associação e na
sociedade haver uma mulher a
liderar a principal organização
pró-democracia de Macau?
K.S.L - Posso complementar a
imagem que a associação sempre
teve, mais dominada por homens
e radical. Há poucas mulheres
ativas politicamente em Macau.
Posso ser um modelo e incentivar
a que mais mulheres participem,
especialmente com a minha
idade. Já tenho mais de 30 anos.
A mentalidade em Macau é que
as mulheres com a minha idade já
deviam estar casadas, com filhos
e com uma vida estável. O meu
exemplo mostra que há muitas
maneiras de se viver. Não temos
todos de escolher o caminho de ter
filhos e casar quando chegamos
aos 30.
- Ser mulher também contribuiu
para ser eleita presidente?
K.S.L - Não há qualquer tipo de
descriminação positiva na associação
na hora de eleger os representantes.
Os líderes são eleitos porque são
considerados competentes. Não
interessa se és mulher ou homem.
- Que políticas devem ser tomadas
para que Macau se aproxime
de outros territórios ao nível
de igualdade de direitos entre
mulheres e homens?
K.S.L - O papel da mulher ainda
está muito associado ao cuidado
da família. As mulheres ocupam-

se com os assuntos domésticos,
enquanto os homens tratam das
outras questões. Se uma mulher
com família quiser ter um papel
interventivo, a sociedade, a família,
o pai, o avô e a avó, todos vão
questionar até que ponto é aceitável.
As mulheres sentem-se pressionadas.
Em Macau, é um pressuposto que
é a mulher quem fica em casa.
Por outro lado, as mulheres são
subestimadas. Duvidam das nossas
capacidades. Temos de trabalhar
ainda mais e ter mais valências
para acreditarem em nós. A
sociedade continua a olhar para as
mulheres como o grupo vulnerável.
O estereótipo é que a mulher tem
de falar calmamente, comportar-se
como uma senhora, ser carinhosa e
delicada. Esta mentalidade restringe
a participação das mulheres na vida
pública. Aqui, o sucesso da mulher
depende de ter uma família feliz.
Já no caso dos homens, depende
do sucesso profissional.
- Quando começou a participar
em atividades da Novo Macau,
em 2012 e 2013, teve destaque
em muitos jornais e chegou a
ficar conhecida como a “rapariga
da minissaia” ou a “deusa da
democracia”. Como é que olha
para os títulos?
K.S.L - Mostram como é raro uma
mulher participar na vida política
em Macau. És o centro das atenções
só por usares uma minissaia durante
um protesto. Os jornalistas e os meios
de comunicação falharam e não
se focaram no ponto importante
que eram os protestos. Quando
uma mulher se junta a uma
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的能力。當然，人人都要增值自己，
婚、生小孩、有穩定的家庭生活。我
然而，女性在公共視野中的形象是
的例子表現出人生是多樣的，到30
女性說話要斯文、溫柔、有個弱者
歲的我們並不一定要選擇結婚生
形象。這樣的既定形象削弱女性在
小孩的道路。
公共事務的參與。在社會上，女性
澳：女性身份促成你當選嗎？
的成功取決她是否有幸福家庭，而
甘：學社在選出代表時是沒有性別
歧視的，只要職位是適合你參與， 男性的成功是事業。
澳：你在2012年至2013年開始
是你能勝任的，就能當選，而不是
涉足新澳門學社的活動，當時不
因為你是男性還是女性。
少媒體強調「迷你裙女孩」或是
澳：那些政策是你認為澳門應採
。你怎樣看待這些
取，以此令澳門更貼近其他地區 「民主女神」
稱呼？
的男女平等程度？
甘：這反映出女性對政治的參與
甘：女性的地位仍然是偏向照顧家
度是相當少。遊行期間只是穿著
庭，男主外，女主內這樣。如果一名
迷你裙就引起了一些注意，當時的
女性希望參與公共事務，社會、家
報導卻失焦，沒有集中在遊行的主
庭、父親、老爺和奶奶又接不接受
題。在遊行中，受人關注的只是女
呢？女性在這方面受到壓力。另一
性的外表，他們卻不是想知道你的
方面，社會對女性輕視，質疑女性

內容、意見或是主張。我希望澳門
可健康發展下去，女性可穿著得很
輕鬆，或是可表現得很輕鬆，迷你
裙不再在遊行中成新聞。
澳：你今年放棄教席，決定致力
投身學社事務，那如何維生？
甘：我是相當節儉的人，而且教師
行業普遍薪金都比其他職業為高，
除月薪外，還有教青局的教師津
貼。我教書都有8年了，我希望人
生有另一方面的貢獻，此時適逢
蘇嘉豪當選，而且學社需要人去
處理會務。
澳：你曾提到，開始涉足學社事務
後，感覺到任教學校有報復行動，
發生什麼事了？
甘：2013年時，我還在聖心小學教
書，通常來說，教師每年都要續約

justa causa, podem fazê-lo, desde
que paguem uma indemnização.
Não houve justa causa. Não falhei
no meu trabalho, nem desrespeitei
nenhum regulamento. Fui demitida
sem motivo plausível. Sei que há
desafios na vida. De certa forma,
já esperava que isto acontecesse.
- Pertenceu a uma organização
pró-governo que nunca quis
revelar o nome. Qual foi?
K.S.L - Fiz parte da Federação de
Juventude de Macau.
- Como olha para a forma como
Pequim se tem relacionado com
Macau e Hong Kong, sobretudo no
que diz respeito aos democratas?
K.S.L - Em Hong Kong, a voz da
oposição e contra o Governo central
é mais forte. Em Macau, e por
norma, as pessoas são patriotas.
Não há necessidade de haver um
controlo tão apertado. Veja-se o
que vai acontecer com os novos
órgãos municipais. O Governo
quer que todos os membros
sejam nomeados. Têm medo
que a semente da democracia
cresça. Pequim tem de dar alguma
liberdade às pessoas em Macau. A
população local tem de aprender
a tomar as rédeas dos assuntos
internos. Não há necessidade de
haver tanto controlo no caso de
Macau.
- Tem receio do Governo central?
K.S.L - Pequim preocupa-se
sobretudo com os movimentos
independentistas que possam
surgir em Macau e Hong Kong.
Se isso for uma prioridade, vão
tomar uma atitude. Mas não é.
A independência nunca foi uma

questão nem para a associação,
nem no programa político de Sulu
Sou. O Governo central não precisa
de se preocupar demasiadamente
com as linhas políticas diferentes
que existem em Macau.
- Mas em relação a si, tem medo
agora que é presidente da
principal associação democrata?
K.S.L - Não. Nunca me preocupei
muito. Quando decidi assumir esta
posição, sabia que tinha de ser
mais cautelosa, mas nunca me
preocupei muito.
- Como olha para a geração de
jovens democratas e para os
últimos desenvolvimentos no
movimento pró-democracia de
Hong Kong?
K.S.L - De tempos a tempos,
costumávamos ir a Hong Kong
para ver o que estavam a fazer e
falar com eles. Acho que agora, deve
ser ao contrário. O movimento dos
democratas em Hong Kong está
de alguma maneira estrangulado.
Têm de olhar para o nosso exemplo.
Apesar da pressão e das restrições,
conseguimos crescer. Em Hong Kong
são demasiado abertos e é fácil
perceber o rumo que vão tomar.
O poder judicial em Hong Kong
era relativamente independente.
Casos recentes mostram que tem
sido influenciado. Em Macau, toda
gente sabe que é muito pior. A
questão é como é que conseguimos
continuar a crescer apesar das
limitações?

manifestação parece que só dão
atenção à aparência. Não querem
saber do conteúdo, o que pensa ou o
que tem a dizer. Espero que Macau
se desenvolva e que as mulheres
se possam vestir e comportar-se
de forma relaxada, e que deixe de
ser notícia usar-se uma minissaia
num protesto.
- Abandonou a docência durante
este ano para se dedicar por
inteiro à associação. Do que é
que vive?
K.S.L - Sou bastante poupada. O
rendimento de um professor é
superior ao de outras profissões
porque recebemos os subsídios dos
Serviços de Educação e Juventude,
além do salário mensal. Nesta fase
da minha vida, e depois de dar
aulas durante oito anos, quero
contribuir para a sociedade de outra
forma. Coincidiu com a eleição de
Sulu Sou e com a necessidade da
Novo Macau eleger um presidente.
- Referiu que, quando se começou
a aproximar da Novo Macau,
sentiu algumas represálias na
escola onde dava aulas. O que
aconteceu?
K.S.L - Em 2013 dava aulas no
Colégio do Sagrado Coração de
Jesus. Normalmente, renovam os
contratos aos professores todos
os anos. Nesse ano disseramme que não tinham a intenção
de renovar o meu. Quando lhes
perguntei porquê e se tinha que
ver com a minha participação
política, assumiram que em parte
sim. Estas situações não estão
protegidas pela Lei Laboral. Se
quiserem despedir alguém sem

Sou Hei Lam

正正這樣形成一種
大家不表達自己想法的
社會氣氛。

Está a tornar-se norma
social não dizer o que
pensamos.

的。那年，校方向我表達不會續約
的決定。當時我有問到原因，問校
方是否因為我的政治參與，校方都
暗示道是的。這種情況不受《勞工
法》保障，若他們想無理解僱任何
一人，他們賠償後就可以解僱了。
他們沒有任何理據，我沒有工作不
力，亦沒有不遵守教師守則，卻遭
無理解僱。我知道人生會有一些挑
戰，亦預料過會發生這樣的情況。
澳：你曾進入過一個親政府組織但
不願透露名字，是哪個組織？
甘：我曾參與青年聯合會。
澳：你怎樣看待北京對待港澳的
手法？特別是有關民主人士方面？
甘：在香港，反對聲音、抗衡中央的
聲音較激烈，而澳門則相對溫和。
澳門人都有一種愛國情結。其實澳
門不需要受到壓迫管制。我們可看
看非政權性市政機構的情況，政府
希望成員全委任，他們害怕民主的
種子萌生。北京應給予澳門人一定
的自由度，讓澳門人能夠當家作
主，不需要拑制得澳門太緊。
澳：你害怕中央政府嗎？
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甘：中央政府最擔心的是港獨、澳
獨。若觸及這個議題，中央即採取
一些行動。但澳門沒有，新澳門學
社、蘇嘉豪的政綱也從沒有提出過
澳獨。中央政府不需要對澳門的不
同政黨派別太擔心。
澳：但你個人身兼這個主要民主
組織理事長，害怕嗎？
甘：沒有，也不能擔心更多了。我
決定擔任了這個職務，也就只能
謹慎點，不能擔心更多了。
澳：你怎樣看待香港年輕的民主
人士及近年來香港社運發展？
甘：以往我們都間中過香港參觀交
流，但我現在反而覺得是倒轉了。
香港的民主運動遇上一個瓶頸位，
他們反而應參考我們了。雖然受到
高度打壓，但我們依然能夠成長。
香港有太多的事情都太公開了，很
容易猜測到路數。過往香港司法相
對獨立，而最近的案件卻可看到是
有勢力左右。人人皆知澳門的情況
是更差，問題是我們怎樣在受壓下
發展下去？
蘇爔琳
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2018年施政報告無驚喜
LAG 2018 sem surpresas
蔡少民 Kenneth Choi

行

政長官崔世安本周二在立法會發表
《2018年財政年度施政報告》
，惟
其迴響不大。議員批評報告內的措施均無
實質期限；颱風天鴿餘波仍備受關注。
議員施家倫指：
「報告中沒有提及重大法律
的立法時間表，只說明年實施，但又沒有提
到落實的具體時間。」
施另指出都市更新與城市總體規劃對澳門
整個城市的發展十分重要。
他強調：
「恐怕再要擔憂很長一段時間。」
而議員何潤生則表示：
「廣大市民十分關注

的房屋問題著墨十分少，希望行政長官在任
內能夠釋出決心，在這2年內向市民公佈公
屋的供應量及落成時間表。」
特首崔世安在施政報告中提及，將於2019
年，也就是第二任期完結前，重開經屋申請。
他強調「將全力以赴望於2019年重開經屋
申請」
，又表示社屋仍是政府的施政重點，會
「密切留意對公屋的需求」
。
何潤生對大量的惠民措施不感意外，只形
容其「了無新意」
。
他說：「報告沒有新的突破，都是用回過去
的框架。只在惠民政策方面作出調整。」
他亦有對施政報告的其他措施發表意見，

如增加學習用品津貼計劃、提高養老金及
維持醫療卷等。

颱風天鴿仍「衝擊」本澳

雖然颱風天鴿已消散了，但其餘力仍吹襲著
本澳。在2018年施政報告中亦沒有例外。除
導致數以百萬財物損失外，沒有人會忘記所
颱風導致的十死二百多人傷。
議員林玉鳳早前透露期望施政報告能有「
較多防災措施」內容。
她說：
「防災措施的內容是足夠，佔整份報告
十分之一的篇幅，但報告側重將工作交由日
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後新成立的專責部門去負責，以及提出編製
防災減災十年規劃，但不少問題仍未能全面
地去處理，例如防潮水方面只集中在澳門半
島，但沒有關注路氹的同樣問題。」
她認為報告的措施均需要「數年時間」
，
「缺
乏一些短期的應急措施」
。
問答大會上，釐清責任的疑問落在議員身
上，有議員希望知道到底誰將負上責任。
崔世安指，專案調查報告出爐後才能釐清
政府機關和成員是否在天鴿掠澳期間出
錯而負上責任。
他 表 示：
「 此 後，我 們 將 看 到 誰 將 負 上 責
任。」

本地 local

O

Chefe
do
Executivo
apresentou esta semana
na Assembleia Legislativa as
Linhas de Ação Governativa
(LAG) para 2018. O documento
não
despertou
grande
entusiasmo, seguindo a linha
do
esperado.
Deputados
deixaram críticas a Chui Sai
On sobretudo por anunciar
iniciativas sem fixar prazos. Os
efeitos do Hato ainda se fazem
sentir no debate político.

“No documento não constam agendas
para medidas legislativas importantes
e, além disso, as medidas do relatório
deste ano só referem que serão postas
em prática no próximo ano, não fazendo
referência a datas específicas”, realça
Si Ka Long.
O deputado deu como exemplo a
renovação da cidade e o planeamento
urbano, pontos que considera “muito
importantes para o desenvolvimento
de Macau como um todo”.
“Parece que estas preocupações serão
mais uma vez prolongadas por um longo
espaço de tempo”, acentuou.
Já o deputado Ho Ion Sang deixou
um apelo a Chui Sai On: “O problema
da habitação, que tanto preocupa a
população, foi mencionado muito
rapidamente. Espero que o Chefe do
Executivo, durante os próximos dois
anos de funções, defina um prazo
específico e o número de habitações
públicas [que o Governo quer
construir].”
Na apresentação das LAG, Chui Sai On
anunciou que o Executivo tenciona abrir
concurso para habitação económica em

2019, ano em que termina o segundo
mandato à frente do Governo.
“Vamos trabalhar para reabrir a
candidatura à habitação económica em
2019”, disse, lembrando que a habitação
social continua a ser uma prioridade
do Governo, o qual “está muito atento
às necessidades básicas da habitação
pública”.
Ho Ion Sang também não ficou
surpreendido
pelo
anúncio
de
um conjunto de medidas sociais
apresentadas pelo Chefe do Executivo
no âmbito das LAG, considerando-as
“pouco ambiciosas”.
“As medidas presentes neste relatório
são pouco ambiciosas e não causaram
surpresa nenhuma, estando a maioria
dentro do enquadramento do relatório
do ano anterior, havendo apenas
pequenas mudanças no que diz respeito
a benefícios sociais”, disse.
O deputado falava de algumas das
medidas anunciadas pelo líder
do Governo perante a Assembleia
Legislativa, designadamente o aumento
do valor do subsídio para manuais
escolares, do aumento do subsídio para
idosos ou manutenção dos valores dos
cheques e vales de saúde.
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espaço de tempo até serem vistos
resultados e no relatório faltam medidas
a curto prazo”.
Na sessão, a questão do apuramento das
responsabilidades políticas pós tufão
voltou a estar na ordem do dia, com os
deputados a quererem saber quando
serão assumidas.
Chui Sai On lembrou que está já
concluído e em tradução o inquérito
interno que mandou abrir para
se saber se houve ou não erros ou
responsabilidades da parte dos serviços
públicos e respetivo pessoal, em matéria
de cumprimento dos seus deveres legais,
em especial na prevenção e salvamento”
nestas situações extremas.
“Depois disso vamos divulgar e
ver quem é que tem de assumir
responsabilidades”, assegurou o chefe
do Executivo.

Os ventos do Hato
continuam a “fustigar”
o território
Apesar de o tufão Hato já há muito se
ter dissipado na atmosfera, os fortes
ventos que arrastou consigo continuam
a soprar no centro do território. A
apresentação das LAG para 2018
não constituiu exceção. Ninguém se
esqueceu dos 10 mortos e mais de duas
centenas de feridos, além de milhões
em prejuízos deixados pelo Hato.
A deputada Agnes Lam disse esperar
ver no documento “mais medidas de
prevenção de catástrofes”.
“O conteúdo referente às medidas
de prevenção de catástrofes é
suficiente. O documento enfatiza o
facto de estes trabalhos ficarem a
cargo e responsabilidade de um novo
departamento no futuro, contendo
um plano de prevenção de desastres
para os próximos 10 anos. No entanto,
existem ainda muitos problemas por
abordar, como por exemplo a questão de
resistência às cheias, que só menciona
a península de Macau, não abordando
o mesmo problema na ilha de Coloane
e na Taipa”, afirma a deputada.
Lam refere que as medidas presentes
no documento precisam de “um longo
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2018年審視發牌制度，優化程序

LAG 2018

崔世安宣布

Os anúncios de Chui Sai On
- 敬老金調升至9,000澳門元，養老金則維
持3,450澳門元；
- 最低維生指數維持4,050澳門元；
- 普通殘疾津貼維持8,000元；
- 特別殘疾津貼維持16,000元；
- 調升書簿津貼，幼兒教育學生調升至
2,200澳門元，小學生調升至2,800澳門
元，中學生則調升至3,300澳門元；
- 職業稅最高減免14,000澳門元，退還永
久居民已繳納職業稅的六成，減收職業稅
的30%，免稅 額為144,000元；
- 雖未有以數字保證，但行政長官提到澳
門經濟或仍然增長。他表示：
「預料經濟依
然保持正增長。」
- Subsídio para idosos aumenta
para nove mil patacas. Já o valor da
Pensão para Idosos vai manter-se
nas 3.450 patacas;
- Mantém-se nas 4.050 patacas
o valor do índice mínimo de
subsistência;
- Montante anual do subsídio de
invalidez normal mantém-se nas oito
mil patacas;
- Subsídio anual de invalidez
especial continua a ser de 16 mil
patacas;
- Cresce valor do subsídio por
estudante para aquisição de manuais
escolares. 2.200 patacas para o
ensino infantil, 2.800 patacas para
o primário, e 3.300 patacas para o
secundário;
- O limite máximo de devolução
do imposto profissional aumenta
para 14 mil patacas. Mantémse a devolução de 60 por cento
do imposto profissional para os
residentes, assim como a redução de
30 por cento no imposto profissional,
com limite de isenção em 144 mil
patacas;
- Sem se comprometer com números,
o Chefe do Executivo avançou
que a economia de Macau deverá
continuar a crescer. “Prevê-se que a
economia continue a apresentar um
crescimento positivo”, disse;
- Revisão na íntegra, em 2018, dos
procedimentos de licenciamento
de negócios para combater a
burocracia;
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新聞綜述
REVISTA
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簡報 brevess

有議員要求行政長官為颱風天鴿負責
Deputados exigem responsabilidades
de Tufão Hato ao Chefe do Executivo

華文媒體關注「派糖」

LAG em destaque
nos media
em língua chinesa

天鴿是近半個世紀以來肆虐本澳最嚴重
的 颱 風，議 員 蘇 嘉 豪、高 天 賜 要 求 行 政 長
官 崔 世 安 承 擔 風 災 責 任。崔 世 安 發 表 明
年 施 政 報 告 後，在 問 答 大 會 上 回 應 議 員
表 示，專 案 調 查 報 告 出 爐 後 才 能 釐 清 政
府機關和成員是否在天鴿掠澳期間出錯
而 負 上 責 任。除 根 據《澳 門 公 共 行 政 工 作
人 員 通 則》追 究 高 官 責 任 外，廉 政 公 署 的
調 查 還 在 進 行 中。颱 風 天 鴿 八 月 肆 澳 期
間，造 成 十 死，二 百 四 十 多 人 受 傷。
Os deputados Sulu Sou e Pereira Coutinho
exigiram ao Chefe do Executivo, Chui Sai
On, que assuma as responsabilidades
políticas dos estragos causados pela
passagem do Tufão Hato, o pior a atingir
a cidade nos últimos 50 anos. Em resposta
aos deputados na assembleia, e durante a
sessão de perguntas depois da apresentação
das Linhas de Acção Governativa para o
próximo ano, Chui Sai On revelou que está
concluído o inquérito que foi aberto para
apurar se houve erros ou falhas por parte

dos serviços e funcionários públicos em
termos de deveres legais durante a passagem
do Hato. Além do processo interno que
poderá responsabilizar funcionários da
Administração ao abrigo do Estatuto dos

Trabalhadores da Função Pública, decorre
ainda uma investigação levada a cabo
pelo Comissariado Contra a Corrupção.
O tufão Hato, que fustigou a cidade em
agosto, fez 10 mortos e mais de 240 feridos.

施 政 報 告 於 周 三 發 表 後，澳 門 當 地 華 文
媒 體 關 注 重 點 一 如 既 往 放 在「 派 糖 」
。各
大 報 業 聚 焦 1 3 0 億 惠 民 措 施，諸 如 現 金
分 享 計 劃、津 貼 補 助、明 年 經 濟 料 增 等 均
成 重 中 之 重。
然 而，對 施 政 報 告 亦 有 讚 有 彈。
《市民
日 報 》週 三 頭 版 關 注 公 屋，指 出 施 政 報
告 羅 列 2 0 1 9 年 重 開 經 屋 申 請，惟 無 實
質 數 量，且 待 建 的 偉 龍 馬 路 公 屋 數 量
縮 水；
《 市 民 時 報 》溫 和 批 評 施 政 報 告「
無驚喜」并關注「澳門段輕軌毫無下文」
。
而 有 關 蘇 嘉 豪 因「 加 重 違 令 罪 」將 面 臨
中 止 職 務 一 事，大 部 分 華 文 媒 體 僅 引 沿
治 安 警 察 局 發 出 的 新 聞 稿。
《澳門電台》
及《 正 報 》報 道 稱 特 首 表 示 不 評 論 事 件，
保 安 司 司 長 稱 非 政 治 檢 控，及 立 法 會 主
席 賀 一 誠 稱 終 止 議 員 職 務 須 大 會 表 決。
Os apoios sociais foram o tema destacado pelos
meios de comunicação locais de língua chinesa
sobre as Linhas de Ação Governativa para 2018,
apresentadas pelo Chefe do Executivo esta semana.
Na quarta-feira, os jornais davam ênfase aos cerca de

議員蘇嘉豪或被中止職務
Deputado Sulu Sou pode ter o mandato suspenso

13 mil milhões de patacas que o Governo vai destinar
ao Programa de Comparticipação Pecuniária, à
atribuição de subsídios, e à previsão de crescimento
da economia anunciado por Chui Sai On.
Também houve críticas ao conjunto de políticas
anunciadas por Chui. Na quarta-feira, o Ou Mun
publicou uma manchete com enfoque nas lacunas

決 定 權 在 立 法 會 手 上。因 為 去 年 5 月 的 示
威，蘇 嘉 豪 遭 控 加 強 違 令 罪，其 餘 議 員 將
決定蘇嘉豪是去是留，因為《議員章程》第
二 十 七 條。若 大 比 數 通 過，儘 管 蘇 嘉 豪 仍
保留議員身份，但將被中止職務。
立法會收到初級法院指控蘇嘉豪的公函。現
在由立法會來決定是否中止蘇嘉豪的職務，
是否在判決前「休息」
。
新澳門學社前理事長鄭明軒亦同遭起訴。
二人參與由新澳門學社組織，抗議向暨南
大學捐獻一億人民幣的示威後，遭控加強
違令罪。
案件於本月28日開審。
A decisão está nas mãos da Assembleia
Legislativa. Os restantes deputados são
quem vai decidir se Sulu Sou fica com o
mandato deputado suspenso, depois de ter
sido acusado de crime de desobediência
qualificada na sequência de uma

das medidas relativas à habitação pública. O jornal

manifestação em maio do ano passado.
Em causa está o artigo 27 do estatuto dos
deputados. Se a maioria votar a favor,
o democrata Sulu Sou fica com funções
suspensas apesar de manter o título de
deputado.
O hemiciclo recebeu um ofício do Tribunal
Judicial de Base a comunicar a acusação do
jovem ativista. Compete agora ao hemiciclo
decidir se o mandato de Sulu Sou é suspenso
e se é autorizada a “sua intervenção em juízo”.
Scott Chiang, antigo presidente da
Associação Novo Macau, também é arguido
no processo. Os dois ativistas são acusados
de “desobediência civil” depois de terem
participado no protesto organizado pela
Novo Macau, contra a atribuição de um
subsídio à Universidade de Jinan, no valor
de cem milhões de yuan.
O início do julgamento está agendado para
2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

realçava que não há referência ao número de
unidades que vão estar disponíveis no concurso
público para habitação económica previsto para
2019, e criticava a redução do número de unidades
que estão planeadas para a Avenida Wai Long. Já o
Jornal do Cidadão criticava o relatório pela “falta
de surpresas”, e focava o facto de “nada ter sido
mencionado” quanto ao Metro Ligeiro de Macau.
Sobre o caso de Sulu Sou, que pode ver o mandato
de deputado suspenso por estar acusado de crime
de “desobediência civil”, a maioria dos meios de
comunicação de língua chinesa reproduzem os
comunicados de imprensa do Ministério Público e
da Polícia. A Rádio Macau e o jornal Cheong Pou
referem que Chui Sai On se recusou a comentar
o caso, que o secretário para a Segurança disse
não se tratar de perseguição política, e que o
presidente do hemiciclo, Ho Iat Seng, refere que
a suspensão do mandato do deputado dependerá
da votação no hemiciclo.

香港 hong
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香港（民主）青年的未來在何方？
O que será dos jovens (democratas) de Hong Kong?

黃

之鋒、羅冠聰與周永康最終被保釋，但
他們未來的日子不會太輕鬆。鄭明軒、
莊璟珉和白傑明表示，北京方面將繼續收緊由
民主人士策劃的青年民主運動的緊箍咒。
如今在談及香港爭取民主的鬥爭時，黃之鋒、
羅冠聰與周永康是一定會被提到的名字。這一
切都是從雨傘運動開始的，最終他們成為對抗
地方和中央政府的叛亂一代的象徵。由於這一
抗議活動
（被認為是主權移交後對親北京派系
最強的挑戰）
，他們被定罪，並因
「非法集會」
而
被捕。上個月，黃之鋒和羅冠聰在服刑兩個月
後獲得保釋。終審法院於本月7號發出上訴許
可，並將於2018年1月16日開審。與此同時，法
院批准延長了黃之鋒和羅冠聰的保釋外出時
間，並准予尚未完成程序的周永康保釋。學者
莊璟珉、新澳門學社前理事長鄭明軒、記者白
傑明均認為，這些民主人士被監禁標誌著一個
時代的結束。

J

oshua Wong, Nathan Law e
Alex Chow acabaram de ser
libertados, mas não lhes esperam
dias fáceis. Scott Chiang, Eric
Chong e Ben Bland dizem que
Pequim vai continuar a apertar
o cerco ao movimento de jovens
democratas que os ativistas
protagonizam.

Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow
são hoje nomes incontornáveis quando
se fala de luta pela democracia em Hong
Kong. Tudo começou com o movimento
dos guarda-chuvas, quando se tornaram
símbolos de uma geração revoltada com
os governos local e central. Por causa do
protesto, considerado o mais forte desafio à
linha pró-Pequim desde a transferência de

soberania, foram condenados e estiveram
presos por “reunião ilegal”. No mês
passado, Wong e Law foram libertados
sob fiança, depois de terem cumprido
dois meses de prisão. No passado dia 7
voltaram a julgamento para saber que vão
poder recorrer da sentença de prisão a 16
de janeiro de 2018. Na mesma sessão, o
tribunal estendeu a liberdade sob fiança
a Wong e Law, e concedeu fiança a Chow,
que ainda não tinha feito o pedido. O
académico Eric Chong, o antigo presidente
da associação Novo Macau, Scott Chiang,
e o jornalista Ben Bland consideram que
a prisão dos ativistas marcou o fim de
uma era.
“O movimento dos guarda-chuvas e o seu
fracasso podem ter sido o fim do ‘ativismo
feliz’, em que as pessoas sentiam que
podiam manifestar-se com a certeza de
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que voltariam a casa sãs e salvas”, diz o
antigo presidente da maior associação
pró-democracia em Macau.
Scott Chiang antecipa um futuro difícil para
Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow,
ainda que agora estejam em liberdade e o
Tribunal de Última Instância de Hong Kong
tenha aprovado os pedidos de recurso.
“Aprendemos com a História que quem luta
contra um regime opressivo, tem sempre
uma batalha longa e difícil antes de ver
sequer uma ínfima luz de esperança.”
Em agosto, Joshua Wong (21 anos) foi
condenado a seis meses de prisão, Nathan
Law (24 anos) a oito, e Alex Chow (27 anos)
a sete meses. Se perderem o recurso, os
ativistas vão ter de cumprir as penas de
prisão a que foram condenados.
Eric Chong, professor na Universidade de
Hong Kong, acredita que os jovens vão
acabar por ser libertados, tendo em conta
que já estiveram presos alguns meses,
e que a liberdade sob fiança devolveu
algum ânimo ao campo pró-democrata
e a outros ativistas. Relativamente ao
impacto que a prisão dos jovens teve, o
académico entende que o panorama está
dividido, mesmo entre os mais novos.
“Há os insatisfeitos, que estão a perder a
esperança e que acabam por se alienar. E
os que continuam a querer uma mudança”,
afirma o académico, que também
participou no livro “Interest Groups and
the New Democracy Movement in Hong
Kong”, editado por Sonny Lo.
Já Scott Chiang diz que Hong Kong
atravessa um momento chave. “Ou
cede perante a pressão enorme para
que se submeta a Pequim, ou aumenta
o movimento de resistência e reforça ainda
mais a autoestima para contestar”, analisa.
O jornalista Ben Bland diz que ainda é
cedo para tirar conclusões. “Alguns dos
ativistas mais proeminentes parecem ter
recuperado forças. Outros começaram a
recear as consequências da desobediência
civil”, afirma.
Bland, que publicou o livro “Generation
HK: Seeking Identity in China’s Shadow”,
diz que, por enquanto, as tentativas de
dominar as aspirações democráticas
levadas a cabo pelas autoridades de
Hong Kong e Pequim só têm estimulado
a reação dos jovens democratas. “Ainda
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鄭明軒表示：
「雨傘運動及其失敗可能是
『快樂
抗爭』
的結束——人們認為他們可以隨意集會
遊行，然後安然無恙地返回家園。」
雖然現在獲得了保釋，香港終審法院已經批
准了這個上訴，但是鄭明軒還是預料到了黃
之鋒、羅冠聰與周永康艱難的未來。
「我們從
歷史中了解到，對抗政權壓迫的人總是要經
歷漫長而艱難的戰鬥，才能看到一絲微弱的
希望。」
八月，黃之鋒（二十一歲）被判六個月監禁，
羅冠聰（二十四歲）被判八個月，周永康（二
十七歲）被判七個月。如果他們的上訴失敗，
將不得不服刑。
香港教育大學教授莊璟珉認為，這些年輕人
最終會被釋放，因為他們已經被監禁了幾個
月，而且保釋平復了泛民主派和其他社運人
士的一些焦躁情緒。有關這些年輕人被監禁
的影響，這位學者認為情況要分開來看，即
使是最年輕的世代也是如此。這位學者表示，
「有些人不滿意，失去希望，最終疏遠了。有
一些還想要改變。」
他也參與了由盧兆興編輯的
《Interest Groups and the New Democracy
Movement in Hong Kong》一書。
鄭明軒指出，香港正在經歷一個關鍵時刻。他
分析：
「或是屈服於北京的巨大壓力，或是進一

assim, as autoridades acreditam que,
a determinada altura, o controlo mais
apertado e a imposição de penas mais
rígidas para quem pisar o risco de Pequim
vai acabar por deter os ativistas”, antecipa
o correspondente do Financial Times em
Hong Kong.

Identidades
Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow são
os rostos de uma geração que nasceu perto
ou depois de 1997, quando Hong Kong
deixou de ser uma colónia britânica para se
tornar uma região administrativa especial
chinesa. Os três fazem parte da fação que
contesta a autoridade do Continente. Em
2014 foram protagonistas do maior desafio
político a Pequim - desde Tiananmen, em
1989 -, com aquela que ficou conhecida
como a “revolução dos guarda-chuvas”.
A manifestação visava a proposta do
Governo central para a eleição do Chefe
do Executivo. Pequim contemplava a
votação direta para o líder do Executivo,
mas com uma ressalva: só iriam a votos
os candidatos previamente escolhidos
por uma comissão eleitoral composta na
sua maioria por membros próximos do
Partido Comunista Chinês. O detalhe levou
milhares de pessoas, sobretudo jovens,
para as ruas num protesto que paralisou
o centro urbano de Hong Kong, durante
quase três meses.
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「中國嚴重關切任何分裂主義
對國土邊界威脅。香港似乎已
經成為關注的焦點。」
白傑明

“A China preocupa-se
seriamente com qualquer
ameaça de separatimo
nas suas fronteiras.
Hong Kong parece ter
passado a estar na lista de
preocupações”, realça Ben
Bland.

Nathan Law, então com 23 anos, chegou
a ser eleito e tornou-se deputado mais
novo em Hong Kong. Assim como outros
cinco escolhidos pela via direta, foi
desqualificado meses mais tarde por usar
os juramentos no hemiciclo para protestar
contra Pequim.
“Esta geração tende, surpreendentemente,
para uma identidade mais local do que
nacional”, explica Chong.
Já Ben Bland considera que há uma espécie
de “vazio identitário” que caracteriza
a geração pós-transição e a afasta das
gerações precedentes. Ao contrário dos
pais e dos avós, os jovens de hoje não têm
uma ligação forte com a China continental
e também não se reveem na Hong Kong
dominada pelos britânicos. “Perante esse
vazio de identidade, muitos cresceram com
a convicção de que eram os primeiros e
principais cidadãos de Hong Kong”, refere.
Uma identidade que para Bland tem sido
alimentada e ameaçada pelo crescente
conflito político entre Pequim e Hong
Kong. “No seio desta geração, há diferentes
perceções e visões do que significa ser
de Hong Kong. Mas sinto que muitos
estão unidos na vontade de proteger as
liberdades e a cultura da cidade.”
Para Eric Chong - que também tem como
objeto de estudo os novos grupos de jovens
que estão contra a política da educação
patriótica - a relação com o Continente e o
Governo central piorou desde que C.Y Leung
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「雨傘運動及其失敗可能是『
快樂抗爭』的結束——人們認
為他們可以隨意集會遊行，然
後安然無恙地返回家園。」
鄭明軒

“O movimento dos
guarda-chuvas e o seu
fracasso podem ter sido o
fim do ‘ativismo feliz’, em
que as pessoas sentiam
que podiam manifestarse com a certeza de que
voltariam a casa sãs e
salvas”, diz Scott Chiang.
foi Chefe do Executivo. “Impor a identidade
nacional e local, e reivindicar que os jovens
não são suficientemente patriotas parece
não estar a resultar”, considera.
Ainda assim, continua, é errado falar
da geração pós-transição como se fosse
uniforme. “Continua a haver jovens sem
um grande sentido de dever cívico. E
também não podemos esquecer os que
apoiam a identidade nacional por causa das
origens ou porque tiveram uma educação
pró-Pequim nas escolas públicas que
frequentaram”, realça.
A divisão mantém-se na forma como
lidam com os problemas. A dificuldade em
encontrar trabalho, de mobilidade social
e de progressão na carreira, a juntar à
dificuldade em comprar ou arrendar casa
são alguns dos dilemas de uma geração
dividida entre os que se conformam e os
que se insurgem contra o ‘status-quo’. Os
que sentem que podem mudar a situação
veem na democracia a solução. “Acreditam
que um sistema democrático pode alterar a
conjuntura porque sentem que o Governo
não os representa.”
O Governo central, o Executivo de Hong
Kong e os magnatas da região com
influência sobre o poder político são os
alvos de uma geração revoltada com a
ausência de perspetivas. “É uma batalha
gigante tendo em conta o tamanho, o poder
e o dinheiro do lado oposto. Resta-lhes
reivindicar por valores como a democracia,
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步增加抵抗運動，加強自尊以進行抗議活動。」
記者白傑明認為，現在得出結論還為時過早。他
說，
「一些更為重要的社運分子似乎已經恢復了
力量。其他人則開始害怕不服從政府的後果。」
出版了《Generation HK: Seeking Identity in
China’
s Shadow》
一書的白傑明表示，香港和
北京試圖主宰民主氛圍的嘗試，激起了年輕民
主人士的反應。這位香港
《金融時報》
記者說：
「
儘管如此，有關當局還是認為，在明確的時期，
更嚴格的管控和更嚴厲的懲罰最終將阻止社
運分子們的行動。」

身份認同

黃之鋒、羅冠聰與周永康都是在1997年左右或
之後出生的一代人，當時香港已不再是英國的
殖民地，成為了中國的特別行政區。他們三個是
對抗中央政府權威的派系的成員。他們在2014
年對北京發動了一場被稱為「雨傘革命」的政
治挑戰——而這場挑戰是自1989年天安門事件
以來最大的政治挑戰。
這次示威是針對中央政府所提出的選舉行政長
官的建議。北京考慮直選行政長官，但有一個
要求：只有由（主要是親中共成員組成的）選舉
委員會預先選出的候選人才能被投票。這個細

o estado de direito, a liberdade, os direitos
humanos e a justiça social, e tentar
mobilizar o resto da população para se
juntarem à sua causa”, diz Chong.
Em Macau, também há uma geração póstransição, com cerca de 20 anos, mas muito
díspar da que vive na região vizinha.
“Não partilhamos a mesma história e a
maioria dos nossos residentes não sente
a mesma frustração face à reunificação
(com o Continente). Mal vejo os nossos
líderes fazer mais que murmurar perante
as injustiças”, salienta Scott Chiang.
A comparação entre as duas cidades é,
por norma, inevitável. Ambas são regiões
autónomas especiais administradas sob o
princípio “um país, dois sistemas” e tiveram
ligações a países ocidentais. Hong Kong
deixou de fazer parte da Grã-Bretanha em
1997, e Macau em 1999, depois de séculos
sob a administração portuguesa. Vivem
lado a lado, mas são distantes na forma
como se relacionam com o ‘status quo’.
Não é por acaso que Macau mereceu o
título de “bom aluno” face a uma Hong
Kong apelidada de “rebelde”.
“Há frustração e tensão na nossa
população, mas não há maneira dessa
pressão se tornar numa força que possa
resultar numa viragem. Podem dizer que a
eleição de Sulu Sou [antigo vice-presidente
da Novo Macau] foi um momento decisivo
para uma mudança real, mas ainda há
tanta coisa por fazer”, lamenta Scott
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節使得數以千計的人——大部分是年輕人，走
上街頭，抗議遊行令香港內城癱瘓近三個月。
羅冠聰在23歲時當選，成為香港最年輕的議
員。和其他5位直選的議員一樣，他因為利用
宣誓來抗議北京而在幾個月後被取消資格。
莊璟珉解釋到：
「這一代人出人意料地更傾向
於地方而非國家的身份。」
白傑明認為政權移交後的一代人有一種
「身份
空白」
的特點，並與前代人保持距離。不像父母
和祖父母，今天香港的年輕人與中國內地沒有
很強的聯繫，他們也不熟悉香港英治時期的歷
史。他說：
「面對這個身份的虛空，許多人都越來
越相信他們是香港的首批也是主要的公民。」
白傑明認為，北京和香港之間政治衝突的日益
加劇，滋養且威脅著這一身份認同。
「這一代人
對香港的含義有不同的看法和角度。但是我覺
得很多人都是為了保護香港的自由和文化而
聯合起來的。」
在莊璟珉看來（他亦正在研究反國教的新生
青年團體）
，自梁振英成為行政長官以來，香
港與中央政府間的關係日益惡化。他認為：
「
強調國家和地方的身份認同，聲稱年輕人不
夠愛國的方法似乎沒有起到作用。」
但是還是要指出，把政權移交後的一代看做一

Chiang, que foi a cara da Novo Macau
durante dois anos.

O ano D.
O modelo “um país, dois sistemas” define
que Pequim tem soberania sobre Hong
Kong e Macau, mas confere às regiões um
certo grau de autonomia que permite, por
exemplo, várias liberdades que não existem
no Continente. O sistema económico
capitalista, a independência dos tribunais
e a liberdade religiosa e educativa são
características intocáveis, contidas na Lei
Básica que reúne as normas que tutelam o
funcionamento político de Macau e Hong
Kong durante os primeiros 50 anos após a
passagem para a administração chinesa.
Será em 2047 para Hong Kong, e em
2049 no caso de Macau, que se decidirá
o futuro das regiões autónomas. Scott
Chiang entende que pouco mudará antes,
tendo em conta a “conjuntura atual” e a
“mentalidade do regime”.
Resta saber o que vai mudar depois,
quando os jovens de hoje já tiverem nas
mãos as rédeas das cidades. “Teremos
uma sociedade civil capaz de discutir e
apoiar o movimento que quer ter mais
poder de decisão sobre o nosso destino?
Esse é o grande desafio que esta geração vai
enfrentar. O que fizermos ou não fizermos
agora vai decidir o destino das regiões no
pós-2047 e 2049”, vinca.
Ben Bland, que também colabora com
publicações como o The Economist e
o The Daily Telegraph, relembra que,
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一國兩制」框架下的、與西方國家有聯繫的特
個整體是錯誤的。
「有年輕人沒有很大的公民
別自治區。香港從1997年起不再是英國的一部
責任感。我們也不能忘記那些因為他們的出身
分，澳門在歷經幾個世紀後，自1999年起，不再
或在公立學校唸書接受過親北京教育而認同
受葡萄牙政府統治。兩個城市是親密的鄰居，
國家身份的人。」他說。
但對於
「現狀」
的處理方式上卻相去甚遠。與綽
因此在處理相關問題的時候應該分開來看。找
號
「叛逆」
的香港相比，澳門獲得
「好學生」
的稱
工作、社會流動和職業發展的困難，以及購買
號並非偶然。
或租賃房屋的困境，是分裂為「安於現狀」和「
鄭明軒指，
「我們的人民會有挫折感和緊張感，
反抗
『現狀』
」
的這代人所面臨的部分進退兩難
但這種壓力無法成為一個可以導致轉折的力
的困境。那些覺得可以改變局面的人在民主中
量。你可以說，新澳門學社副理事長蘇嘉豪的
看到了解決辦法。
「他們認為，民主制度可以改
變這一形勢，因為他們覺得政府不代表他們。」 當選是真正改變的轉折點，但是仍然還有很多
事情要做。」
中央政府、香港行政長官和能對政治權力產生
影響的地方富豪是這代缺乏觀點的人反抗的
目標。
「考慮到對手的規模、權力和金錢，這是
未來
一場艱苦卓絕的戰鬥。他們為其主張而戰，如
民主、法治、自由、人權，社會公正等價值觀，並 「一國兩制」模式規定，北京對港澳地區擁有
力圖動員其餘人民共同參與這項事業。」
主權，但賦予兩地一定的自治權，例如允許許
在澳門，也存在這樣一個約20歲左右的後政
多內地地區所沒有的自由。資本主義的經濟制
權移交世代群體，但與他們與香港的這一世
度、法院的獨立性、宗教和教育的自由，都是受
代極其不同。鄭明軒說，
「我們的情況完全不 《基本法》保護的不可侵犯的權力。《基本法》
一樣，面對與內地的統一，大部分居民也沒
集合了澳門和香港在政權移交給中國政府後
有感覺到挫折。我很少看到我們的領導人面
的頭五十年裡的政治運作規定。那香港在2047
對不公平時做出抱怨以外的事情。」
年，澳門在2049年將會決定自己的未來。鄭明
這兩個城市之間的比較是不可避免的。都是「
軒認為，考慮到「現狀」和「政權思維」
，在此之
前幾乎不會有什麼變化。
還有待觀察的是，當今天的年輕人掌握了城市

muitas vezes, o conservadorismo acaba
por aparecer com a idade. “Veremos se
isso acontece com esta geração. A minha
sensação é que o Continente vai querer
reforçar a parte de ‘um país’ sobre os ‘dois
sistemas’. Os desafios para Hong Kong vão
surgir antes de 2047”, prevê.
Para Eric Chong poderá haver espaço
para mais reformas políticas, incluindo
a implementação do sufrágio universal
para eleger o Chefe do Executivo, se
Pequim e o Governo de Hong Kong derem
ouvidos à população em vez de “imporem
a identidade nacional, e forçarem os
sentimentos de pertença à República
Popular da China e de patriotismo”.
Ainda assim, não deixa de mostrar
preocupação com o futuro da cidade
depois de declarações como as que fez
recentemente o antigo Chefe do Executivo
de Hong Kong. “Quando C.Y. Leung defende
que matar alguém em nome de um país não
é ilegal só desajuda a que haja confiança
nessa ideia de identidade nacional ou
sentimento de pertença ao Continente, e
deixa por terra a ideia de que são os jovens
de Hong Kong que não são patriotas. Só
vêm criar mais obstáculos.”
Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow já
disseram que não vão desistir. E Pequim
também já mostrou que não os vai deixar
pisar o risco, como realça Ben Bland.
“A China preocupa-se seriamente com
qualquer ameaça de separatismo nas suas
fronteiras. Hong Kong parece ter passado
a estar na lista de preocupações.”
Sou Hei Lam
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的權力之後，會發生什麼樣的變化。他強調，
「
我們是否會有一個能夠討論和支持希望對我
們的未來有更大決定權的運動的公民社會？這
是這一代人將面臨的巨大挑戰。我們現在做什
麼或者不做什麼將決定2047年和2049年後這
兩個地區的命運。」
也與《經濟學人》和《每日電訊報》等刊物有合
作的白傑明回憶說，保守主義會隨著年齡的增
長而出現。他預測到，
「我們會觀察這一代人是
否會發生這種情況。我的感覺是，內地想要加
強
『一國』
的部分更甚於
『兩制』
。香港面臨的挑
戰將在2047年之前到來。」
在莊璟珉看來，可能會有更多的政治改革空
間，包括實行普選產生行政長官，如果北京
和港府聽取民眾的意見，而不是「強加國家
認同、中華人民共和國歸屬感和愛國主義」
。
不過，在香港前任行政長官最近的發言之後，
他對這個城市的未來充滿憂慮。
「當梁振英說，
以國家的名義殺人不是非法的時，只會降低對
內地的國家認同或歸屬感的信念；而且認為是
香港的年輕人不愛國，只會創造更多的障礙。」
黃之鋒、羅冠聰與周永康已經表示不會放
棄。而北京也表明不會繼續縱容，正如白傑
明所指出的那樣。 「中國嚴重關切任何分裂
主義對國土邊界威脅。香港似乎已經成為關
注的焦點。」

FRC

蘇爔琳
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巴西 Brasil

巴西科學界面臨癱瘓危機
A crise e o risco de uma paralização
na ciência brasileira
卡洛琳娜·得雷 Carolina de Ré | 《葡新社》
《
/ 澳門平台》獨家報導 Exclusivo Lusa/Plataforma Macau

僅

中國古話說的「危機」
（「危險」與「機會」並存）——在巴西經常被引
用，在經歷了兩年的政治和經濟管理的困難時期後，巴西的形勢開
始穩定下來。然而對於巴西科學家來說，
「危機」只是轉化為研究項
目癱瘓的「風險」
，而非機會，因為近年來政府連續削減針對科學發
展的公共資金。
A dualidade do ideograma “crise” no chinês
tradicional - “risco” e “oportunidade” - é muitas
vezes citada no Brasil, país cujo cenário começa a
estabilizar-se depois de dois anos conturbados na
gestão política e económica, como um símbolo de
motivação. No entanto, para cientistas brasileiros
“crise” tem-se traduzido apenas em “risco” de
paralização dos seus projetos de pesquisas e não em
oportunidade, tendo em vista os sucessivos cortes das
verbas públicas destinadas ao desenvolvimento da
ciência realizados pelo Governo nos últimos anos.

他表示，
「我們觀察到經濟危機的存在，但
2 0 1 7 年，巴 西 科 技 創 新 與 交 流 部
市
場
開
始 反 應，問 題 開 始 得 到 解 決。似 乎
（MCTIC）就削減了44％的研究經
費，將初始預算從58億雷亞爾（15億歐元） 經濟危機已經走到了盡頭，而科學已經被
粉碎了......科學危機比巴西正在經歷的所
削減到32億雷亞爾（8.4億歐元）
。
有危機都還要糟糕。」
預計到2018年，這一預算會進一步減少。到
他還提及了人們對於科學研究在巴西社會
目前為止，科學研究組合的預算估計為27億
中的作用缺乏認識。
雷亞爾（7.1億歐元）
。
João Fernando Gomes de Oliveira說，
「當
由於巴西的科學發展融資模式是圍繞公共資
金的使用而建立的，主要來自與巴西科學、 你想要和一位領導人、一位行政權責人員、
一位議員或一位參議員談論科學時，似乎這
技術、創新和通信部（MCTIC）等部委相關的
個主題已經超出了所有人的擔憂範圍.. ....
發展機構，削減經費除了會對阻礙新項目立
人們對於社會中什麼是重要的缺乏認識。政
項外，還會對項目進展產生直接影響。
治家們的看法更多地集中在公眾輿論的良
巴西科學促進會（SBPC）主席Ildeu
de
好聲譽或投票上，而不是在考慮什麼是對國
Castro Moreira對《葡新社》表示，巴西科
家未來及其重要的事物。」
學正在經歷一個許多項目正在被叫停的
微妙時期，並批評了削減發放給研究人員
的資源的行為。
公立大學捉襟見肘
他表示，
「削減科研資源是一個愚蠢的經濟
舉措。如果在世界上有什麼事物可以激活經
巴西公立大學在科學界發展中發揮著重要的
濟，毫無疑問就是科學和技術......科學技術
作用，因為它們培養了一大批的研究人員，
給巴西經濟帶來了巨大的資源規模，我們只
同時也管理著大部分的實驗室。
需要看看大豆和發現巴西最大的海岸石油
聯邦高等教育機構（Andifes）全國董事會主
儲備的例子就可以理解。」
席Emmanuel Tourinho表示，如今「聯邦大
Ildeu de Castro Moreira認為，
「（政府）這
學系統負責一半以上的科學研究以及碩士博
個沒有用於投資的資源的論點並不能說服
士培養。它在科學技術生產方面扮演著重要
我們。這些是政治選擇。錯誤的政治選擇。」 的角色，對於國內的創造創新也最為重要」
。
這位巴西科學促進會（SBPC）的主席指出， Tourinho指出，這些機構的資源被削減的
有一個與科學相關的議案正在商談中，旨在
幅度更大，預算被削減且負責維護這些大
將分配到科研的資源在2018年增加至約46
學運轉的教育部也受到衝擊。
億雷亞爾（12億歐元）
，雖然人承認，這個數
他指出，
「如今的現實是不僅資源缺乏，而且
額不僅不能得到確保，還可能會被削減。
資源還在減少，無論是大學自己的預算，或
當被問及未來一年將用於科學研究的資
來自聯邦系統的支持科學研究的財政撥款
金總額時，MCTIC只報告說「它也在為實
都在減少。科學技術部現在的投資數額只有
現2018年的預算而努力，因為它認為科學
2013年的三分之一。」
研究對於所有國家及社會的經濟發展而 「相當高比例的高質量研究使巴西在世
言都至關重要」
。
界科學生產的排名中從第23位躍升至第
巴西科學院（ABC）副主席JoãoFernando
13位，但如今它開始面臨維持自身運轉的
Gomes de Oliveira是另一位擔心投資下
困難。目前仍在進行的研究所使用的資金
降的研究人員。
是2014年前籌集到的，而新項目正在被擱

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台
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ó em 2017, o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) do Brasil cortou 44 por cento do
dinheiro dotado à pesquisa, baixando o
orçamento inicial de 5,8 mil milhões de reais
(1,5 mil milhões de euros) para 3,2 mil milhões
de reais (840 milhões de euros).
Para 2018, a expetativa é de que aconteça uma
nova redução. Até ao momento, o orçamento
da pasta da Ciência para pesquisa prevê 2,7
mil milhões de reais (710 milhões de euros).
Como o modelo de financiamento do
desenvolvimento científico no Brasil está
organizado em torno do recurso a verbas
públicas, principalmente de agências de
fomento ligadas ao MCTIC e também a outros
ministérios, as reduções têm um impacto
direto no andamento dos projetos, além de
inviabilizar novas iniciativas.
Ildeu de Castro Moreira, presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), disse à Lusa que a ciência
brasileira vive um momento delicado e que
muitos projetos já estão a ser descontinuados,
criticando os cortes de recursos destinados
aos pesquisadores.
“Cortar recursos destinados à pesquisa
científica é uma economia burra. Se tem
uma coisa no mundo que pode alavancar
a economia é a ciência e a tecnologia (...)
A ordem de grandeza dos recursos que a
ciência e a tecnologia trouxeram à economia
brasileira é gigantesca se pensarmos
apenas no exemplo da cultura da soja e no
descobrimento do pré-sal [maior reserva de
petróleo do país em seu litoral]”, argumentou.
“Este argumento [do Governo] que diz que
não tem recursos para investir não nos
convence. São escolhas políticas que estão
a ser feitas. Escolhas políticas erradas”,
considerou Ildeu de Castro Moreira.
O presidente da SBPC informou que existe
uma negociação em curso com a pasta
da Ciência e os recursos destinados para
pesquisa podem aumentar para cerca de
4,6 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de
euros) em 2018, embora reconheça que este
novo montante, além de não estar garantido,
poderá ser cortado.

Questionado sobre o total das verbas que
serão destinadas à pesquisa em ciência no
próximo ano, o MCTIC informou apenas
que “trabalha também pelo cumprimento
do orçamento para o ano de 2018, já que
considera o papel da pesquisa científica
imprescindível para o desenvolvimento
económico e social de qualquer país”.
João Fernando Gomes de Oliveira, vicepresidente da Academia Brasileira de Ciência
(ABC) é outro pesquisador preocupado com
a queda dos investimentos.
“Observamos que há uma crise económica,
mas o mercado começa a reagir, os problemas
começam a ser encaminhados. Ao que parece,
a crise [económica] encaminha-se para um
final, enquanto a ciência foi esmagada (...) A
crise na ciência é pior do que todas as crises
pelas quais o Brasil passa”, afirmou.
O responsável chamou ainda a atenção
para a falta de reconhecimento do papel
da pesquisa científica na sociedade brasileira.
“Quando você procura um dirigente, uma
pessoa do [poder] executivo, um deputado ou
um senador e vai falar sobre ciência parece
que este assunto está muito fora do universo
de preocupações de todos (...) Há uma falta de
visão do que é importante numa sociedade.
A percepção [dos políticos] é muito mais
voltada para aquilo que dá boa reputação na
opinião pública ou voto do que para o que
é importante quando pensamos no futuro
do país ”, destacou João Fernando Gomes
de Oliveira.

置......實際上，整個巴西的科學生產體係
都處於危險之中。」

會(FAPESP)，會收到聖保羅州GDP的1.5
％作為經費。根據法律，州長無權砍掉這筆
錢。出於這個原因，研究的經費運營良好。」
Marcos Silveira Buckeridge說到，根據
巴西科學院的一項調查（統計了2001年至
2011年的數據）
，聖保羅州佔巴西科研總
量的約60％。
但是這位負責人強調，聖保羅州的形勢也
可能會變得嚴峻，因為存在資金缺口的風
險——由於Fapesp無法為所有項目提供資
金，而且很多投給聖保羅州的實驗室的資
金也來自聯邦政府。

科研項目最多的州也面臨風險

巴西的研究機構也會收到地方政府方面的資
金。據聖保羅州科學院院長Marcos Silveira
Buckeridge的介紹，在聖保羅這個巴西最富
裕的州，聯邦政府方面的削減帶來了一定的
影響，但是這個影響相對較小。
他 解 釋 說，
「聖 保 羅 有 一 個 比 其 他 地 方 更
好的系統。我們有一個聖保羅州研究基金

Penúria nas
universidades públicas
As universidades públicas brasileiras
têm papel fundamental dentro do
desenvolvimento da comunidade científica
já que formam os pesquisadores e também
administram a maioria dos laboratórios onde
acontecem as pesquisas.
O presidente da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes), Emmanuel Tourinho,
referiu que hoje “ o sistema federal de
universidades é responsável por mais de

metade da pesquisa científica e da formação
de mestres e doutores. Ele tem o maior papel
na produção de ciência e tecnologia e a maior
importância para gerar inovação no país”.
Segundo Tourinho, nestas instituições a
queda dos recursos foi ainda mais severa,
com cortes no orçamento e nas transferências
do Ministério da Educação, que é responsável
pela manutenção destas universidades.
“A realidade vivida hoje é de redução e
falta de recursos pelas duas vias, seja no
orçamento próprio da universidade seja
nos recursos vindos do sistema federal que
financia a pesquisa científica. O investimento
do Ministério de Ciência e Tecnologia, em
valores corrigidos, hoje é pouco mais de um
terço do que era em 2013”, salientou.
“A pesquisa que vinha a ser qualificada
com uma taxa considerável, que fez o
Brasil passar de 23.º lugar para 13.º lugar
no ranking da produção de ciência mundial,
começa a enfrentar dificuldade para se
manter. As pesquisas que ainda estão em
andamento são financiadas com recursos
captados até 2014. Os projetos novos estão
a ser engavetados (...) Na prática, todo o
sistema de produção científica brasileira
corre risco”, afirmou.

Estado brasileiro
com maior número de
pesquisas corre risco
Os institutos de pesquisa brasileiros também
recebem dinheiro de governos locais. Em
São Paulo, estado mais rico do país, a queda
dos repasses federais teve um impacto, mas
ele foi menor segundo Marcos Silveira
Buckeridge, diretor da Academia de Ciências
do Estado de São Paulo (Aciesp).
“Existe um sistema que funciona melhor
em São Paulo do que em outros lugares.
Temos a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp) que recebe
1,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB)
do estado. Pela lei, o governador não tem o
direito de cortar o repasse deste dinheiro. Por
isto, o financiamento da pesquisa funciona
muito bem”, explicou.
他 說，
「這 個 研 究 缺 口 的 影 響 可 能 會 在 中
長 期，即 5 到 1 0 年 內 出 現。舉 一 個 實 際 的
例 子，我 以 繪 製 巴 西 人 血 管 特 徵 的 E l z a
項 目 為 例。他 們 的 成 果 正 在 幫 助 醫 生 和
藥 物 製 造 商 適 應 巴 西 標 準。到 目 前 為 止，
我 們 都 在 使 用 美 國 標 準，這 可 能 會 帶 來
診 斷 錯 誤 的 可 能 性。而 因 為 沒 有 錢，這 項
研究可能會被停止。」

國際科學界的批評

巴 西 科 學 經 費 被 削 減 的 幅 度 如 此 之 大，

PLATAFORMA MACAU | 17 de novembro 2017

Marcos Silveira Buckeridge contou que São
Paulo é responsável por cerca de 60 por
cento da pesquisa feita no Brasil, segundo
um levantamento da Academia Brasileira
de Ciência que levou em conta dados de
2001 até 2011.
O responsável frisou, porém, que a situação
pode tornar-se grave também no estado
porque existe o risco de haver um hiato
no financiamento, já que a Fapesp não
consegue financiar todos os projetos e
muito do dinheiro investido nos laboratórios
paulistas advém também das verbas federais.
“O reflexo deste hiato na pesquisa pode ter
um impacto no médio e no longo prazo, entre
cinco e 10 anos. Dando um exemplo prático
cito o projeto Elza criado para mapear as
caraterísticas vasculares dos brasileiros. Os
seus resultados estão a ajudar os médicos e os
fabricantes de remédios a adaptarem-se ao
padrão brasileiro. Até agora usamos o padrão
americano, o que eleva a possibilidade de
erros de diagnóstico. Sem dinheiro isto pode
parar”, exemplificou.

Críticas da comunidade
científica internacional
A redução das verbas para a ciência brasileira
alcançou uma projeção tão dramática que,
além de mobilizar pesquisadores locais,
também motivou 23 vencedores estrangeiros
do prémio Nobel a enviar, em outubro deste
ano, uma carta ao Presidente do Brasil, Michel
Temer, como um manifesto público.
“Isso [corte do orçamento para pesquisa
no Brasil] vai prejudicar o país por muitos
anos, com o desmantelamento de grupos
internacionalmente renomados e uma ‘fuga
de cérebros’ que irá afetar os melhores jovens
cientistas. Enquanto em outros países a
crise económica levou, às vezes, a cortes
orçamentários de cinco por cento a 10 por
cento para a ciência, um corte de mais de 50
por cento é impossível de ser acomodado,
e irá comprometer seriamente o futuro do
país”, concluíram os laureados com o Prémio
Nobel que assinaram a carta enviada ao
governante brasileiro.
除 了 影 響 到 了 本 地 的 研 究 人 員 外，還 使
得國外23位諾貝爾獎獲得者在今年10月
份 向 巴 西 總 統 米 歇 爾 · 特 梅 爾 致 信，表 達
公眾的不滿。
諾貝爾獎獲獎者們在寄給巴西總統的聯名
信中總結到，
「這（削減巴西的研究預算）帶
來的傷害會影響國家許多年。國際知名團
隊解體以及『人才外流』將會影響到巴西頂
尖的年輕科學家。而其他經歷經濟危機的
國家有時也會削減5％到10％的科學預算，
而削減50％以上是不可能被接受的，這將
嚴重危害國家的未來。」
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網絡峰會 web summit

「中國已不再是個容易賺錢的市場」
“A China já não é um mercado de dinheiro fácil”
紀美麗 Maria Caetano

緊

隨美國腳步的中國，對尋求投資者的
科技公司而言，它是其中一個充滿活
力的市場。來自碚曦投資管理集團的李倩玲
於全球網絡峰會上談論到應如何選擇最佳
發展道路。
創辦碚曦投資管理集團的行政總裁李倩玲

是里斯本舉行的全球網絡峰會上其中一位講
者。本屆議會致力為有意進入中國市場的外
國首創公司解決主要的困難。她承認現在中
國的創新存在問題，大部分的投資都缺乏戰
略利益以及對行業的認識。另外，目前的中
國市場開始出現變數，其功能也未見效益。
她提到其差異應以一個可持續實現價值的
系統完善，以專有的方式應對經濟行業中出

現的不同需求。
澳門平台：碚曦投資管理集團出資的新星
企業，它們要具備那些特點?
李倩玲：我們碚曦投資管理集團是一所專門
於某一行業的戰略投資集團。本人以及我的
團隊的專業是市場營銷、廣告媒體以及投資
此行業中的市場營銷技術、大數據以及人工

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

智能與應用程序。當我們作投資研究時，當
然，我們會考慮其商業模式與構思，但最重
要的是其創辦者以及其團隊。我們也會顧及
到人才方面，與其接觸互動，了解他們是否
具備領導的能力。
我們正尋求一個具價值的系統。首先，我們
要了解創立者的人品，如是否具有良好的品
格，抑或只是一個唯利是圖的人。如果為後
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os calcanhares dos EUA, a
China é um dos mercados
mais dinâmicos para as empresas de tecnologia à procura de
investidores. Bessie Lee, da Witihinlink, falou na Web Summit
sobre o melhor caminho para
lá chegar.

Bessie Lee, diretora executiva da
incubadora e investidora chinesa
Withinlink, foi uma das oradoras da
Web Summit, em Lisboa, numa palestra
dedicada às principais dificuldades com
que se deparam as ‘startups’ estrangeiras
que pretendem entrar na China. Lee
admite que há hoje uma “bolha”
na inovação chinesa, onde grande
parte do investimento é aplicado sem
interesse estratégico ou conhecimento da
indústria. Ainda assim, o mercado está a
mudar e o financiamento parece agora
menos disponível. A diferença, alerta,
pode ser feita com um sistema de valores
sustentável e respostas específicas às
necessidades dos diferentes sectores
económicos.
- Quais as características procuradas
nas startups que a Withinlink
acompanha e financia?
Bessie Lee – Na Withinlink, somos
uma
incubadora
e
investidora
estratégica para um setor específico.
O meu contexto profissional, bem
como dos meus colegas, é marketing,
publicidade e media, e apenas
investimos
em
tecnologias
de
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marketing e publicidade,’big data’ e
inteligência artificial com aplicações
nestas indústrias. Quando fazemos
prospecção de investimento olhamos,
claro, para a ideia e modelo de negócio,
mas aquilo que é mais importante para
nós é o próprio fundador ou equipa
fundadora. Queremos olhar para as
pessoas, interagir com elas, perceber
como lidam umas com as outras. Estamos
à procura de um sistema de valores.
Portanto, primeiro queremos perceber
qual o sistema de valores pessoal dos
fundadores, se são pessoas de bom
coração ou se estão apenas a correr atrás
do dinheiro. Caso se limitem a correr
atrás do dinheiro, o mais provável é não
investirmos. Primeiro, queremos avaliar
a qualidade das pessoas, das equipas,
se estas se enquadram no sistema de
valores que preferimos. Só depois da
equipa vem o modelo de negócio. Em
terceiro lugar, as ideias de negócio
apresentadas têm de responder a pelo
menos um desafio de marketing que
conheçamos. Não basta começar uma
empresa apenas para começar uma
empresa. Esta tem de procurar dar
resposta a um desafio de negócios. São
estas as áreas que avaliamos.
- Menciona a preocupação em
encontrar um determinado sistema
de valores. No final, apostando
nessas empresas, terão uma parte
do negócio. Não é comum que seja
essa a primeira preocupação. Porque
têm essa abordagem?
B.L. – Na China, há muitas pessoas a
iniciar negócios ou a investir apenas

完全會出現泡沫的情況，我
認為爆發的時間也不久矣，
我們可以等候它的來臨，及
後，存活下來的企業將會更
強大、更具競爭力-這也是
我們應該尋求的東西。

Há definitivamente uma
bolha. Mas sinto que é
uma bolha que rebentará
bastante rapidamente.
Podemos ficar à espera
que a bolha rebente e,
depois disso, as empresas
que sobreviverem serão
aquelas que são boas e
competitivas – é essas que
devemos procurar.

com o propósito de fazer mais dinheiro.
Na minha equipa, não acreditamos que
isso seja sustentável a longo prazo. A
China já não é um mercado de dinheiro
fácil. Para que um negócio valha
efetivamente as valorizações que alcança
tem de ter significado. E como é que
tem significado? Tem de ser capaz de
responder aos desafios da indústria e
tem também de ter significado para as
pessoas que trabalham nesse negócio.
A maneira como os fundadores e
cofundadores tratam o pessoal é muito
importante. Se a empresa se limita a
ir atrás do dinheiro, é garantido que
a equipa agirá da mesma maneira.
Assim, quando deixar de receber
dinheiro, abandona a empresa. É por
isso que há uma alta rotatividade. Na
minha equipa temos mais de 20 anos
de efetivas operações de negócio na
China. Já vimos o suficiente para saber.
O sistema de valores não está no radar
de ninguém quando se recruta ou se faz
um investimento, mas nós sabemos quão
importante este pode ser – é um aspeto
crítico na decisão de investimento.
- Quem observa a China hoje em área
como as ‘fintech’ comenta as altas
valorizações das empresas e alerta
para uma possível bolha. Qual é a
sua opinião?
B.L. – A importância do mercado, a
concorrência e a grande liquidez, e o
facto de a China um novo mercado em
um grande número de sectores, são
quatro factores que se combinam para
empurrar as valorizações para níveis
muito mais elevados. Há definitivamente

第三季度亞洲範圍內較大的投資 (美金)
Maiores investimentos obtidos na Ásia no terceiro trimestre (em dólares dos Estados Unidos)
今日頭條（中國北京） Toutiao (Pequim, China)
電動汽車制造分支北汽新能源（中國北京） BAIC BJEV (Pequim, China)

ofo小黃車（中國北京） Ofo (Pequim, China)

聯合辦公空間（中國上海） WeWork China (Xangai, China)

商湯科技（中國北京） SenseTime (Pequim, China)

睿能創意股份有限公司（台灣龜山） Gogoro (Guishan,Taiwan)

OYO酒店（印度古爾崗）OYO Rooms (Gurgaon, Índia)

每日優鮮（中國北京） Miss Fresh (Pequim, China)

點融（中國上海） Dianrong (Xangai, China)

随手記（中國深圳）Feidee (Shenzhen, China)

人人車（中國北京） Renrenche.com (Pequim, China)

VIPKID英語-美國小學在家上（中國北京） VIPKid (Pequim, China)
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來源: Fonte: 2017年10月KPMG畢馬威《創投脈動》 “Venture Pulse”, KPMG, outubro 2017
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者，很可能我們不會出資。首先，我們要對創
立人及其團隊的品格作出評價，測試是否處
於要求的範圍內。其後，才開始談論其商業
模式。第三，我們才考慮其商業構想，他們至
少要回答到一個大家都認識的市場營銷挑
戰，這就是我們考量的範圍。
澳：請說一下您在尋求一個具價值體系時的
憂慮。對這些企業作出投資，他們將會有更
多的生意。你首要的憂慮不是常見的觀點，
為何有這種想法呢?
李：在 中 國，很 多 人 開 始 創 業 都 要 本 着 要
賺 更 多 的 錢 為 目 標。我 的 團 隊 中，我 們 都
不相信這會長久或可持續，中國已不再容
易賺錢。為了讓一個失敗的商業能實現價
值，必須具存在意義。那怎樣才算有意義？
必須有能力應對行業中的挑戰，對在此行
業中工作的人有意義。如創業者與共同創
辦人就充當着相當重要的角色。如一所企
業只唯利是圖，可以肯定它的團隊也不相
伯 仲，當 公 司 不 再 賺 錢，只 會 面 臨 被 捨 棄
的下場。
因此，必須有高營業額。二十年來，我的團隊
在中國實現了無數的生意，我們有足夠的眼
界。在招聘或投資時，人品不會浮在眼前，但
它仍然是很重要的投資考量要件。
澳：有人觀察到今天的中國，在金融科技方
面存在企業高估值以及警告未來可能會出
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現泡沫的情況，您有甚麼看法?
李：市場中最重要的是競爭與流動性，事實
上，中國實為一龐大的新興市場，有着4重因
素構成它的高度價值。完全會出現泡沫的情
況，我認為爆發的時間也不久矣，我們可以
等候它的來臨，及後，存活下來的企業將會
更強大、更具競爭力-這也是我們應該尋求的
東西。
澳：獲得碚曦投資管理集團投資的企業有
怎樣的表現?
李：它們都表現得很好。現時我們已有12間
合作的企業，其中5間企業已完A系列（通過
向投資者出售優先股而獲得第一輪的融資）
，另外兩家企業將在明年証券交易所上市。
很幸運，我們的合作伙伴都有着優秀的表
現，但是我們的模式與別的風險投資者不
同。我 們 沒 有 大 型 的 合 作 伙 伴，我 們 的 目
標是擁有優秀且扎實的合作伙伴。
我們沒有限制投資的金額，也希望能做出成
果。我們出資、參與創業者允許我們加入的
領域。如我們加入並協助其公司建立的後續
業務，這意味着財務報告必須正確。沒有很
多創業者對金融十分認識，能理出對金融的
了解。因此，我們主攻撰寫報告，訓練他們能
填寫數字以及閱讀。我們給予他們機會，讓
他們舉辦一項活動，帶那些新手創業者與我
們一起到舞台上，向他們解釋如何講述他們
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的故事，其後告訴給更多的觀眾。另外，我們
也會安排與客户和代理商會面，讓他們有更
多的賺錢機會，以確保商業的可持續。比較
私人資本與風險資本的分別，我們是一個參
與度很高的投資者。所以說我們要的是優秀
且扎實的合作伙伴。
澳：大部分的投資者會希望參與到較後期
的階段?
李：我認為私人資本會這樣做。大部分的風
險投資者只會參與初始階段。中國跟其它的
市場一樣，大部分的投資者都會金融投資。
沒有足夠的戰略投資者在這行業中有實在
的經驗進入到市場，幫助這些年青人增加他
們的生意。所有的金融投資者對這行業都一
竅不通，或者某些會閱讀報告，但他們在這
行業中沒有一天有做成過生意，對這行業
的運作沒有實在的概念。在專門行業中的
投資者，與我們一樣的戰略投資者都有着
很大的潛力。
有趣的是，在中國，我們看到越來越多的高
管離開商業生涯，選擇創業的趨勢，例如我
自己，或者進入到一個投資集團，開展對行
業投資的工作。這是一個趨勢，我們也很開
心能有着這麼一個開端。
澳：最近，碚曦投資管理集團啟動了基金，
吸引更多的企業到中國，它是如何運作的?
李：去年，我們成立了第一隻以人民幣計算的

基金，現在我們正準備推出第二隻同樣以人
民幣計算的基金，但規模要大得多（仍然是開
放的）
，同時也準備推出以美元計價的基金。
如同我在全球網絡峰會上所說，所有想到中
國的企業，無論是發展成熟還是新星企業，它
們不知道如何進入中國市場，該向誰委託，應
該自己一人前行還是結伴同行。營銷策略要
求境內人員了解市場並提供協助，而我們就
有着這樣的條件。建立基金就是為了幫助企
業們，充當它們在中國的聯繫。
澳：有那些企業尋求基金會的協助?
李：市場營銷技術、廣告與媒體領域的企業，
這也是我們感興趣的企業。
澳：只有美國還是有其它地區的企業?
李：中國以外的所有地區。
澳：包括歐洲?
李：所有地方。也包括香港、澳門、歐洲、英
國，甚至以色列，這些地方都有着相當多的
技術企業。在澳門，有很多個人和超级富豪
的家庭團體。如果他們需要我們幫助管理行
業内的一些家庭基金，我很樂意看到這個機
會，找到這些有價值的公司，帶到集團投資
其把它們带到中國。
完全會出現泡沫的情況，我認為爆發的時間
也不久矣，我們可以等候它的來臨，及後，存
活下來的企業將會更強大、更具競爭力，這
也是我們應該尋求的東西。

uma bolha. Mas sinto que é uma bolha
que rebentará bastante rapidamente.
Podemos ficar à espera que a bolha
rebente e, depois disso, as empresas
que sobreviverem serão aquelas que
são boas e competitivas – é essas que
devemos procurar.
- Qual o desempenho das empresas
que já receberam investimento da
Withinlink?
B.L. – Estão bastante bem. Nós
trabalhamos nas etapas iniciais,
‘angel’ ou ‘Pré-A’. Atualmente, temos
12 empresas no nosso portefólio,
das quais cinco já completaram a
série A [primeira ronda de acesso a
financiamento através da venda de ações
preferenciais a investidores], e duas vão
para listagem em bolsa no próximo ano.
Temos muita sorte, o nosso portefólio
está a ter um bom desempenho. Mas o
nosso modelo é diferente dos de outros
investidores de capital de risco. Não
temos um grande portefólio, a nossa
abordagem é de portefólio ‘boutique’
com um nível profundo de incubação.
Não nos limitamos a pôr dinheiro e a
esperar que as coisas aconteçam. Pomos
o dinheiro e evolvemo-nos, efetivamente,
nas áreas que os fundadores permitem
nos envolvamos. Por exemplo, entramos
e ajudamos as empresas a estabelecerem
as suas operações de ‘backend’, o que

significa que os relatórios financeiros
têm de estar certos. Não há muitos
fundadores
com
conhecimentos
financeiros que consigam ter correta
parte financeira. Assim, acertamos os
relatórios, treinamos a equipa financeira
para que saiba preencher os números e
lê-los depois. Permitimos oportunidades
para se apresentarem em eventos como
este, trazendo as ‘startups’ connosco
para os palcos, explicando-lhes como
contarem a histórias delas, e contando
com elas esta história a um público
maior. Além disso, claro, marcamos
reuniões com clientes e agências de
forma a que encontrem o dinheiro
que garanta a continuidade dos seus
negócios. Por comparação com outros
– capital privado e capital de risco –,
somos investidores com muito maior
envolvimento. Daí que diga que temos
um portefólio boutique’, mas com um
modelo de incubação profunda.
- A maioria dos investidores quererá
entrar em fases mais tardias?
B.L. Será mais o capital privado a
fazê-lo. A maioria dos investidores
de capital de risco entra nas fases
iniciais. Mas na China, como em muitos
outros mercados, a maior parte dos
investidores são investidores financeiros.
Não há investidores estratégicos
suficientes com efetiva experiência na
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中國在吸引風險資金排行榜中奪冠
Pequim lidera no ranking da atração
de capital de risco

畢

indústria para estarem no mercado e
ajudarem estes jovens a fazer crescer
os respetivos negócios. Todos estes
investidores financeiros não sabem
nada sobre a indústria – ou o que sabem
aprenderam-no a ler relatórios, mas
sem passarem um único dia a gerir
negócios nesses setores. Não fazem
ideia de como funciona a indústria na
verdade. Investidores a atuar num setor
específico, investidores estratégicos
tal como nós, têm muito potencial.
Interessantemente, na China assistimos
a uma tendência na qual cada vez mais
executivos deixam a vida empresarial
para começarem as próprias firmas,
tal como eu fiz, ou para aderirem a
um grupo de investimento iniciando
investimento setorial. É essa a tendência,
e estamos muitos satisfeitos por estarmos
no início dessa tendência.
- A Withinlink arrancou muito
recentemente com um fundo para
atrair empresas para a China. Como
funciona?
B.L. – No ano passado conseguimos
levantar o nosso primeiro fundo
denominado em renminbi e estamos
agora a lançar o nosso segundo fundo
em renminbi, muito maior – ainda aberto
–, e também um fundo denominado em
dólares americanos. Tal como referi na
Web Summit, as empresas que queiram

vir até à China – sejam empresas maduras
ou startups – não sabem como entrar, em
quem confiar, se devem avançar sozinhas
ou formar parcerias. As estratégias de
entrada no mercado exigem pessoas que
estejam no terreno, conheçam o mercado
e as ajudem. E nós temos esse ângulo.
Quis criar este fundo para ajudar essas
empresas, servindo-as como ligação na
China.
- Que companhias procura para este
fundo?
B.L. – Tudo o que seja tecnologia de
marketing, de publicidade, dos media.
São essas as companhias nas quais
estamos interessados.
- Apenas dos Estados Unidos ou
também de outras regiões?
B.L. – Em qualquer lugar que fique fora
da China.
- Também na Europa?
B.L. – Em qualquer lado. Também
em Hong Kong, Macau, na Europa,
Reino Unido, e até Israel, onde há
muitas empresas de tecnologia. Em
Macau, há muitos indivíduos e grupos
familiares super-ricos. Se quiserem que
os ajudemos a gerir alguma parte de
fundos familiares dentro do nosso sector,
gostaria imenso de olhar para essa
oportunidade, encontrando empresas
de valor para estes grupos investirem e
trazendo-os assim para a China.

馬威咨詢公司上月發布的數據顯示，
今年第三季度，兩家總部位於北京的
企業在最大創業風險投資基金中佔據了兩席
「創業公司」的全球領先地位，中國的科技
公司取代了美國貿易伙伴可吸引的投資量。
以人工智能運營的北京新聞報社《今日頭條》
，在收入排行榜中獲得第二位的殊榮（在上
季度的資金開放最後階段獲得20億美元的
收入）
，僅次於美國共享平台聯合辦公空間，
其在審查期間獲得最大業務30億美元的收
入。北京的電動製造商電動汽車製造分支北
汽新能源以16億美元的「B系列」融資獲得第
三名，其旨在擴大發展中的業務。
撰寫畢馬威最近報告《創投脈動》的筆者指
出：
「今天的中國已迅速地緊追美國，已经遠
遠超過了歐洲。」
在咨詢公司收集的數據當中， 7月至9月期
間，在創新領域方面，中國有5家企業已緊
隨全球十大融資機構身後，並且在亞洲十
二 大 基 金 中，中 國 已 佔 七 隻，合 計 超 過 五
百三十億美元。

D

uas empresas de Pequim seguraram
dois lugares de pódio global dos
maiores financiamentos por fundos
de capital de risco a ‘startups’ no
terceiro trimestre deste ano, indicam
dados divulgados no último mês pela
consultora KPMG, que vê as empresas
de tecnologia chinesas a alcançar
rapidamente as parceiras norteamericanas e a suplantar as congéneres
europeias nos volumes de investimento
que conseguem atrair.
O agregador de notícias Toutiao,
de Pequim, operado com recurso a
inteligência artificial, segurou o segundo
lugar no ranking dos volumes captados
- recebeu no último trimestre dois mil
milhões de dólares em fase tardia de
abertura do capital – logo atrás da
plataforma americana de partilha de
espaço WeWork, que obteve três mil
milhões de dólares no maior negócio
ocorrido no período em análise. A
fabricante de carros elétricos BAIC BJEV,
também de Pequim, surge em terceiro
lugar com 1,6 mil milhões de dólares
numa chamada ‘série B’ de financiamento
– destinada à expansão de um negócio já
desenvolvido.
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根據畢馬威會計師事務所的記錄，在七月至
九月期間，向中國新公司的融資共100筆，總
投資超過100億美元。283家企業在亞洲的總
收入為123億美元。
於美國方面，同期籌集的風險险資本為235
億美元，1706筆完成交易。於歐洲方面，在第
三季度金額已達到45億美元，約600筆完成
交易。
紀美麗

“A China está hoje rapidamente a alcançar
os Estados Unidos, e ultrapassou já
largamente a Europa”, observam os
autores do último relatório “Venture
Pulse” da KPMG.
Nos dados reunidos pela consultora,
empresas da China estiveram por
trás cinco dos dez maiores negócios
de financiamento do mundo na área
da inovação entre julho e setembro,
e seguraram sete dos 12 principais
financiamentos asiáticos, que, juntos,
cativaram mais de 5,3 mil milhões de
dólares.
No total, a KPMG regista, entre julho e
setembro, cerca de 100 financiamentos
aos novos negócios da China, num volume
total de investimento superior a 10 mil
milhões de dólares. O total obtido na Ásia
foi de 12,3 mil milhões de dólares em 283
negócios.
Nos Estados Unidos, o capital de risco
angariado no mesmo período foi de
23,5 mil milhões de dólares, com 1706
negócios fechados. Já na Europa, o terceiro
trimestre saldou-se em 4,5 mil milhões
de dólares, com cerca de 600 negócios
fechados.
M.C.
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珠海在橫琴建中拉經貿合作園
Zhuhai cria Parque de Cooperação Económica e Comercial
entre a China e a América Latina na ilha da Montanha
魏蒙 Wei Meng | 新華社 Xinhua

作

為廣東珠海服務中拉合作項目落地
的新載體，
「中拉經貿合作園」10日
在橫琴開園。該園正在整合法律服務、政策
研究、金融合作、跨境商品交易等服務，重
點打造「三中心三平台」
，將為拉美和加勒
比海地區投資者提供專業的服務。
這個合作園位於廣東自貿區橫琴片區核心
地段，佔地8.7萬平方米，計容面積約24.4
萬平方米，共有9棟主體建築以及獨具特色
的嶺南風情街，集研發辦公樓、高級公寓、
公共技術服務平台、展示體驗中心等軟硬
件設施展示體驗中心、一站式服務中心、公

C

omo um novo corpo de serviço para
a concretização de projetos de cooperação entre a China e América Latina,
foi inaugurado em Hengqin, Zhuhai, no
passado dia 10, o “Parque de Cooperação
Económica e Comercial China-América
Latina”.
Este parque oferece atualmente serviços
ligados à integração legislativa, estudo
de políticas, cooperação financeira e
troca de commodities além-fronteiras.
O ponto fulcral deste parque é a criação
de “três centros e três plataformas”,
fornecendo serviços especializados aos
investidores na zona das Caraíbas e da
América Latina.
O parque está situado na zona de comércio
livre de Hengqin, Guangdong, ocupando
uma área de 87 mil, com capacidade para
ocupar 244 mil metros quadrados. Ao todo
existem nove edifícios principais, ruas
características do Sul da China, edifícios
para investigação e desenvolvimento,
condomínios de luxo, plataformas de
serviço de tecnologia pública, centros
de exposições, centros de apoio único,

plataformas de tecnologia pública e
serviços de comércio online.
Além de tudo isto, também conta com
um acesso a plataformas online de alta
velocidade, um terminal automático de
informações, um gabinete móvel, um
espaço para conferências, um auditório
para informações, uma unidade de saúde,
serviço automático de estacionamento
automóvel, entre outros serviços de alta
tecnologia.
Até ao momento, o parque já assinou
acordos de cooperação com entidades
como a Zona de Comércio Livre do
Panamá, a MEXCHAM – Câmara de
Comércio entre o México e a China, o
departamento internacional da SPIC –
Empresa de Investimento de Energia
Nacional, o Instituto de Investigação e
Planeamento Municipal da Sociedade
Power China e a Empresa de Investimento
e Desenvolvimento Internacional de
Metalurgia da China, levando também
à criação de um espaço de trabalho
criativo, e ao investimento chinês em
energia internacional.
PLATAFORMA MACAU | 17 de novembro 2017

共技術平台、商業雲走廊等配套服務設施
於一體，並配置了高速互聯網平台、前台自
助終端、移動辦公平台、會議室信息平台、
信息化大堂、健康中心、機器人停車等智能
化服務。
目前這個園區已與巴拿馬科隆自貿區、中
國墨西哥商會、國家電力投資集團海外公
司、中國電建集團市政規劃設計研究院有
限公司、中冶國際投資發展有限公司等14
家企業簽署戰略合作協議，並且吸引了眾
創空間、中電建海外投資、國電投海外投資
等項目。

22

專訪 entrevista

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

專訪 entrevista

23

PLATAFORMA MACAU | 17 de novembro 2017

24

專訪 entrevista

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

專訪 entrevista

25

PLATAFORMA MACAU | 17 de novembro 2017

26

觀點

opinião

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

觀點

opinião 27

區域需自由貿易協定便利貿易

A região precisa de um acordo de comércio livre
para um comércio mais fácil

楊丹志 Yang Danzhi* | 中國日報 China Daily

2

017年11月10日至11日，亞太經合組織
（APEC)第二十五次領導人非正式會議
將在越南峴港舉行，中國國家主席習近平
應邀出席會議，並在12日至14日訪問越南、老
撾，這是十九大後中國最高領導人首次出席
重大國際多邊會議，不少人對訪問寄予厚望。
自1993年以來，中國領導人出席了歷次亞太
經合組織會議，尋求在亞太區域合作中融合「
中國方案」
，包括2001年採用的《上海共識》
及2014年亞太經合組織非正式會議中提出
的《北京鋼領》
。
繼習近平2013年在巴厘島提出構建人類
命運共同體倡議後一年，他在APEC北京會
議上講到「亞太夢想」
，為亞太自貿區塑造

了「北京議程」
，與其他領導人追求利益融
合、創新和增長聯動。
去年在秘魯利馬進行的亞太經合組織會議
上，可看到北京當局提供了多項發展亞太
自己貿易區的計劃，當中集中在促進改革
創新，增強內生動力，促進合作共贏，深化
夥伴關係。國內方面，北京亦幫忙設立了一
系列的機構，如吸引其他亞太經合組織經
濟體注意中國發展道路優勢的APEC電子
商務工商聯盟。
APEC並不是沒有其自身問題的，自1989
年成立以來，這個多邊組織提倡談判和獨
立原則，即不論成員國經濟發展水平如何，
都不會被丢下。然而，有如其他大部份多邊

組織一樣，過於專注讓成員國「自在」而有
時損害到效率。
換 言 之，可 按 組 織 的 功 能 作 一 定 的 調
整。APEC中的發達和發展中經濟體需要在
全球貿易限制上達至共識，特別是後者，通
常是討論焦點。
由於現有的多邊貿易協議並不一定與雙邊自
由貿易協定一致，所以亞太自貿區（FTAAP）
倡議還遠遠未能實現。缺乏一個涵蓋貿易、金
融和社會治理的統一機制，意味著並非所有
成員國都對FTAAP抱有太高期望，因此，投入
的動機也不大。
在APEC框架下如何處理政治和安全問題
同樣是尚未解決的問題。過去數年裡，多個

地區安保問題如朝鮮核問題出現在APEC
議程裡。當中有著使這個旨在加強經貿合
作的組織政治化（甚至是拆散）的風險，毫
無道理地加劇各個成員國的分歧。APEC成
員國應緊密合作，對抗從跨境恐怖主義、金
融危機以至自然災害和流行病的非傳統安
全威脅，而不是觸及非經濟問題。
亞太地區可以說是世界經貿最繁忙的地區，
當中充滿著包容性增長、經濟合作和人員交
流的機遇。中國走在前列的合作安排如「一帶
一路」倡議、亞投行等，或能在建設自由貿易
區方面發揮更大作用。

O

Pacífico” durante a reunião da APEC em
Pequim. Foi assim moldado o “plano de
Pequim” para uma zona de comércio livre
na região, juntamente com outros líderes,
na procura de integração, inovação e
conectividade.
A reunião da APEC em Lima, Peru, no
ano passado, contou com Pequim a
oferecer planos ainda mais detalhados de
agilização de negociações para a proposta
de uma área de comércio livre, focandose na interação económica, melhoria de
conectividade, reformas institucionais e
desenvolvimento de parcerias. A nível
nacional, Pequim tem ajudado a estabelecer
uma série de instituições como a Aliança
de Negócios e Comércio Online da APEC,
de forma a atrair a atenção de outras
economias da APEC para as vantagens
do desenvolvimento da China.
No entanto, a APEC não é perfeita. Desde a
sua criação, em 1989, que esta organização
multilateral tem defendido o princípio de
negociação e independência, significando
que nenhum membro poderá ser deixado
para trás, independentemente do seu
nível de desenvolvimento económico.
Mas, tal como muitas outras organizações

multilaterais, a sua preocupação de deixar
todos os membros “confortáveis” põe por
vezes em causa a sua eficiência.
Por outras palavras, certas revisões
poderiam ser feitas à imagem como o fórum
funciona. Em particular, as economias
desenvolvidas e em desenvolvimento da
APEC precisam de chegar a um consenso
nas matérias relativas às restrições ao
comércio livre, as quais que dizem mais
respeito às últimas.
A proposta de um acordo de comércio livre
ainda está longe de se realizar, visto os
acordos comerciais multilaterais existentes
não estarem, necessariamente em harmonia
com acordos de comércio livre bilaterais.
A ausência de um mecanismo uniforme
comercial, financeiro e de governação
social significa também que nem todos
os membros têm expectativas altas para
um acordo desta natureza e, por isso,
estão menos motivados a participar na
discussão.
Outra questão em aberto é a de como
lidar com problemas políticos e de
segurança dentro do enquadramento
da APEC. Durante os últimos anos, têm
surgido vários problemas de segurança

regional, tal como o problema nuclear
da República Popular Democrática da
Coreia. Isto arrisca a politização (e até
mesmo o desmantelamento) de um
grupo criado para melhorar a cooperação
económica e a enfatização de diferenças
entre membros. Em vez de discutirem
questões não-económicas, os membros
da APEC devem trabalhar em conjunto no
combate de novas ameaças de segurança,
desde terrorismo além-fronteiras como
crises financeiras, desastres naturais e
epidemias.
Seguramente, uma das regiões do mundo
mais ativas a nível comercial e económico,
a zona da Ásia-Pacífico está cheia de
oportunidades para um crescimento
inclusivo, cooperação económica e trocas
interpessoais. E a China, juntamente com
os seus acordos de cooperação tal como a
Iniciativa Faixa e Rota e o Banco Asiático de
Investimento em Infraestruturas, pode vir
a ter um papel importante na construção
de um acordo de comércio livre na área
da Ásia-Pacífico.

Presidente Xi Jinping participou na
reunião de líderes económicos da 25ª
Edição da APEC (Cooperação Económica
Ásia-Pacífico), que se realizou em Da Nang,
Vietname, nos dias 10 e 11 de novembro.
Fez também visitas de Estado ao Vietname
e Laos entre os dias 12 e 14. Existe grande
expectativa à volta desta primeira
participação numa reunião multilateral
tão importante depois do 19º Congresso
Nacional do Partido Comunista Chinês
no mês passado, no qual Xi, também
secretário-geral do Comité Central do
partido, salientou a determinação de
Pequim em construir uma comunidade
com um futuro comum para a humanidade.
Desde 1993 que líderes chineses têm
participado nas reuniões da APEC e têm
procurado acelerar a integração económica
na região da Ásia-Pacífico através de
“propostas chinesas”, incluindo o Acordo
de Xangai, adotado em 2001, e a Declaração
de Pequim, emitida em 2014 durante a
reunião informal de líderes da APEC.
Um ano depois de Xi ter proposto uma
comunidade da Ásia-Pacífico de futuro
comum, em Bali, Indonésia, em 2013,
o mesmo falou sobre o “sonho da Ásia-
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窮親戚

％，我們排名倒數第二。拋開虛偽，在議會
作出決定時，右翼和左翼都表示不滿。甚至
「總喜歡走得更遠」的總理也表示不滿。根
據計算結果，如果文化預算繼續按照2017
年至2018年的速度增長，我們達到歐洲的
這一平均水平需要70年。
至於科學，我的本子上有這樣一段對話形式
的笑話：
「法拉第先生，這一切都有什麼用？
」英國首相威廉·格萊斯頓（William Gladstone）問道。
「我不知道，先生。」法拉第回
答說。
「但很快您就可以用它徵稅了。」
邁克爾·法拉第並未接受過專業學習，但卻
阿豐索·卡蒙斯 Afonso Camões* | 新聞日報 Jornal de Notícias
被認為是史上最好的實驗主義者，而偉大
的物理學家和數學家詹姆斯·麥克斯韋則
在19世紀80年代為歐洲打開了科學發現
的大門，他發現電和磁不是兩股對立的力
果毛毯很短，就必須在肩膀和腳之
量，而是同一種力量呈現的兩種方式。燈光
間做出選擇，因為某一部分不得不
就是其表現形式之一。
暴露在外。今年的國家預算也面臨這種選
擇。2018年的預算實際上已經完成。另外， 這種基礎物理學先進、根本的概念點燃了
電力革命，在接下來的幾十年中改變了世
我們知道，為贏得葡萄牙共產黨、左翼集團
界。麥克斯韋在紙上寫的四個簡單卻美妙
和綠黨的支持票，社會黨政府願意支付近
的方程式是二十世紀上半葉偉大工業集團
12億歐元。此外，葡萄牙養老金提升、公職
的基石。首相格萊斯頓竟然沒有為此徵稅。
部門職位快速解凍、個人所得稅新階梯和
但我們知道他的繼任者是怎樣做的——他
弱勢群體融合所需的資金也算在內，尤其
們所做的和這裡發生的一樣。再次談到毛
是教師。但需要指出的是，這12億歐元超
毯的大小和國家財政預算，我們最好將窮
出了用於文化和科學領域的資金綜合。
人和精神上的窮人分開。真正的問題是我
例如，就文化領域的公共支出方面，我們的
們是否接受累積。
文化支出佔人均國民生產總值的比例可恥
* 社長
地處於最低點（0.2％）
，而歐洲平均值為1

Parentes pobres

如

Q

uando a manta é curta, há que
escolher entre os ombros ou os pés,
porque algum fica a descoberto. Assim é
com o Orçamento do Estado, cada ano.
O de 2018 está praticamente fechado. E,
sabe-se agora, o preço que o Governo PS
está disposto a pagar, para obter os votos
favoráveis do PCP, Bloco de Esquerda e
Verdes ronda os 1200 milhões de euros.
Por junto, somam as parcelas para a
atualização extraordinária de pensões,
o descongelamento mais rápido das
carreiras no Estado, os novos escalões
de IRS e a integração de precários, em
especial de professores. Mas é preciso
assinalar que 1200 milhões é soma que
ultrapassa os valores globais destinados
à Cultura e à Ciência. E cá temos nós o
problema da manta curta.
Em matéria de gastos públicos na cultura,
por exemplo, estamos vergonhosamente
nos mínimos (0,2 por cento), somos o
penúltimo país da Europa em percentagem
do PIB, quando a média europeia anda
por um por cento. Hipocrisia à parte, na
hora de decidir, à esquerda e à direita, o
discurso parlamentar é de insatisfação.
Até do próprio primeiro-ministro, que
“gostaria de ir mais longe”. Acontece que,
contas feitas, se o orçamento da Cultura
continuar a crescer ao ritmo de 2017 para
2018, só daqui a 70 anos é possível alcançar
aquele patamar médio...

Já quanto à Ciência, nem de propósito, o meu
caderno de cábulas lembra uma anedota em
forma de diálogo, assim: “Senhor Faraday,
e para que serve tudo isso?”, perguntou
o primeiro-ministro britânico, William
Gladstone. “Não sei, senhor”, respondeu
Faraday. “Mas um dia v. ex.a vai querer
cobrar impostos por isso”.
Michael Faraday, sem formação académica,
mas considerado o melhor experimentalista
da história, e o grande físico e matemático
James Maxwell abriram a Europa à Ciência
ao descobrir, na década de 1880, que
eletricidade e magnetismo não são duas
forças, mas antes duas formas de encarar
a mesma força, a força eletromagnética. E
que a luz é uma das suas manifestações.
Foi essa perceção luminosa e fundamental
da física básica que incendiou a revolução
elétrica que transformou o mundo nas
décadas seguintes. As quatro equações
simples e elegantes que Maxwell escreveu
num pedaço de papel são a base dos
grandes conglomerados industriais da
primeira metade do século XX. Não consta
que o primeiro-ministro Gladstone tenha
chegado a cobrar impostos por isso. Mas
sabemos dos que lhe sucederam - lá como
cá. Já quanto ao tamanho da manta e
ao nosso orçamento do Estado, é bom
que saibamos distinguir entre pobres e
pobres de espírito. O problema mesmo é
se aceitamos acumular.
* Diretor
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如果 Se
詐和惡意行為，避免公民的尊嚴受到程序
性的侵犯的教訓；
如果是這樣，我們就可以為司法正義得到
改善而感到高興，讓我們可以看到一點希
望和樂觀。
如果......
如果佩德羅岡和科英布拉的報告被閱讀、
評論並認真對待，而不是被扔進垃圾桶；
如果這些報告是由國內外的獨立研究進
一 步 發 展 並 完 善 的，且 會 及 時 制 定 並 在
明年公佈；
如 果 這 些 報 告 能 產 生 影 響，引 起 組 織，結
構，方 法，協 調，責 任，領 導，民 防 保 護，
預防機制，救災和消防等方面的變化；
如果能夠建立起來一個強大的林業局，穩
定的、有能力的，有技術人員和乾預手段，
能夠從二三十年的角度來思考相關規劃；
還有如果......
如果有Tancos地區竊取案出現了像佩德
羅岡報告之類的事物；

如果調查委員會最終不隱瞞民事或軍事
問題；
如果Tancos報告被公眾所知；
如果司法程序的判決是按照程序進行；
如果審判是在合理的時間範圍內做出的，
最終得以糾正防務和安全的缺陷，
那麼，我們就可以為最近的民事和軍事司
法的進步而感到高興。
如果......
如果關於聖靈銀行（BES）和下屬企業GES
的報告能迅速完成，
如果指控令在2018年公佈，
如 果 審 判 從 明 年 開 始，並 在 2 0 年 前 及 時
完成，
如果這些程序不僅包括所謂的非法程序，
而且還包括所有其他因為公共機關的共
謀，通 過 蒸 發 和 轉 移 資 本 的 手 段 導 致 公
司和機構被破壞/破產的例子；
如 果 是 這 樣 的 話，如 果 由 於 個 人 或 政 治
傾 向 決 定 所 導 致「 m a l p a r a d o s（ 暫 停 ）
」的 Ta n c o s、佩 德 羅 岡、B E S、G E S、B P
N、B P P、B a n i f、B C P、P T、M a r q u ê s 和
Face Oculta等的程序被清算，如果這
些 程 序 有 了 結 果，如 果 在 合 理 的 時 間 內
作 出 判 決，如 果 有 判 決，確 定 的 定 罪 和 無
可爭議的無罪釋放；
如果是這樣，那麼我們可能會認為我們生
活在成熟的民主制度下，法治執行力度不
足，但是扔在運行，且最終開始獲得一個成
熟社會中才有的司法正義的經驗和利益。
而且我們會覺得，我們被國家和司法視為
有尊嚴的人和自由的公民。

aos fogos;
E se for criada uma poderosa Administração
Florestal, estável, competente, com
pessoal técnico e meios de intervenção
e capaz de pensar o ordenamento a vinte
ou trinta anos;
E ainda se...
Se algo parecido com o relatório de
Pedrógão for feito para o roubo de Tancos;
Se a comissão de inquérito for até ao
fim sem ocultação de fenómenos civis
ou militares;
Se o relatório de Tancos for conhecido
da opinião pública;
Se for ordenado procedimento judicial
em conformidade;
E se os julgamentos se realizarem dentro
de prazos sensatos a fim de corrigir os
defeitos da defesa e da segurança;
Então sim, poderemos rejubilar com
os progressos recentes da Justiça civil
e militar.
Se ainda...
Se os relatórios relativos ao BES e ao GES
forem terminados brevemente;
Se os despachos acusatórios forem
tornados públicos em 2018;
Se os julgamentos forem iniciados já no

próximo ano e terminarem em tempo
útil antes do fim da década;
Se os processos incluírem não apenas os
procedimentos alegadamente ilícitos, mas
também todos os outros pelos quais, com
a cumplicidade de entidades públicas,
se destruíram empresas e instituições e
através dos quais se evaporou e desviou
valor;
Se assim for, se os processos de Tancos,
Pedrógão, BES, GES, BPN, BPP, Banif, BCP,
PT, Marquês e Face Oculta, assim como o
apuramento dos “malparados” devido a
decisões eivadas de favoritismo pessoal
ou político, se estes processos tiverem
consequências, se houver julgamentos
em tempo sensato, se houver sentenças,
condenações fundamentadas e absolvições
indiscutíveis;
Então, sim, poderemos pensar que
vivemos em democracia adulta, que o
Estado de direito vigora mal mas vigora
e que começamos finalmente a ter a
experiência e o benefício de uma Justiça
numa sociedade decente.
E teremos a sensação de sermos tratados
pelo Estado e pela Justiça como gente
digna e cidadãos livres.

安東尼奧·巴雷托 António Barreto | 新聞日報 Diário de Notícias

如

果地方法官無法證明其在「侯爵行
動（Operação Marquês）」案中的
批示； 如果他們無法證明至少半數的所懷
疑和肯定的內容，如果辯方指證這些指控
是虛假 和 毫 無 根 據 的；
如 果 辯 方 有 辦 法 證 明 自 己 的 觀 點，並 有
理有據地指出檢方不能證明其所聲稱的
內容；
如 果 辯 方 可 以 證 明 被 告 人、政 治 人 物、部
長、銀 行 家、議 員、經 理 人、朋 友、親 戚 和
堂兄弟，以及所謂的白手套的誠實和無辜；
如果是這樣的話，就可以為葡萄牙的司法
正義寫下墓誌銘並建立墓碑了，我們也可
以對葡 萄 牙 幾 十 年 的 法 治 告 別 了。
但反過來，如果有十幾項指控被證實，如果
審判於2018年開始，並在合理的時間範圍
內進行，而 且 能 在 三、四 年 內 做 出 判 決；
如果從這個過程中能吸取一些有關調查方
法、審前 拘 留 的 條 件 和 起 訴 時 間 的 教 訓，
如果這一進程能得出關於將來如何防止欺

S

e os magistrados não conseguirem
provar o que afirmam no despacho
de acusação do processo Operação Marquês; Se não forem capazes de provar
pelo menos metade do que ali suspeitam
e afirmam;
Se a defesa vier a demonstrar que as
acusações são falsas e infundadas;
Se a defesa tiver meios para demonstrar
os seus pontos de vista e alegar
justificadamente que a acusação não
consegue provar o que afirma;
Se a defesa conseguir provar a boa--fé e a
inocência dos arguidos, políticos, ministros,
banqueiros, deputados, gestores, amigos,
familiares e primos, assim como alegados
homens de mão e testas-de-ferro;
Se assim for, justifica-se escrever o
epitáfio e mandar construir a lápide da
Justiça portuguesa e podemos também
dizer adeus por umas décadas ao Estado
de direito em Portugal.
Mas se uma dúzia de acusações ficarem
provadas;
Se o julgamento se iniciar em 2018 e se
processar dentro de um horizonte de
tempo razoável e se houver sentenças
dentro de três ou quatro anos;

Se do processo se extraírem alguns
ensinamentos relativos aos métodos
de investigação, às condições de prisão
preventiva e aos prazos de acusação;
E se do processo se retirarem lições sobre
o modo como, de futuro, se impedem
falcatruas e aldrabices e se evitam
atentados processuais à dignidade dos
cidadãos;
Se assim for, poderemos regozijar--nos
com o melhoramento da nossa Justiça e
é-nos permitido um parco optimismo,
um pouco de esperança.
E se...
Se os relatórios de Pedrógão e de Coimbra
forem lidos, comentados, levados a sério
e não deitados ao cesto;
Se estes relatórios forem completados
e desenvolvidos por novos estudos
independentes, nacionais e estrangeiros,
elaborados em tempo devido e tornados
públicos já no próximo ano;
Se houver efeitos destes relatórios e forem
concretizadas mudanças de organização,
de estrutura, de métodos, de coordenação,
de responsabilidades, de dirigentes e de
tutela da Protecção Civil, da previsão,
da prevenção, do socorro e do combate

PLATAFORMA MACAU | 17 de novembro 2017
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澳門科學館
Centro de Ciência de Macau
太空科學廳

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.

預告

展覽 Exposições

agenda
16-19/11

澳門格蘭披治大賽車

Grande Prémio de Macau

至 Até 19/11

琉：王鈴蓁玻璃藝術展

FLUXO: Exposição de Arte
do Vidro por Sunny Wang
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.

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!

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

G05

Galeria 5 – Centro de Exibições
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
também técnicas experimentais, apresentando
cada obra característica distinta.

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

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

至 Até 19/11

心無罣礙——傅申書畫展

Espírito Determinado – Caligrafia
e Pintura de Fu Shen
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。

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,
2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

至 Até 31/12

君子愛蓮花——饒宗頤教授百歲
華誕書畫作品展
Afeição pelo Lótus – Exposição
de Pintura e Caligrafia no 100º
Aniversário de Jao Tsung-I

「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.
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

預告

電影 Cinema

agenda 31

20h 晚上8時
澳門理工學院禮堂

20h
Auditório do Instituto Politécnico de Macau

至 Até 25/11

戀愛．電影館──《焦點導演：是
枝裕和》

25/11

遊園聽曲
Passeando no Jardim,
Ouvindo Música

Cinemateca Paixão – Diretor em
destaque: Hirokazu Koreeda
戀愛．電影館特別揀選是枝裕和作為今年我們第
二個推介的焦點導演，希望讓觀眾回顧及欣賞他
由上世紀九十年代至今的十部重要劇情長片，包
括今年在威尼斯國際電影節獲一致讚揚、由超人
氣歌星福山雅治主演的最新電影《第三度殺人》
，其餘九部長片《幻之光》、《下一站，天國！
》、《誰知赤子心》、《橫山家之味》、《援膠
女郎》、《奇蹟》、《誰調換了我的父親》、《
海街日記》及《比海還深》。

到戶外遊憩，聆聽民族樂表達的吟詩賦詞。

Para passear ao ar livre e ouvir prosa e poesia,
acompanhadas por diversas obras musicais
clássicas.

戶外節目
ao Ar Livre

A Cinemateca Paixão selecionou 10 dos seus
filmes e apresenta Hirokazu Koreeda como o
diretor em foco, durante este mês de novembro.
A seleção inclui o filme em destaque no Festival
Internacional de Cinema de Veneza de 2017,
“The Third Murder”, e seus filmes dos anos 90
“Maborosi”, “After Life”, “Nobody Knows”, “Still
Walking”, “Air Doll”, “I Wish”, “Like Father Like
Son”, “Our Little Sister”, e “After the Storm”.

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。

上午10時至晚上11時30分
澳門戀愛巷十三號

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!

10h-23h30
Travessa da Paixão 13

音樂 Música

澳門中樂團音樂會

《念奴嬌．赤壁懷古》- 黃建偉與
澳門中樂團
Sentindo a Falta da Cantora,
Recordando as Falésias
Vermelhas – Wong Kin Wai
e a Orquestra Chinesa de
Macau

一別十數載，澳門中樂團首任音樂總監黃建偉，
再次為澳門中樂團執棒，帶來多首經典樂曲，用
音樂回顧過去，細訴段段歷史。

Afastado, há mais de 10 anos da Orquestra
Chinesa de Macau, Wong Kin Wai, o primeiro
diretor musical desta orquestra, volta a usar
o bastão para dirigi-la e trazer-nos vários
clássicos, o que permite recordar o passado e
falar a história.

傳統的民族音樂與歷史文化，同是源遠流長、博
大精深，經歷滄桑、百年浮沉，也最觸動我們的
心靈！
澳門藝術博物館於這樂季，攜手帶領「您」進入
文化的雅俗，共賞「樂漫博物館」。

A música e a cultura tradicionais, com uma
longa, vasta e douta história, passaram por
muitas vicissitudes durante séculos, mas ainda
nos toca a alma!
Estes concertos no MAM oferecem uma
experiência maravilhosamente melodiosa
e levam o público aos domínios refinados e
populares da cultura.
下午4時
澳門藝術博物館

16h
Museu de Arte de Macau

18/11

–第二屆巴西電影播映會:“Uma
professora muito maluquinha”電影播
放 (適合兒童觀看）

II Ciclo de Cinema Brasileiro
“Uma professora muito
maluquinha” (Sessão infantil)
16h

20/11

第二屆巴西電影播映會:“Nise, O
Coração da Loucura”電影播放

II Ciclo de Cinema Brasileiro
“NISE, O Coração da Loucura”

19h

21/11

第二屆巴西電影播映會:“Que Horas Ela
Volta?”電影播放

II Ciclo de Cinema Brasileiro
“Que Horas Ela Volta?”
19h

17º Festival de Gastronomia de Macau

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

業權人 propriedade: 平台多媒體項目有限公司
伴 colaboradores: 胡明新

樂漫博物館
Museu Homem Música

大熊貓及小熊貓與旅客見面

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
園的珍稀動物館與市民及旅客見面。

24/11

26/11

Galeria F. Rui Cunha

10-26 /11

Conheça os pandas gigantes
e os pandas vermelhos

Concertos da Orquestra Chinesa
de Macau

16h
Pavilhão Chun Chou Tong – Jardim do Lou Lim
Ioc

官樂怡基金會畫廊

南灣湖景大馬路南灣湖廣場

Lago Nam Van - Avenida da Praia Grande

24-26/11

下午4時
盧廉若公園春草堂

第十七屆澳門美食節

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。

Mais uma edição do Festival de
Gastronomia de Macau que se realiza
todos os anos, no mês de Novembro, na 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
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桑托斯家族在安哥拉失去權力

Família dos Santos perde poder em Angola

安

哥拉共和國新任總統解除前國家元首
若澤·愛德華多·多斯桑托斯大女兒安
哥拉國家石油公司（Sonangol）董事會主席
的職務。卡洛斯·薩特尼諾離開石油國務秘書
的職務，取代伊莎貝爾·多斯桑托斯擔任這一
國家石油公司領導的職務，伊莎貝爾被認為
是安哥拉最富裕的女人，2016年被其父親任
命為安哥拉國家石油公司（Sonangol）董事
會主席，她的使命是重組安哥拉國家石油公
司。這次撤職也使得她失去在葡萄牙企業的
影響力，如葡萄牙商業銀行（BCP）和高浦能
源（Galp Energia）
，其通過安哥拉國家石油
公司與這些企業保持聯繫，因為Sonangol是
這兩家企業的股東。

若昂·洛倫索還下令若澤·愛德華多·多斯桑
托斯兩個兒子的Semba通訊公司不再管理安
哥拉公共電視台二頻道的節目。
該通告由安哥拉社會傳媒部發出，通告中
提到，在共和國總統的指引下，
「停止安哥
拉公共電視台與私企Westside及Semba通
訊公司之間的合約。」安哥拉前總統若澤·
愛德華多·多斯桑托斯的兩個兒子「Tchizé」
和「Coreon Du」是管理安哥拉公共電視台二
頻道的Semba通訊公司的股東。
本月初，若昂·洛倫索免除所有公共傳媒公司
的行政管理人員職位，並為安哥拉公共電視
台、安哥拉國家電台、十一月編輯社（
《安哥拉
日報》所有者）和安哥拉新聞社任命新董事。

O

novo presidente da República
de Angola exonerou do cargo de
presidente do conselho de administração
da petrolífera estatal Sonangol a filha mais
velha de José Eduardo dos Santos, antigo
chefe de estado angolano. Carlos Saturnino
deixa o cargo de secretário de Estado
dos Petróleos para ocupar a liderança
da petrolífera estatal e substituir Isabel
dos Santos. A empresária, considerada a
mulher mais rica de África, foi nomeada
pelo pai para presidente do conselho de
administração da Sonangol, em junho
de 2016, na altura com a missão de
reestruturar a petrolífera estatal angolana.
A exoneração leva também Isabel dos
Santos a perder influência em empresas
portuguesas, designadamente no BCP,
com o qual mantinha relações através
da Sonangol, acionista do banco.
João Lourenço ordenou ainda que a
empresa Semba Comunicação, de dois dos
filhos de José Eduardo dos Santos, saísse
da gestão do segundo canal da Televisão
Pública de Angola (TPA).
O comunicado emitido pelo Ministério
da Comunicação Social do país refere

que, no seguimento de orientações do
presidente da República, “cessam os
contratos entre o ministério, a TPA e as
empresas privadas Westside e Semba
Comunicação”. Os irmãos Welwitschea,
‘Tchizé’, e José Paulino dos Santos, ‘Coreon
Du’, filhos do ex-chefe de estado angolano
José Eduardo dos Santos são sócios da
Semba Comunicação, que geria a TPA 2.
No início deste mês, João Lourenço
exonerou as administrações de todas as
empresas públicas de comunicação social
e nomeou novos administradores para a
TPA, Rádio Nacional de Angola, Edições
novembro (proprietária do Jornal de
Angola) e Agência Angola Press.

未來澳門居民可在粵獲醫療服務

Residentes podem vir a ter acesso
a saúde em Guangdong
該 消 息 由 特 首 崔 世 安 在 介 紹 明 年 的《 施
政 報 告 》期 間 宣 布。崔 世 安 表 示，目 前 正
在與中國內地廣東省進行醫療保險計劃
的 協 商。澳 門 政 府 的 目 標 是 居 民 通 過 購
買 中 國 內 地 的 保 險，可 以 在 廣 東 獲 得 醫
療 服 務。目 前，澳 門 仍 在 與 廣 東 省 協 商。

關 於 衛 生 領 域，崔 世 安 還 承 諾 繼 續 支 持
本 澳 的 私 營 醫 療 機 構，並 確 保 本 該 在 今
年 完 工 的 澳 門 醫 療 專 科 學 院 盡 快 竣 工。
社 會 文 化 司 司 長 譚 俊 榮 還 提 出，政 府 將
聘請葡萄牙和中國內地的醫生培訓本
澳 醫 生。

A notícia foi avançada pelo Chefe
do Executivo, Chui Sai On, durante
a apresentação das Linhas de Ação
Governativa para o próximo ano. O líder
do Governo local disse que estão a ser
negociados seguros para cuidados de saúde
na província vizinha de Guangdong, na
China Continental. O objetivo do Executivo
é que os residentes do território passem
a ter acesso aos serviços médicos da
região, através da compra de seguros
no Continente. Por enquanto, o processo

ainda está em fase de negociações com
as autoridades vizinhas.
Ainda na área da saúde, Chui Sai On
prometeu continuar a apoiar as entidades
privadas do território e garantiu que a
Academia de Medicina de Macau, que
deveria estar pronta no ano passado, está
praticamente concluída. O secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam,
avançou, entretanto, que o Governo irá
contratar médicos de Portugal e da China
Continental para dar formação.

2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

賽事啟動！
Que comece
o espetáculo!

一連4日的
「太陽城集團第64屆澳門格蘭披治大
賽車」
昨日如期進行練習環節。澳門於本周末將
成為全球首個同時舉行3項國際汽聯(FIA)賽事的
地方。

體育 desporto
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A competição de quatro dias do 64.º Grande
Prémio de Macau Grupo Suncity arrancou
ontem, com um programa de corridas que
promete. É a primeira vez que a Federação
Internacional de Automobilismo junta três
provas num mesmo território. II-VII

II
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葡語國家少一選手
Lusofonia com menos um piloto
葡

萄牙選手蒙迪路（Tiago
Monteiro，本田思
域）將缺席世界房車錦標賽
（WTCC）澳門站，繼兩月前在
巴塞羅那遭遇事故後，他目前排
名第4位。葡語國家選手的參賽
人數減少至5位車手。
9月7日，蒙迪路遭遇事故正處
於恢復期，之後缺席最近的兩場
比賽。蒙迪路將不會參加世界
房車錦標賽10場比賽中的這第9
場比賽，他曾在WTCC中一度領
先。這位葡萄牙選手目前排名第
4位，距離排名第1位的比約克
（沃爾沃）28.5分的差距，而比
約克將參加本週末舉行的澳門站
比賽。
這位車手在通告中解釋說，醫生
建議「留在葡萄牙繼續身體康復
規劃」。他指出，「不能在澳門
繼續奪冠的確令我感到遺憾。
東望洋賽道是我最喜歡的賽道之
一，也是最具挑戰性的賽道之
一。」
蒙迪路坦承「他已準備好回歸賽
場」，但「二次傷害的風險可能
是災難性的」，因此，他「期待
再多等一段時間」。
他補充道，「沒有詞語可以描述
我看到「逃走」這一標題時的挫
敗感。但此刻，我唯一能做的就
是繼續訓練，為最後一場比賽做

好準備。」並表達了「幫助本田
獲得冠軍」的意願。
在本場比賽中，阿根廷選手古
里亞利（Esteban Guerrieri）
將替代蒙迪路，代表本田思域參
賽，該車隊曾贏得兩場在中國舉
行的比賽中的第一場，也是這位
葡萄牙車手缺席的第一場比賽。
繼澳門站後，WTCC世界房車錦
標賽將在卡塔爾舉行最後一場比
賽，比賽時間為11月30日至12
月1日。
2016年，蒙迪路成為第一個在
澳門格蘭披治大賽車東望洋賽道
上獲勝的葡萄牙人。

O

em 7 de setembro, Monteiro não
vai marcar presença na nona
das 10 provas do Mundial de
WTCC, que chegou a liderar. O
português está agora no quarto
lugar, a 28,5 pontos do líder,
o sueco Thed Bjork (Volvo), à
entrada para o Grande Prémio
de Macau, que decorre este fim
de semana.
O piloto português foi aconselhado
pelos médicos a “permanecer
em Portugal e dar seguimento
ao plano de recuperação física”,

português Tiago Monteiro
(Honda Civic) vai falhar a
etapa de Macau do campeonato
do mundo de carros de turismo
(WTCC), no qual é quarto
classificado, na sequência do
acidente que sofreu há dois meses
em Barcelona. A participação
lusófona fica assim reduzida a
cinco pilotos.
Depois de já não ter marcado
presença nas últimas duas
provas por estar a recuperar
do violento acidente ocorrido

巴西和葡萄牙車手

共有5位葡語國家車手參與此次
比賽，4個巴西人、1個葡萄牙
人。
參加澳門格蘭披治電單車大賽的
派利（André Pires）是整個大
賽中唯一一位葡萄牙選手。這位
來自阿吉亞爾小鎮的葡萄牙車手
此次是第五次來澳門，他期待
能排名前十五位（見專訪）。
今年他的戰車是著名的川崎 ZX
10R。
而巴西的兩位選手分別參加國
際汽聯三級方程式世界杯和國際
汽聯GT世界杯。卡馬拉在2015

explicou o piloto em comunicado.
“Não escondo a desilusão de não
poder continuar a lutar pelo título
em Macau. O Circuito da Guia é
um dos mais desafiantes e das
pistas que mais gosto”, apontou.
Monteiro confessa-se “preparado
para voltar”, mas “o risco de
um segundo impacto poderia
ser desastroso” e, por isso, vai
“esperar um pouco mais”.
“Não há palavras para descrever a
frustração de ver o título escapar-me. Mas, neste momento, a única
2017 年 11 月 17 日 | 澳 門 平 台

coisa que posso fazer é continuar
a treinar para finalmente estar
apto a disputar a última jornada”,
acrescentou, manifestando a
vontade de “ajudar a Honda a
chegar ao título”.
Na prova, o argentino Esteban
Guerrieri vai substituir Tiago
Monteiro no Honda Civic, depois
de ter vencido a primeira das
duas corridas na China, primeira
prova que o português falhou.
Depois de Macau, o Mundial de
WTCC termina no Qatar, entre 30

de novembro e 1 de dezembro.
Em 2016, Tiago Monteiro tinha sido
o primeiro português a ganhar
a Corrida da Guia do Grande
Prémio de Macau.

Os brasileiros
e o português
A presença lusófona fica entregue
a cinco pilotos, quatro brasileiros
e um vindo de Portugal.
André Pires, nas motas, será a
única presença de Portugal em

體育 desporto

年代表Carlin車隊創下記錄，今
年的贊助商是Motopark
with
VEB。這位車手向《澳門平台》
表示，「澳門是我最喜歡的賽
道。在國際汽聯三級方程式世界
杯中時速可達270公里每小時。
很棒！」他還補充道：「我很榮
幸受到邀請。我會盡我所能回報
對我的信任。」
來自巴西首都的車手皮奎
（Pedro Piquet）是著名車手
尼爾森·皮奎的兒子。皮奎代
表Van Amersfoort車隊，這次
是他職業生涯中第二次來澳門
比賽。去年整個賽季他排名第9
位，今年他希望排名更高一些。
他向《澳門平台》表示，「再次
回到澳門很好。去年，我獲得了
經驗，今年我希望找到提高競爭
力所需要的速度。我當然希望超
過去年的積分。」
在國際汽聯GT世界杯中還包括
其他兩位巴西選手。迪加拉斯

（Lucas di Grassi），2005年東
望洋賽道冠軍，他在12年後回
歸，志在重登領獎台。迪加拉斯
是一位曾贏得過傳統、很難的賽
道的巴西車手，超過了羅伯托·
莫雷諾（1982）、埃爾頓·塞納
（1983）和毛里西奧·古吉爾明
（ Mauricio Gugelmin）等車手。
他向本報提到，「我很高興能回
來。澳門是一條特殊的賽道，風
險很高，速度很快。回來很好，
而且是駕駛奧迪戰車回來。」
法夫斯（Augusto Farfus）是最
後一位今年參加澳門格蘭披治大
賽的葡語國家車手。他是GT世
界杯2005和2009年的獲勝者，
這位巴西車手此次駕駛BMW Art
Car戰車回歸。「駕駛BMW Art
Car戰車回歸澳門是一項榮譽。
這對一位車手而言是獨一無二的
體驗。我非常喜歡這條賽道，而
且在這裡曾取得過很好的成績。
我很期待。」

toda a competição. O piloto luso
natural de Vila Pouca de Aguiar
vem a Macau pela quinta vez e
tem a expectativa de terminar
a corrida entre os 15 primeiros
[ver entrevista]. Este ano traz a
sua conhecida Kawasaki Ninja
ZX 10R.
Do lado brasileiro a presença
reparte-se entre a Fórmula 3 e a
Taça GT. Sérgio Sette Câmara, que
em 2015 estabeleceu o recorde
da pista com a Carlin, contará
desta vez com o suporte da
Vebet.com. “Macau é a minha
pista preferida. Tem trechos
muito sinuosos cortado por
uma enorme reta onde os F3
podem chegar aos 270 km/h.
É fantástico”, disse o piloto ao
PLATAFORMA, acrescentando:
“Fiquei muito feliz e honrado
pelo convite. Farei o máximo
para retribuir a confiança”.
Da capital brasileira vem Pedro
Piquet, filho do icónico piloto
Nélson Piquet. Pedro, confirmado
pela equipa Van Amersfoort, vem
ao território pela segunda vez na
sua carreira para voltar a guiar
um Dallara-Mercedes. No ano
passado terminou a prova na
nona posição e, este ano, quer
subir um pouco mais na tabela
classificativa. “É muito bom estar
de novo em Macau”, começou

por referir ao PLATAFORMA. “No
ano passado, adquiri experiência
e este ano espero encontrar a
velocidade necessária para
me tornar mais competitivo.
Quero, naturalmente, bater a
classificação do ano passado.”
Na Taça GT evoluem os outros
dois brasileiros. Lucas di Grassi,
campeão no Circuito da Guia
em 2005, volta 12 anos depois
para voltar a colocar o seu
nome num pódio. Lucas foi
um dos brasileiros a vencer
o tradicional e difícil circuito,
algo que também conseguiram
Roberto Moreno (1982), Ayrton
Senna (1983), Mauricio Gugelmin
(1985), entre outros. “Estou muito
feliz por voltar. Macau é um
circuito especial, muito arriscado
e rápido. É muito bom voltar,
ainda por cima ao volante da
Audi”, referiu o piloto à imprensa.
Augusto Farfus fecha o painel de
lusófonos deste ano no Grande
Prémio de Macau. Vencedor
em 2005 e 2009 na categoria
de GT, o brasileiro volta ao
volante de um BMW Art Car.
“É uma honra voltar a Macau
ao volante do Art Car da BMW.
É absolutamente único para um
piloto. Gosto muito da pista e
tenho um bom historial aqui.
Estou a ansioso.”

III

車迷大飽眼福
A delícia dos aficionados

「

太陽城集團第64屆澳門格蘭
披治大賽車」於11月11日至
12日於塔石廣場舉行了賽事的
開幕禮，賽事組委會同場舉行了
為期兩日（11日至12日）的GT
杯賽車和摩托車展覽活動，吸引
澳門市民和遊客近距離一睹不同
類型的大賽車戰駒，市民和遊客
有機會近距離一睹參加本屆「澳
博澳門GT杯—國際汽聯GT世界
杯」的GT跑車和28輛參加「太
陽城集團澳門格蘭披治摩托車—
第五十一屆大賽」的摩托車。
同場亦展出有2016年F3冠軍葡
萄牙車手達哥斯達（António
Félix da Costa）駕駛的特拉拿梅賽德斯戰車，以及寶馬安全車
和救援車。
社會文化司司長辦公室主任葉
炳權和體育局局長及大賽車組委
會協調員潘永權出席大賽車展
覽開幕式，同場出席的還包括第
51屆太陽城集團澳門格蘭披治
摩托車大賽的某些車手，包括
近兩屆的冠軍英國赫爾文(Peter
Hickman)及8屆冠軍的英國路
達(Michael Rutter)，以及葡萄

牙派利(Andre Pires)、捷克徹
雲尼(Marek Cerveny)、德國加
林斯(Didier Grams)及英國哈利
森(Dean Harrison)等，都以特
別嘉賓身份亮相車展，與車迷互
動和拍照。
為期兩日的展覽完全免費，場內
設有全新「澳門格蘭披治大賽車
會員天地」的攤位，市民及遊客
可於今明兩日優先登記成為會
員，場內同時設有澳門格蘭披治
大賽車介紹展板、輪胎陳列和適
合一家大小參與的攤位遊戲活
動等，本週末塔石廣場將十分熱
鬧。
為期四日的「太陽城集團第64屆
澳門格蘭披治大賽車」已於昨日

開始，將於本週日結束。澳門將
成為全球首個同時舉行兩項國際
汽聯世界杯和一項國際汽聯世界
錦標賽分站賽事的場地。賽程包
括四項主要大賽：「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杯」、
「澳博澳門GT杯—國際汽聯GT世
界杯」、「太陽城集團澳門東望
洋大賽—FIA世界汽車錦標賽」和
「太陽城集團澳門格蘭披治電單
車—第五十一屆大賽」，以及兩
場支持賽事「CTM澳門汽車杯」
和「太陽城集團華夏賽車大獎
賽」。練習和排位賽將於星期四
和星期五舉行，而精彩刺激的正
賽則將在星期六和星期日上演。

O

campeão das últimas duas edições,
Peter Hickman; o vencedor da
prova por oito vezes, Michael
Rutter, o corredor português André
Pires, o checo Marek Cerveny, o
alemão Didier Grams e o britânico
Dean Harrison, entre outros, que
interagiram com os fãs e tiraram
fotografias junto das motos em
competição.
A exposição, de dois dias e de
entrada gratuita, incluiu também
um balcão para a pré-inscrição
no Clube do Grande Prémio de
Macau, uma loja com toda a gama
de produtos criados por designers
de Macau para o evento deste ano,
uma exposição sobre o Grande
Prémio, uma mostra de pneus e
ainda jogos diversos para toda a
família. O ambiente na Praça do
Tap Seac foi de muita animação,
durante todo o fim de semana.
A competição de quatro dias do
64.º Grande Prémio de Macau
Suncity Grupo arrancou ontem,
com um programa de corridas

que promete. Este fim de semana,
Macau torna-se no primeiro
local a organizar duas Taças do
Mundo da FIA e uma ronda do
Campeonato do Mundo da FIA.
As quatro corridas principais são:
Grande Prémio de Fórmula 3
Grupo Suncity – Taça do Mundo
de F3 da FIA; Taça GT Macau
SJM – Taça do Mundo de GT da
FIA; Corrida da Guia de Macau
Grupo Suncity – Campeonato do
Mundo de Carros de Turismo da
FIA (WTCC); e o Grande Prémio
de Motos de Macau – Grupo
Suncity – 51.ª edição. A juntar
às principais provas do cartaz,
temos ainda a Taça de Carros
de Turismo de Macau CTM e a
Taça da Corrida Chinesa Grupo
Suncity, completando assim um
programa internacional de seis
corridas. As sessões de treino e
de qualificação realizaram-se na
quinta-feira e continuam hoje,
seguindo-se um fim de semana
repleto de ação.

64.º Grande Prémio de Macau
Suncity Grupo arrancou
durante o fim de semana de 11
e 12 de novembro, com uma
exposição de carros da Taça GT e
de máquinas do Grande Prémio
de Motos, na Praça do Tap Seac.
Residentes e visitantes puderam
apreciar os carros desportivos
da Taça GT Macau SJM- Taça do
Mundo de GT da FIA, as 28 Motos
do Grande Prémio, o Mercedes
Dallara de Fórmula 3, que deu
a vitória em 2016 ao português
António Félix da Costa, e ainda os
veículos de segurança e resgate
da BMW.
O Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura da RAEM
e Presidente da Comissão
Organizadora do Grande Prémio
de Macau (MGPOC), Alexis Tam,
oficializou a cerimónia de abertura
da exposição, um evento que
contou com a participação de
alguns corredores do 51.º Grande
Prémio de Motos, nomeadamente o
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第五次來到澳門感覺是怎樣的？
派利：我覺得很開心，很高興能再一次來
到這兒做自己熱愛的事。更甚的是可以代
表自己的國家。在體育季尾來澳門可說是
一次獎賞，因為這是於我最具象徵性的，
我很滿足。
您最欣賞東望洋賽道的什麼？
派利：全部(笑)！我喜歡整個的佈局，但我
個人最喜歡的，毫無疑問是極具速度的大
直路轉入葡京灣，是我最享受的路段。
據說您期望力爭前15 。您帶來的戰驅能助
您實現這個願望嗎？
派利：我覺得可以。雖然我的電單車不算是
最具競爭力的，但它是我最熟識的而且整個
賽季我都駕駛它。若能適應賽道并一切順利
的話，我定能好好利用之爭取前15名。
蒙迪路(Tiago Monteiro)棄賽令您成為了

唯一一位葡萄牙車手，有沒有覺得責任重
大？
派利：我覺得責任來說是一樣的，我還是
會全力以赴，并會注意駕駛。要做的就是
做我懂的，但不至於冒很大的危險。當然
我明白作為賽道上唯一的葡萄牙車手，全
部的目光都會落在我身上。希望不令大家
失望之餘，給大家帶來一點喜樂。
沒能與如路達、赫爾文一較高下，會覺得
錯過了什麼嗎？
派利：感覺有點複雜，當中涉及很多不同
的因素。不能將為賽道而活的專業車手與
像我這樣的業餘愛好者相比較。沒必要經
常討論對比，畢竟爭論很快會不攻而破。
澳門格蘭披治大賽車後的星期二我還要早
起，9點去上班。
您一直沿用賽事號碼114，今年就改成14
，這次來澳門作賽則用29號。為什麼會有
這些改變？
派利：我的號碼一直都是14號。事實
上，114號的出現是因為之前我所在的級別
電單車賽號要是3位數。第一年來澳門的時
候我用了114號，後來就改回了「我的」14
號。至於今年的29號，是由於我報名的時
候才發現已經有車手登記了14號。所以當
時我就登記29號，我的出生日期。
您從身心上怎樣備戰澳門格蘭披治大賽
車？
派利：我的準備就是繼續我整年下來都在
做的，就是做全面強健(Crossfit)體能訓
練。另外，也藉此機會感謝健身房Crossfit
XVI支援我在澳門做訓練。還有就是要注意
飲食，這個非常重要。毫無疑問澳門這裡
有很多非常棒的葡國餐廳，如Mariazinha
和山度士葡式餐廳(o Santos)，他們幫我
保持飲食餐單，以不至於突然改變飲食習
慣。基本上就是令自己保持冷靜，會把焦
慮先置一旁靜待比賽。

tudo, espero não desiludir, se possível
dando umas alegrias.
- O que falta para, por exemplo,
competir diretamente com um Rutter
ou um Hickman?
A.P. - É complicado. São muitos os fatores
de diferença. Não é possível estarmos
a comparar pilotos profissionais,
que vivem exclusivamente para as
corridas, com um piloto amador como
eu. Logo aí não vale apena continuar,
os argumentos caem todos por terra.
Repare que eu, na terça-feira a seguir
ao Grande Prémio de Macau, tenho de
acordar bem cedo para estar às 9h00 no
trabalho.
- Já correu com o 114. Durante o ano
optou pelo 14 e agora chega a Macau
com o número 29. A que se devem
essas mudanças?
A.P. - O meu número sempre foi o
14. Na verdade, o 114 surgiu porque,
antigamente, na classe onde corria,
era necessário a mota ter três dígitos.
No primeiro ano de Macau corri com o

114, depois mudei para o “meu” 14. Este
ano, surgiu o 29 porque quando mandei
a inscrição, infelizmente, já havia um
piloto com o número 14. Nessa altura,
acabei por registar o 29 que é o dia do
meu nascimento.
- Como se prepara, mentalmente
e fisicamente falando, um piloto
para competir no Grande Prémio de
Macau?
A.P. - Durante a minha preparação,
tento fazer a mesma que faço o ano
todo, isto é, treino físico no Crossfit.
Aliás, aproveito para agradecer ao
Crossfit XVI que me tem ajudado aqui
em Macau. Depois, é ter cuidado com a
alimentação. Isso é muito importante
e sem dúvidas que existem em Macau
muitos bons restaurantes portugueses,
como o Mariazinha ou o Santos, para
ajudar e não me alterar de repente a
rotina de alimentação. Basicamente,
é manter-me calmo, tentar deixar os
nervosismos de lado e esperar que o
semáforo apague.

派利對澳門格蘭披治期望高

「相信能擠身前15名」
André Pires com grandes expectativas para o GP de Macau

“Acredito que possa lutar pelo top 15”
派

利(André Pires)是今年東望洋賽道上
唯一的葡萄牙代表。今次是這位來
自阿吉亞爾小鎮(Vila Pouca de Aguiar)的車
手第5次赴澳，雖然比賽尚未進行，他預期
能於本屆澳門格蘭披治大賽—電單車賽中
力爭前15。

A

ndré
Pires
será
o
único
representante de Portugal no
Circuito da Guia este ano. O piloto de
Vila Pouca de Aguiar vem pela quinta
vez ao território e, apesar de a época
não lhe ter corrido de feição, aposta
no top 15 na competição de motas do
Grande Prémio de Macau.
- Como se sente de volta a Macau pela
quinta vez?
André Pires – Sinto-me muito contente.
É sem qualquer tipo de dúvidas um
prazer poder vir mais uma vez a Macau
e fazer aquilo que tanto gosto. E, acima
de tudo, poder representar o meu país.
Vir a Macau no final da época desportiva
é quase como se fosse um prémio, pois
é a prova mais emblemática que faço.
Estou muito satisfeito.
- O que mais aprecia no Circuito da
Guia?
A.P. – De tudo [risos]! Gosto de todo o
traçado, mas a minha parte favorita é
sem dúvida, até por ser muito rápida, a

parte que vai desde a reta da meta até
à curva do Hotel Lisboa. Nesse trecho é
onde divirto-me mais.
- Já afirmou que pretende ficar entre
os 15 primeiros. A mota que traz dálhe essas garantias?
A.P. - Penso que sim. Não é a mota mais
competitiva ao nível das da frente, mas
é uma mota que conheço e com a qual
corri durante a época. Se conseguir
encaixar bem no traçado, tudo correr
bem e poder tirar o partido dela,
acredito que possa lutar pelo top 15.
- Com a desistência do piloto Tiago
Monteiro, o André torna-se no único
português a competir. É muita
responsabilidade?
A.P. - Penso que a responsabilidade
é a mesma. Tenho que fazer o meu
trabalho igual, mas sobretudo andar
em segurança, sem maluqueiras. A
receita é fazer o que sei e não arriscar
em demasia. Contudo, por ser o único
português em pista sei que terei as
atenções todas em mim e, acima de
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藝

藝術家視角
A visão dos artistas
O

artista plástico João Saldanha e
o fotógrafo António Mil-Homens
lançaram exposições que mostram uma
visão mais artística do Grande Prémio de
Macau, patentes até este domingo.
João Saldanha já havia realizado uma
exposição do género no ano passado, e
agora regressa, à Galeria do Edifício Ritz,
em pleno Largo do Senado, com uma
coleção de 14 obras para a mostra “Macau
GP Legends”. Três trabalhos, inspirados
em Michael Schumacher, António Félix
da Costa e Teddy Yip, são inéditos.
Esses novos trabalhos evocam as
vitórias de Michael Schumacher (1990) e
António Félix da Costa (2016), havendo
ainda uma pintura especial dedicada à
carreira de Teddy Yip – uma variante em
relação aos restantes, já que foi feito em
aguarela, enquanto todas as restantes
telas são trabalhadas em acrílico.
“O automóvel é o meu objeto de trabalho
e a competição sempre me atraiu desde
os tempos em que assistia à Fórmula 1
no Estoril. O Grande Prémio de Macau é

um expoente de movimento, vibração,
velocidade, barulho e a sua história
desafiou-me a tentar captar na tela todo
esse colorido da prova automobilística
mais importante da Ásia”, afirma o
artista português.
A exposição ilustra alguns dos mais
importantes momentos desportivos
desta mítica competição e abrange 60
anos de vitórias – desde Eduardo de
Carvalho num Triumph TR2 no 1.º GP
de Macau, até António Félix da Costa,
em 2012, ao volante de um Fórmula 3.
Ayrton Senna também faz parte desta
galeria de verdadeiras lendas, quando
vence o GP de Fórmula 3, no Circuito da
Guia em 1983. As 11 telas representam
as três categorias que compõem o
Grande Prémio: Fórmulas, Turismos e
ainda Motas.
Recorrendo a diversas fontes disponíveis
(fotografia, livros, filmes) o artista recriou
momentos da história do GP procurando
captar a ambiência tão característica
desta prova lendária. A exposição

術家João Saldanha和攝影師安千
文舉辦展示藝術家視角的澳門格蘭
披治大賽車展覽，展覽截止至本週日。
João Saldanha已於去年舉辦過這一類
型的展覽，如今他再次回歸位於議事亭
前地的利斯大廈畫廊，展出14幅作品，
主題為《澳門大賽車傳奇》。其中三幅
靈感來自舒馬赫、安東尼奧·費利克斯·
達·科斯塔和葉德利的作品從未曝光過。
這些新作品描繪了舒馬赫(1990)和安東
尼奧·費利克斯·達·科斯塔（2016）取得
勝利的畫面，還有一副為葉德利專門而
作的畫作—— 採用與其他畫作不同的水彩
顏料，其他作品都是採用丙烯顏料。
這位葡萄牙藝術家表示，「汽車是我的
工作對象，自從在埃斯托里爾觀看一級
方程式比賽之後，大賽就一直吸引著
我。澳門大獎賽是運動、震動、速度和
噪音等元素的集合，描繪這一亞洲最重
要的大賽車背後的故事對我而言是一項
挑戰。」
展覽展示了這一神話般的比賽最重要的
體育時刻，並涵蓋60年的勝利故事——從
加華路獲得澳門第一屆格蘭披治大賽車
冠軍至安東尼奧·費利克斯·達·科斯塔
2012年榮獲三級方程式冠軍。埃爾頓·
塞納也是該畫廊展出的這些真正的傳說
的一部分，他曾在1983年在東望洋賽道
贏得三級方程式冠軍。 11幅畫展示了大
賽車的三個項目：方程式、房車和電單
車。
借助多種信息來源（攝影、書籍、電

“Macau GP Legends” vai estar patente até
amanhã (sábado).

A difícil seleção das lentes
de Mil-Homens
Já o fotógrafo local António Mil-Homens
juntou centenas de imagens do Grande
Prémio de Macau que recolheu desde
2008 para dar forma a “Speedy & Color”,
exposição em destaque na Galeria da
Fundação Rui Cunha até este domingo.
António Duarte Mil-Homens acompanha
há mais de uma década o Grande Prémio
de Macau, sempre a fotografar. Este ano
o fotógrafo de Macau decidiu reunir
as melhores imagens do seu acervo
pessoal, sem impor nenhuma ordem
cronológica.
Das várias fotografias selecionadas, há
situações que o marcaram mais, pela
capacidade de conseguir um ponto de
vista diferente. “Por exemplo, tenho
aqui uma imagem captada nas boxes,
com um grupo de meninas que estão
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影），這位藝術家重現了大賽車歷史
上的瞬間，試圖捕捉這一傳奇賽事的特
徵。展覽《澳門大賽車傳奇》將展覽至
明日（周六）。

安千文艱難的鏡頭選擇

本地攝影師安千文在官樂怡基金會展出
其自2008年以來拍攝的數百幅關於澳門
格蘭披治大賽車的攝影作品，主題為《
速度與色彩》，展覽截止至本周日。
安千文作為攝影師拍攝澳門格蘭披治大
賽車已有十多年。今年，這位澳門攝影
師決定選出他個人作品中的最佳照片展
出，而不是將這些作品按照時間順序排
列。
在選出的多幅作品中，有的畫面因呈現
出不同的視角而顯得十分重要。他指
出，「例如，有一幅作品是在停車區拍
攝的，一群女孩被多位攝影師圍著，而
我決定從後面拍攝，其中一位女孩轉向
了我的鏡頭。」
100多幅展出的照片尺寸比平常的小，因
為這位攝影師更希望展示更多他的大賽
車「圖像庫」中的作品。他解釋說，「
有數千張記錄不同比賽的照片，做選擇
很難。這一過程不是簡單且平和的。」
他指出，選擇的範圍包括「事件、事故
或無法繞過的圍繞車手的人群，給人的
衝擊力更大，但是照片尺寸卻更小」。
安千文還請求參加過大賽車的車手為有
其身影的照片簽名。

todas viradas para vários fotógrafos,
mas eu decidi fotografar por detrás
e houve uma delas que se virou para
mim”, aponta.
As mais de 100 imagens expostas estão
num formato menor que o habitual, já
que o fotógrafo preferiu incluir mais
imagens de forma a mostrar também este
“manancial de imagens” que é registar,
com uma câmara fotográfica, uma
competição deste nível. “Há milhares
e milhares de imagens registadas das
diferentes provas e escolher não foi fácil.
Não foi um processo simples e pacífico”,
justificou. As escolhas passaram por
“eventos, desastres ou pessoas que
parecem incontornáveis em termos de
pilotos. Portanto foi condensar numa
impressão um pouco maior mas em
fotografias mais pequenas”, apontou.
António Mil-Homens também tem
pedido aos pilotos que já passaram pelo
Grande Prémio de Macau para deixem
um autógrafo nas imagens em que
aparecem.
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GP Macau no Tap Seac
A semana do Grande Prémio arrancou
com uma variedade de eventos,
nomeadamente, uma exposição de
carros da Taça GT Macau e máquinas do
Grande Prémio de Motos na Praça do Tap
Seac. O evento, com entrada gratuita, deu
a possibilidade a todos os que quisessem
ver de perto algumas das máquinas de
corrida que vão passar pelo Circuito da
Guia.

Concurso de fotografia
Durante o Grande Prémio de Macau
realiza-se um concurso para os
entusiastas da fotografia, com prémios
para os melhores registos apresentados e
ainda a possibilidade de uma exposição.
Numa outra linha, os profissionais
da comunicação social acreditados
no evento serão convidados a votar,
novamente, na sua equipa favorita de
“grid girls”.

塔石廣場展戰駒

為推廣澳門格蘭披治大賽車，大會舉行一系
列精彩紛呈的活動，包括在塔石廣場舉行的
車展，展出多輛將在「澳門GT盃」及「澳
門格蘭披治電單車大賽中」馳騁賽道的跑車
和電單車，讓市民和遊客能近距離欣賞這些
戰駒。

Clube do Grande Prémio
de Macau
A grande novidade deste ano está
relacionada com a criação do Clube do
Grande Prémio de Macau, destinado
a incentivar uma maior ligação e
conhecimento sobre o maior evento
desportivo de Macau e os residentes do
território. O pré-registo para aderir ao
Clube arrancou a 11 de novembro e todos
os residentes com idade igual ou superior
a seis anos são elegíveis para se tornarem
membros.

攝影比賽

澳門格蘭披治大賽車期間，為本地攝影迷設
攝影比賽，得獎者除獲得獎金外，得勝作
品更有機會參與體育局所主辦的攝影展。
另外，「傳媒眼中我最喜愛賽車女郎隊伍選
舉」在去年反應踴躍，今年將再次舉辦，讓
傳媒選出最喜愛的賽車女郎隊伍。

澳門格蘭披治大賽車會員天地

今年的一大新聞是「澳門格蘭披治大賽車會
員天地」的成立，其旨在進一步增強澳門市
民對澳門格蘭披治大賽車的認知和聯繫，將
於11月11日起開放優先登記，凡年滿6歲或
以上的澳門居民均可加入成為會員。

理工學院助力設計

為鼓勵創作，體育局將與澳門理工學院合作
舉辦「澳門格蘭披治大賽車會員天地」形象
大使設計比賽，比賽設公開組和學生組，參
賽者必須設計出能代表澳門格蘭披治大賽車
的擬人化形象大使。獲選作品將贏得獎金，
而設計更有機會被製成不同的宣傳物品，作
推廣和宣傳之用。

大賽車到港宣傳

澳門格蘭披治大賽車宣傳活動於10月28日
在香港觀塘apm盛大開幕，現場吸引了不少
市民及遊客親臨現場。組織委員會參加了10
月28日及29日為期兩天的宣傳活動，現場設
有多個互動展覽區，展出澳門格蘭披治大賽
車的璀璨歷史和著名的東望洋跑道，讓車迷
近距離一睹在澳門東望洋跑道寫下輝煌歷史
的賽車，包括西班牙名將真卡迪拿（Daniel
Juncadella）於2011年奪得澳門格蘭披治三
級方程式大賽的平治特拉拿戰車，以及由
被譽為「澳門兩輪之王」的澳門格蘭披治

Desenhar com o apoio
do Instituto Politécnico de
Macau
電單車大賽八勝紀錄保持者路達（Michael
Rutter）在2003年賽事中所駕駛的冠軍鐵騎
杜卡迪1000cc。

郵電局推紀念郵戳和信封

郵電局將再次參與澳門格蘭披治大賽車，設
置臨時櫃台，集郵發燒友可到臨時櫃台加蓋
「第64屆澳門格蘭披治大賽車」紀念郵戳。
臨時櫃台將在本周六、日運作，分別設於葡
京看台後方及郵政總局集郵商店。同時，郵
電局亦發售紀念此活動之兩款設計不同的紀
念封，售價每枚為澳門幣叁圓正。

交通幹道於凌晨 3時封閉

大賽車 4天期間，每日凌晨 3時將陸續封閉
賽道。當局提醒，屆時本澳交通將出現「超
負荷」，又呼籲市民可選擇步行提早出門，
亦呼籲路程較遠的市民使用交通工具。另一
方面，委員會承諾每天結束後將儘快開放賽
道。

Por forma a complementar uma semana
cheia de atividades, a organização do
GP Macau, em conjunto com o Instituto
Politécnico de Macau, promove um
concurso de desenho com o intuito de
incentivar a criatividade. O concurso
incorpora
duas
categorias:
uma
aberta a todos os residentes e outra
especificamente para estudantes. Os
participantes devem desenhar uma
característica criativa e icónica do Grande
Prémio. O vencedor será premiado e terá
ainda a oportunidade de ver a sua obra
ganhar vida através da promoção do
evento.

Grande Prémio de Macau
em Hong Kong
A campanha promocional do Grande
Prémio de Macau arrancou no APM
Kwun Tong em Hong Kong, atraindo um
grande número de residentes e visitantes.
A Comissão Organizadora do evento
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participou na promoção, nos dias 28 e 29
de outubro, onde aconteceram diversas
atividades, bem como uma exposição
a contar a história do famoso Circuito
da Guia. No local, os visitantes tiveram
ainda a oportunidade de ver de perto o
Mercedes Dallara, o carro de Fórmula 3
com o qual a estrela espanhola Daniel
Juncadella agarrou a vitória no Circuito
da Guia em 2011, e ainda a Ducati 1000cc
que levou Michael Rutter, octocampeão e
indiscutível Rei de duas rodas em Macau,
ao primeiro lugar do pódio do Grande
Prémio de Motos, em 2003.

Carimbo e envelopes
comemorativos pelos CTT
A Direcção dos Serviços de Correios e
Telecomunicações voltou a associar-se ao
Grande Prémio de Macau, com a criação
de um Posto de Correio Temporário onde
os entusiastas da filatelia podem obter
o carimbo comemorativo alusivo à 64.ª
edição da principal prova do calendário
desportivo de Macau. O Posto Temporário
vai operar este sábado e domingo
junto à bancada do Hotel Lisboa, mas o
carimbo também pode ser encontrado
na Loja de Filatelia da Estação Central.
Estão também a ser comercializados
dois envelopes comemorativos com
diferentes designs ao preço unitário de
três patacas por envelope.

Estradas encerram às 3h00
Durante os quatro dias do Grande
Prémio de Macau as estradas utilizadas
como parte do Circuito da Guia
encerram às três da manhã. A Comissão
Organizadora do Grande Prémio alerta
para um impacto “severo” no trânsito
local e pede às pessoas que optem por se
deslocar caminhando com antecedência.
Para as deslocações mais longas, os
organizadores pedem aos residentes
que utilizem os transportes públicos. Por
outro lado, a comissão comprometeu-se a
reabrir as estradas tão depressa quanto
possível, no final do dia.

體育 desporto
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賽事程序 PRoGRAMA
時間 Hora

11 月 16 日 (星期四) 16 DE NOVEMBRO (quinta-feira)
自由練習 Treinos Livres

07:30-08:30

太陽城集團澳門格蘭披治電單車 — 第五十一屆大賽 — 練習

08:50-09:20

太陽城集團華夏賽車大獎賽 - 練習

51º Grande Prémio de Motos de Macau Grupo Suncity
Taça da Corrida Chinesa Grupo Suncity
自由練習1

Treinos 1 - Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 Grupo Suncity
(Taça do Mundo de F3 da FIA)

10:35-11:05

CTM澳門房車盃1600cc渦輪增壓 — 練習

11:20-11:50

澳博澳門GT盃 — 國際汽聯GT世界盃 — 自由練習1

12:25-12:55

13:10-13:55

09:00-10:00

比賽 Provas

太陽城集團華夏賽車大奬賽 — 10圈

Taça da Corrida Chinesa Grupo Suncity - 10 voltas
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 —

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 —

09:35-10:15

時間 Hora

11 月 18 日 (星期六) 18 DE NOVEMBRO (sábado)

Taça CTM de Carros de Turismo de Macau - até 1600cc Turbo
Treinos 1 - Taça GT Macau - SJM (Taça do Mundo de GT da FIA)
CTM澳門房車盃1950cc以上 — 練習

10:20-11:10

選拔賽 — 10圈

11:30-11:50

太陽城集團澳門格蘭披治電單車 — 第五十一屆大賽 — 賽前熱身

12:25-13:30

14:10-15:10

Taça CTM de Carros de Turismo de Macau - superior a 1950cc
太陽城集團澳門東望洋大賽 — FIA世界房車錦標賽 — 自由練習1

15:40-16:40

Treinos 1 - Corrida da Guia Macau Grupo Suncity
(Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA)

Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 Grupo Suncity
(Taça do Mundo de F3 da FIA - Prova Classificativa) – 10 voltas
Treinos livres - 51º Grande Prémio de Motos de Macau Grupo Suncity
澳博澳門GT盃 — 國際汽聯GT世界盃 — 選拔賽 12圈

Taça GT Macau – SJM
(Taça do Mundo de GT da FIA - Prova Classificativa) – 12 voltas
太陽城集團澳門東望洋大賽 — FIA世界房車錦標賽 — 首回合 - 8圈

Corrida da Guia Macau Grupo Suncity
(Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA - Opening Race) - 8 voltas
太陽城集團澳門格蘭披治電單車 — 第五十一屆大賽 — 12圈

51º Grande Prémio de Motos de Macau Grupo Suncity - 12 voltas

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 —

14:10-14:50

排位賽1

15:40-16:25

太陽城集團澳門格蘭披治電單車 — 第五十一屆大賽 — 排位賽

時間 Hora

Treinos 1 - Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 Grupo Suncity
(Taça do Mundo de F3 da FIA - cronometrados)
Treinos - 51º Grande Prémio de Motos de Macau Grupo Suncity (cronometrados)
11 月 17 日 (星期五) 17 DE NOVEMBRO (sexta-feira)
自由練習 Treinos Livres

時間 Hora

07:30-08:15

太陽城集團澳門格蘭披治電單車 — 第五十一屆大賽 — 排位賽

08:00-08:30

08:25-08:55

太陽城集團華夏賽車大獎賽 — 排位賽

09:00-10:00

09:15-10:00

51º Grande Prémio de Motos de Macau Grupo Suncity (cronometrados)
Taça da Corrida Chinesa Grupo Suncity (cronometrados)
太陽城集團澳門東望洋大賽 — FIA世界房車錦標賽 — 自由練習2

Treinos 2 - Corrida da Guia Macau Grupo Suncity
(Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA)

10:40-11:40

11 月 19 日 (星期日) 19 DE NOVEMBRO (domingo)
特備節目

比賽 Provas

Evento Especial
CTM澳門房車盃1600cc渦輪增壓及1950cc以上 — 12圈

Taça CTM de Carros de Turismo de Macau
(até 1600cc Turbo e superior a 1950cc) - 12 voltas

太陽城集團澳門東望洋大賽 — FIA世界房車錦標賽 — 次回合 — 11圈

Corrida da Guia Macau Grupo Suncity
(Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA - Main Race) - 11 voltas

10:15-10:40

CTM澳門房車盃1600cc渦輪增壓 — 排位賽

Taça CTM de Carros de Turismo de Macau - até 1600cc Turbo (cronometrados)

12:10-13:40

澳博澳門GT盃 — 國際汽聯GT世界盃 — 18圈

11:00-11:30

澳博澳門GT盃 — 國際汽聯GT世界盃 — 自由練習2

15:10-15:20

舞獅

Treinos 2 da Taça GT Macau - SJM (Taça do Mundo de GT da FIA)
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 —

11:45-12:25

12:40-13:05

13:25-14:40

14:50- 15:10

自由練習2

Treinos 2 - Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 Grupo Suncity
(Taça do Mundo de F3 da FIA)
CTM澳門房車盃1950cc以上 — 排位賽

Taça GT Macau – SJM (Taça do Mundo de GT da FIA) - 18 voltas
Dança do Leão
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 —

15:30-16:30

15圈

Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 Grupo Suncity
(Taça do Mundo de F3 da FIA) - 15 voltas

Taça CTM de Carros de Turismo de Macau - superior a 1950cc (cronometrados)
太陽城集團澳門東望洋大賽 — FIA世界房車錦標賽 — 排位賽

Corrida da Guia Macau Grupo Suncity
(Campeonato do Mundo de Carros de Turismo da FIA - cronometrados)
太陽城集團澳門東望洋大賽 — FIA世界房車錦標賽 — MAC 3

Corrida da Guia Macau Grupo Suncity – Campeonato do Mundo
de Carros de Turismo da FIA – MAC 3

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 —

15:25-16:05

16:25-16:55

排位賽2

Treinos 2 - Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 Grupo Suncity
(Taça do Mundo de F3 da FIA - cronometrados)
澳博澳門GT盃 — 國際汽聯GT世界盃 — 排位賽

Taça GT Macau - SJM (Taça do Mundo de GT da FIA - cronometrados)
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創意城市美食之都

Cidade Criativa na Gastronomia
11月伊始，澳門成功獲選加入聯合國教科文組織
創意城市網絡成為美食之都。這項新的美譽將帶為
推動澳門經濟多元發展帶來新機遇，讓城市以美食
作動力促進本地文化保育，並且全面邁向可持續發
展，擴大國際合作。

Macau passou a fazer parte, desde o início
de novembro, da Rede das Cidades Criativas
da UNESCO (UNESCO Creative Cities
Network – UCCN) na área da Gastronomia.
Abrem-se agora novas oportunidades para
a diversificação da economia da cidade, com
a gastronomia a assumir um papel de força
condutora para a preservação da identidade
cultural de Macau, promovendo ao mesmo
tempo um desenvolvimento sustentável e
expandindo a cooperação internacional.

II-VII
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美食 gastronomia

美食新動力——聯合國教科文組織之認可
Novo impulso à gastronomia
com reconhecimento da UNESCO

2017年6月 與出席法國昂岡萊班市「第十一屆聯合國教科文組織創意城市網絡年會」的各美食之都代表會面
In June 2017, MGTO had a meeting the participants from Creative Cities of Gastronomy during the “UNESCO Creative Cities Network XIth Annual Meeting” in Enghien-les-Bains, France

F

oi no passado dia 1 de novembro, que
Macau voltou a fazer história. Era já
madrugada na região quando a diretorageral da UNESCO, Irina Bokova, anunciou
a designação de “Macau, China” como
nova cidade membro da Rede de Cidades
Criativas da UNESCO (UNESCO Creative
Cities Network – UCCN) na área da
Gastronomia.
Essa nova designação vem adicionar
mais uma emblemática marca ao
portefólio da cidade, que incluía já o de
Centro Histórico de Macau, inscrito como
Património Mundial da UNESCO em 2005,
e no seguimento da inscrição no Registo
da Memória do Mundo da UNESCO da
coleção denominada “Chapas Sínicas”
(Registos Oficiais de Macau durante a
Dinastia Qing 1693-1886). A região é

membro associado da UNESCO desde
1995.
A nomeação poderá vir a atrair uma série
de novas oportunidades para promover
a cultura gastronómica tão característica
da cidade, ajudando a desenvolver uma
indústria de turismo sustentável, indo
ao encontro da intenção do Governo
de transformar a RAEM num centro
mundial de turismo e de lazer.
Num comentário sobre o sucesso
da candidatura, o secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura, e presidente
da Comissão de Trabalho para a
Candidatura de Macau, China à Rede de
Cidades Criativas da UNESCO, Alexis Tam,
ressaltou a abertura de novos horizontes
e novos modelos de desenvolvimento
para o território.

“Estou extremamente feliz por termos
entrado na Rede de Cidades Criativas
da UNESCO na área da Gastronomia e
plenamente convicto de que a adesão
à rede abrirá novos horizontes para
desenvolver Macau como uma cidade
diversificada, única e sustentável. A
gastronomia tem sido desde sempre um
elemento de distinção da nossa cultura
de mais de 400 anos de cruzamento
entre o oriente e o ocidente e iremos
fazer todo o esforço para contribuir
para o enriquecimento da rede com as
nossas características únicas”, afirmou o
secretário.

Longo processo
A candidatura foi um longo processo
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que levou mais de dois anos a estar
concluída, mas que se iniciou assim
que houve abertura para tal. Macau
submeteu a sua candidatura ao
secretariado da UNESCO com o apoio
da Comissão Nacional da China para a
UNESCO, do Gabinete para os Assuntos
de Hong Kong e Macau do Conselho de
Estado da República Popular da China
(RPC), do Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE) da RPC e do
Comissariado do MNE da RPC na RAEM.
O Conselho para o Desenvolvimento
Turístico também apoiou a iniciativa,
bem como o Conselho Europeu de
Confrarias Enogastronómicas e a
Associação de Cozinha da China.
Foi então criada, em Julho de 2016,
uma Comissão de Trabalho para a

美食 gastronomia
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017年10月31日，聯合國教科
文組織（UNESCO）秘書長博
科娃(Irina Bokova)宣佈，中國
澳門正式獲評定為聯合國教科文
組織創意城市網絡（UCCN）美
食範疇的新成員城市。
繼「澳門歷史城區」於2005年
獲聯合國教科文組織列入《世界
遺產名錄》，澳門是次成功獲評
定為聯合國教科文組織—創意城
市美食之都，將繼「清代澳門地
方衙門檔案（一六九三──一八
八六）」獲列入聯合國教科文組
織的《世界記憶名錄》後，為澳
門再增添一張亮麗的國際名片，
有助進一步提升其知名度。澳門
自1995年起成為聯合國教科文
組織的准成員。
肩負新的身份將助澳門推動本
地特色美食文化，并帶來多個
新機遇，助力可持續旅遊發
展，配合特區要將澳門打造成
世界旅遊休閒中心的願景。
在回應有關申都成功時，社會
文化司司長兼申都委員會主席
譚俊榮認為此將為澳門開拓嶄
新的視野和發展模式。
譚司長表示：「澳門成功加入
聯合國教科文組織創意城市網
絡，成為美食之都，我由衷感
到高興，並且充滿信心，這項
新美譽將為澳門開拓嶄新的視
Candidatura de Macau, China
à Rede de Cidades Criativas
da UNESCO. A esta Comissão
para a Candidatura de Macau
coube a responsabilidade de
formular orientações para
a
candidatura.
Liderada
pelo secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura
da
RAEM,
a
Comissão
incluiu vários grupos de
trabalho, com um total de 48
membros de 18 entidades,
como
departamentos
do
Governo,
instituições
de
ensino superior de turismo,
associações relacionadas, o
setor da restauração, entre
outros. Reuniões plenárias
e de grupos de trabalho
especializados
foram
realizadas para debater sobre
o trabalho de candidatura,
com o secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura
a encarregar a Direcção
dos Serviços de Turismo
(DST) pela coordenação dos

野和景象，帶動澳門邁進發
展，成為精彩多元、富有特色
且可持續的活力城市。四百多
年以來，美食一直是澳門中西
文化交融的特色元素之一。我
們將竭盡所能，貢獻富本地色
彩的獨特元素，豐富城市網絡
的文化薈萃。」

申都工作歷時超過兩年。在是次
申報過程中，得到了中央政府的
重視支持，中國聯合國教科文組
織全國委員會、國務院港澳事務
辦公室、外交部和外交部駐澳門
特別行政區特派員公署都予以鼎
力支持。同時，亦得到澳門特區
政府旅遊發展委員會、歐洲美食
與美酒聯誼會和中國烹飪協會等
組織和機構全力配合。
中國澳門申報聯合國教科文組織
創意城市網絡工作委員會（「澳
門申都委員會」）於2016年7月
正式成立，由社會文化司司長擔
任主席並帶領團隊為申報工作訂
定具體方向。委員會由多個工作
小組組成，共有來自18個單位
的48位成員，包括不同的政府部
門、旅遊高等教育機構、相關組
織及餐飲業界代表等。委員會舉
行了全體會議及各項專責小組會

議，商討並推進申報工作，並由
社會文化司司長委派旅遊局協調
整體的籌備工作。
社會文化司司長譚俊榮就申都
成功的喜訊表示：「澳門是次
成功加入創意城市網絡，有賴
中央政府自申報工作開始以來
給予澳門的勉勵支持，我們謹
此向國家致以衷心感激。我們
亦十分感謝本地旅遊業持份者
為申報的準備工作齊心協力，
並且感激各創意城市及單位在
我們申報的過程中予以指導及
支持。我們將珍視這項新的美
譽，善用機遇，竭力建設澳門
成為世界旅遊休閒中心。」
社會文化司司長譚俊榮在公報中
指出：「在文化承傳方面，澳門
獲評定為美食之都，是對歷經四
百多年演變成為經典的澳門美食
文化遺產予以全球的肯定，將引
發新一代對美食文化、特別是土
生葡人美食產生興趣，並且提供
有利條件讓美食文化傳統得以流
傳，歷久不衰。」
繼成都及順德成功加入網絡，澳
門成為第三個獲評定為創意城市
美食之都的中國城市。聯合國教
科文組織創意城市網絡涵蓋七個
創意範疇，包括手工藝與民間藝
術、設計、電影、美食、文學、
音樂和媒體藝術。

trabalhos.
“Esta
significativa
oportunidade
de
aderir
à UCCN não teria sido
possível sem o forte apoio
do Governo central, que
desde o primeiro momento
apoiou a candidatura, pelo
que estamos profundamente
gratos.
Estamos
também
agradecidos aos membros
da indústria turística por se
terem unido para trabalhar
em torno da candidatura e
por toda a orientação e apoio
que Macau recebeu das outras
cidades criativas e entidades
durante o processo, de
preparação”, afirmou Alexis
Tam. O também presidente
da comissão de trabalho
acrescentou que Macau irá
valorizar a nova designação
como Cidade Criativa de
Gastronomia e fazer bom
uso da mesma para ajudar
a transformar a cidade num
centro mundial de turismo e

lazer”.
“Em termos de herança, é
esperado que a designação
reforce o reconhecimento
mundial
do
legado
da
culinária
de
Macau,
despertando
o
interesse
entre as gerações mais novas
sobre a cultura gastronómica,
especialmente
da
comida
macaense e providenciando
condições favoráveis para
que as tradições alimentares
continuem
a
florescer”,
apontou o secretário para os
Assuntos Sociais e Cultura
de Macau, Alexis Tam, em
comunicado.
Com
o
sucesso
destes
esforços,
Macau
torna-se
na terceira Cidade Criativa
de Gastronomia na China,
depois de Chengdu e Shunde,
sendo que a UCCN cobre sete
áreas criativas: artesanato e
arte popular, design, cinema,
gastronomia,
literatura,
música, artes e media.

申都路程
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何謂「創意城市」
？

O que são as
“Cidades Criativas”?

聯合國教科文組織創意城市網絡

（UCCN）創立於2004年，以匯聚
世界各地以創意作為策略因素推

動經濟、社會、文化及環境可持續

發展的城市，促進各城市彼此交
流合作。該網絡由來自54個國家
的 1 1 6 個 成 員 城 市 構 成，涵 蓋 手

工藝與民間藝術、設計、電影、美
食、文 學、媒 體 藝 術 和 音 樂 七 個
領域。

聯合國教科文組織－創意城市

美食之都遍佈世界各地，包括成
都和順德（中國）
、貝倫和佛羅安

那 波 里（巴 西）
、波 帕 揚（哥 倫 比
亞）
、拉 什 特（伊 朗）
、帕 爾 馬（意

大利）
、扎赫勒（黎巴嫩）
、恩塞納
達（墨西哥）
、卑爾根（挪威）
、全州

（韓 國）
、鶴 岡（日 本）
、德 尼 亞 和

布 哥 斯（西 班 牙）
、厄 斯 特 松 德（
瑞典）
、布吉（泰國）
、加濟安泰普

（土耳其）和圖森（美國）
。今年除

澳 門 外，阿 爾 巴（意 大 利）
、布 埃
納文圖拉（哥倫比亞）
、巴拿馬城

（巴拿馬）
、科恰班巴（玻利維亞）
、哈 塔 伊（ 土 耳 其 ）
，帕 拉 蒂（ 巴

西）和聖安東尼奧（美國）七個城
市亦被評定為美食之都。
四大主要目標：

• 加強文化活動、產品和服務的
創建、製作、傳播和宣傳；

• 建立創意和創新樞紐，拓寬文
化領域創意人員和專業人士的發
展機遇；
•

完善人們接觸和參與文化生

活的方式，尤其是邊緣化族群和
弱勢群體及個人參與文化生活的
方式；
•

將文化與創意充分納入可持

續發展規劃中。
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A Rede de Cidades Criativas da
UNESCO foi criada em 2004
para fortalecer a cooperação
entre cidades que consideram a
criatividade um fator estratégico
de desenvolvimento urbano
sustentável com impacto social,
cultural e económico. Tem 116
cidades-membro oriundas de 54
países diferentes e cobre sete
campos criativos: artesanato e
arte popular, design, cinema,
gastronomia, literatura, música,
artes e média.
Algumas das cidades a par de
Macau são Chengdu e Shunde
(China), Belém e Florianópolis
(Brasil), Popayán (Colômbia),
Rasht (Irão), Parma (Itália), Zahlé
(Líbano), Ensenada (México),
Bergen (Noruega), Jeonju (Coreia
do Sul), Tsuruoka (Japão), Dénia
e Burgos (Espanha), Östersund
(Suécia), Phuket (Tailândia),
Gaziantep (Turquia), Tucson
(EUA). Só este ano, mais oito
cidades entraram para o
circuito - Macau, Alba (Itália),
Buenaventura (Colômbia),
Cidade do Panamá (Panamá),
Cochabamba (Bolívia), Hatay
(Turquia), Paraty (Brasil) e San
Antonio (Estados Unidos da
América)
Têm quatro objetivos principais:
• Fortalecer a criação, produção,
distribuição e divulgação de
atividades culturais, bens e
serviços;
• Desenvolver conjuntos de
criatividade e inovação e ampliar
oportunidades para criadores e
profissionais do setor cultural;
• Melhorar o acesso e a
participação na vida cultural,
em particular para grupos e
indivíduos marginalizados ou
vulneráveis
• Integrar a cultura e a
criatividade em planos de
desenvolvimento sustentável.
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發展創意與經濟
Desenvolver a criatividade e a economia
澳

門獲評為聯合國教科文組織 – “創
意城市美食之都”，期望這項新美
譽將可藉美食的文化承傳、創意發揮及
交流分享，為城市的可持續發展帶來正
面的推動力。是次評選備受國際認可，
不單為餐飲業帶來機遇，也為其他創意
產業打開了發展的大門。
社會文化司司長譚俊榮表示，期望澳門
加入聯合國教科文組織創意城市網絡
後，將可激勵美食界持份者與各創意產
業推動者聯手探索新的可能，糅合美食
及不同文化元素以促進經濟多元。除此
之外，也希望能夠與創意城市網絡成員

「 促 進 國際合作機會。」
澳門能與其他成員城市於不同創意領域
合作展開新的嘗試，發揮協同效應，如
以 美 食 元素結合電影、音樂、設計等。
行政長官崔世安表示，這次獲選無疑對
澳門在全球旅遊業的定位大有提升。在
澳門建設世界旅遊休閒中心的過程中，
澳門注重「美食」與「創意」並舉。他
強調：「澳門獨特的美食內涵與美食文
化，承載了四百多年來中西文化在澳門
交融薈萃的結晶。澳門政府相關部門和
業界要做好傳承推廣，更要加強創新開
拓。」

M

acau espera que a designação
traga um impacto positivo para o
desenvolvimento sustentável da cidade,
através da sua herança, criatividade e
intercâmbio na área da gastronomia.
Sendo um reconhecimento a nível
internacional, o objetivo não é apenas
restringir o impacto desta nomeação
às indústrias de restauração, mas
também abrir portas para que todos os
setores criativos beneficiem do impacto
positivo desta iniciativa.
É esperado que a adesão à rede
estimule as entidades de gastronomia
intervenientes e agentes de outras áreas
criativas a explorarem como é que a
culinária e outros aspetos da cultura
se podem fundir para diversificar
a economia, enfatizou o Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura,
Alexis Tam. O responsável espera
que promova ao mesmo tempo mais
oportunidades para uma cooperação
global com os membros da rede de
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cidades criativas.
Macau ganha também a oportunidade
de colaborar com outras cidades
membros da UCCN em diferentes
áreas criativas e de realizar iniciativas
sinérgicas experimentais, como de
gastronomia com cinema, música ou
design.
O Chefe do Executivo da RAEM, Chui
Sai On, não tem dúvidas de que esta
nomeação eleva Macau a um outro
patamar em termos de posicionamento
no turismo global. Além disso, o
líder do Governo salientou que, no
processo de construção de Macau como
Centro Mundial de Turismo e Lazer,
a gastronomia e a criatividade são
dois aspetos que merecem atenção. “A
essência da gastronomia e a cultura
gastronómica, únicas da cidade, são
fruto de uma cultura com mais de 400
anos de cruzamento entre o oriente e o
ocidente. Os serviços do Governo e os
setores desta área devem empenhar
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富有歷史淵源的澳門美食
História faz de Macau
cidade gastronómica de referência
澳門是一個獨特的美食體驗之地。小
城裡有著逾400年歷史的中西共融美
食匯粹，美食的選擇（根據統計局數
據，2016年共有2265間餐廳）和種類
都 非 常 多樣化。
據出版的書籍、公布的研究顯示，澳門
美食的起源自16和17世紀葡萄牙人往
來葡萄牙和澳門間而來，他們在航行時
途經非洲沿岸、東南亞、日本和中國採
集食材。這個特殊的地理位置使得澳門
集結了世界各地的食材和香料，如印度
的胡椒、南美的辣椒和南歐的芫荽，這
些 都 可 見於澳門大大小小的廚房裡。
很多葡萄牙人與在澳門的中國人（或非
洲、印度、馬六甲人）通婚，而使其他
烹飪技術和中國（甚至其他原產地）的
食材在幾個世紀以來，逐步融入到土生
葡 人 家 庭的傳統葡菜裡。
澳門土生菜正是受影響及烹調方法的化
身，用大量的香料如肉桂、香菜、孜
然、藏紅花、薑黃或月桂，務求重現記
憶中的飲食習慣和喜好。就這樣源於美
食 創 新 ，成就獨特的佳餚。
學 者 M a ria João dos Santos Ferreira
在其博士論文中探討澳門文化旅遊中的

todos os esforços na continuidade e
divulgação da cultura gastronómica e
no reforço da inovação e exploração”,
indicou.
Para celebrar esta nova designação,
o Governo da RAEM irá lançar uma
série de atividades de divulgação
e sensibilização aos níveis local e
internacional. O Executivo vai também
apostar no reforço da formação
profissional, na organização de um
fórum de gastronomia internacional
como evento anual e na participação em
eventos internacionais de intercâmbio
organizados pelas diferentes Cidades
Criativas.
Vai ainda criar uma
unidade de gestão que inclui os setores
público e privado para implementar
e supervisionar todas as iniciativas
e projetos realizados. Todas as ações
e iniciativas serão conduzidas em
consonância com a missão da UCCN de
usar a criatividade como motor para um
desenvolvimento urbano sustentável.

M

acau é local único e inigualável
para experiências gastronómicas,
contribuindo, para isso, a herança
gastronómica de mais de 400 anos de
convívio entre o ocidente e o oriente, a
oferta gastronómica que há no território
(havia 2265 estabelecimentos de
restauração em 2016, segundo os dados
dos Serviços de Estatística e Censos), e a
diversidade dos tipos de cozinha.
Segundo vários livros e estudos
académicos que vêm sendo publicados,
a gastronomia macaense tem origem
na gastronomia lusa trazida pelos
portugueses nos séculos XVI e XVII,
que na rota entre Portugal e Macau,
recolheram ingredientes em vários
portos por onde passavam na Costa de
África, no Sudeste Asiático, na Índia,
no Japão e na China. Esta posição
geográfica privilegiada permitiu a
Macau que aos seus portos chegassem
uma variedade de ingredientes vindos
dos quatro cantos do mundo. A pimenta
da Índia, a malagueta da América do

澳門土生菜，她在2016年12月《行政
雜誌》公布的一項研究中指出：「通過
推廣美食作為旅遊產品，有助於保護和
保存文化遺產及其文化傳承，即是非物
質文化遺產的傳承。」
由於所有的這些原因，澳門的其中一個

旅遊亮點正正是一系列美食。旅客除可
享用米芝蓮高品質的餐廳，又可享用價
格廉宜、滋味無窮的街頭美食。
特區政府期望澳門加入聯合國教科文組織
創意城市網絡，能「喚起新一代人對美食
文化的興趣，特別是土生葡菜」。

Sul e os coentros do Sul da Europa são
alguns dos ingredientes utilizados nas
cozinhas da terra.
Muitos portugueses casaram com
chinesas de Macau (ou naturais de África,
Índia e Malaca), o que permitiu que outras
técnicas culinárias e ingredientes fossem
introduzidos pelas famílias macaenses
nos pratos tradicionais portugueses, ao
longo dos tempos.
A gastronomia macaense é por isso uma
verdadeira panóplia de influências e
modos de cozinhar, que junta diversas
especiarias, como a canela, o coentro,
o cominho, o açafrão, a curcuma ou
o loureiro, na procura permanente
de reproduzir os hábitos e gostos
alimentares das suas memórias. Daí
resultaram inovações gastronómicas,
criando cozinhas únicas.
Para a investigadora Maria João dos
Santos Ferreira, que se debruçou sobre
o tema da gastronomia macaense no
turismo cultural de Macau na sua tese
de doutoramento, “ao promover a

gastronomia como produto turístico,
contribui-se para a conservação e
preservação do seu património e da sua
herança cultural, também considerado
património
cultural
intangível”,
segundo
escreveu
num
estudo
publicado na Revista de Administração
em Dezembro de 2016.
Por todos estes motivos um dos
principais atrativos turísticos da
cidade é a oferta gastronómica. Além
dos diferentes sabores que oferece,
os visitantes podem desfrutar de
restaurantes de qualidade Michelin –
muitos deles com a designação máxima
de três estrelas –, assim como podem
apreciar uma rica e saborosa oferta de
comida de rua a preços acessíveis.
O Governo de Macau espera que
a entrada para a rede das Cidades
Criativas da UNESCO “desperte
o interesse entre as gerações
mais novas sobre a cultura
gastronómica, especialmente da
comida macaense”.
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專家的話
ugo Bandeira在1998年畢業於澳門
旅遊學院，現任職該校教授旅遊管
理，同時是紅酒專家及該高校的食品經
理。他在接受《澳門平台》訪問時表示，
聯合國教科文組織(UNESCO)的評選令澳
門的美食旅遊更上一層樓。
是什麼令澳門在美食領域上如此出眾？
澳門向來匯粹多元文化，自然而然的這裡
的美食多元化之餘，又成就了一些別樹一

幟的佳餚。澳門土生菜就是多元文化交融
美食的代表，其糅合東西方元素，是不可
多得的文化財富。除了澳門土生菜，在澳
門還可以嘗到來自世界各地數之不盡的佳
餚，這使得澳門成為一個非常有吸引力的
美食旅遊城市。
澳門獲評為創意城市美食之都意味著什
麼？
這意味著澳門能為到訪的人提供其他的東

西，而不只局限於博彩和賭場。我們希望能
成為真正的國際城市，為旅客提供多元化的
旅遊產品，不只依賴博彩業。此外，這也意
味著政府和餐飲業持份者對迎接新機遇的到
來肩負起更大的責任，食品安全標準也需要
進一步落實、鞏固和執行。另一點要關注的
就是對本地餐飲服務及廚藝專業的人員培
訓，有必要鼓勵及為青年人創造入行條件，
令他們感興趣投身這個領域。

H

Macau ganhe ainda mais pontos em termos
de turismo gastronómico.
O que faz de Macau uma região tão
especial na área da gastronomia?
Macau sempre foi uma terra de confluência
de culturas e, como tal, é perfeitamente
natural que a gastronomia seja, por um
lado diversa, e por outro que se tenha

criado uma gastronomia tão particular e
especial como é a gastonomia macaense, o
expoente máximo aqui no território desse
encontro de culturas. Ter nesta cidade um
exemplo tão óbvio de uma gastronomia
centenária, com influências ocidentais e
orientais é, com certeza, de uma riqueza
cultural enorme. Além da gastronomia

macaense, o facto de se poder degustar
pela cidade uma enorme quantidade e
variedade de pratos oriundos de quase
todos os cantos do mundo, torna Macau
uma cidade muito apetecível para o turista
gastronómico.
Qual é o significdao da nomeação
de Macau como Cidade Criativa na
Gastronomia?
Significa que Macau pode oferecer outro
tipo de produto a quem a visita. Afinal não
é só jogo e casinos, há possibilidade real de
diversificação. Queremos ser uma cidade
internacional, com uma oferta diversificada
de produto turístico, não podemos depender
só da indústria do jogo. Significa também que
há agora uma responsabilidade acrescida
por parte do Governo e dos operadores
da restauração para zelar por esta nova
oportunidade. Há que implementar,
consolidar e fazer cumprir ainda mais as
normas de segurança alimentar. Outro ponto
a ter em atenção é a aposta na formação
profissional de quadros locais, a nível de
serviço de restauração e cozinha. Tem de
haver mais incentivos e condições para os
jovens, de maneira a que tenham interesse
em seguir uma carreira nesta indústria.

aponta que é necessário combinar elementos
culinários e inovação cultural, promovendo
assim o desenvolvimento das indústrias
culturais e criativas.
Por esse motivo, o Governo acrescentou
a cultura gastronómica como o quinto
ramo de atividades classificadas na área
das Indústrias Culturais de Macau, onde
se incluem também o design criativo,
exposições e espetáculos culturais, coleção de
obras artísticas e média digital. Esta inclusão
encoraja a promoção da gastronomia de
forma conjunta pelo setor do turismo,
estabelecimentos de comidas e bebidas e
pelo setor das indústrias culturais e criativas.
Está já prometida pelo Executivo local a
criação de um mecanismo para fortalecer
a cooperação entre o Governo e a
população, de forma a desenvolver as suas
potencialidades, bem como impulsionar a
implementação das respetivas iniciativas e
projetos. Sublinhando que a gastronomia
não significa apena vinhos e comida
de diferentes proveniências, mas inclui
também a gastronomia popular, económica,
caseira e comunitária, o Governo de Macau
compromete-se a apoiar a criação de um
ambiente de cultura gastronómica na
comunidade, reforçar a sua promoção e
divulgação, com vista a atrair turistas para
se deslocarem a diferentes zonas de Macau
com o intuito de apreciar a comida típica
local, impulsionando assim o crescimento

do consumo em diferentes zonas da cidade.
Em termos práticos, o Governo iniciou
já os trabalhos relativos à formação dos
quadros da área da culinária. No âmbito
do ensino não superior, está planeada,
pela Direcção dos Serviços de Educação
e Juventude, a construção do centro de
ensino técnico-profissional no lote CN6a,
terreno destinado para fins educativos.
Neste futuro centro haverá uma área
de culinária internacional, onde serão
disponibilizadas ações de formação. No
que toca o ensino superior, o Instituto
de Formação Turística (IFT) iniciou os
preparativos para a criação de um centro
culinário, e pretende também organizar
cursos conferentes de grau, cursos para
aprendizagem contínua, ações de formação
para os profissionais do setor, entre
outros, com vista a formar profissionais
de qualidade da área culinária.
Alexis Tam afirmou ainda que está
convencido de que contando com uma
boa cooperação entre o Executivo e
a sociedade, particularmente, o setor
educativo e diversas indústrias, a
classificação de Macau como “cidade
criativa em gastronomia” terá perspetivas
muito positivas, o que vai contribuir ainda
para o desenvolvimento diversificado
da economia local e a transformação de
Macau num Centro Mundial de Turismo
e Lazer.

Palavra de especialista

H

ugo Bandeira foi um dos primeiros
licenciados pelo Instituto de Formação
Turística (IFT), em 1998, instituição onde
atualmente leciona cadeiras ligadas à
gestão do turismo. Especialista em vinhos, é
também o gestor da área de alimentação do
IFT. Ao PLATAFORMA, o professor acredita
que a nomeação da UNESCO faz com que

展望未來
O que se pode esperar para o futuro

澳

門社會文化司司長譚俊榮表示，成
功獲評為聯合國教科文組織 – “創
意城市”美食之都” 的最大推進是把美
食元素與文化創新結合起來，以促進文化
創意產業的發展。
因此，政府在創意設計、文化展演、數碼
媒體、藝術收藏等原有文創產業領域，加
入「美食文化」作為第五大版塊，鼓勵旅
遊業界、飲食業界、文創業界聯合推行。
澳門特區政府將研究設置機制，加強官民
之間的合作，發揮各方所長，以推進落實
各相關舉措和項目。譚司長強調，美食不
單指美酒佳餚，也包括大衆化、經濟的、
日常的家居和社區美食，將支持美食社區
的氛圍營造，加強社區美食推廣，吸引遊

客到不同社區品嚐地道美食，促進社區消
費增長。
實際上，特區政府也已着手行業人材培
養。在非高等教育方面，教育暨青年局規
劃在石排灣CN6a地段教育用地興建「職
業技術教育實踐中心」，其中將設立「國
際廚藝區」，提供廚藝技能培訓。在高等
教育方面，旅遊學院正籌備設立廚藝中
心，提供高等教育學位、持續進修、職業
培訓等，培養高素質廚藝人材。
他相信，政府與民間通力合作，教育
及多個產業互相配合，「美食之都」
前景可期，有助加快推動本澳經濟適
度多元發展和世界旅遊休閒中心的建
設。

P

criar uma unidade de gestão que inclui os
setores público e privado para implementar
e supervisionar todas as iniciativas e projetos
realizados. Todas as ações e iniciativas
serão conduzidas em consonância com a
missão da UCCN de usar a criatividade como
motor para um desenvolvimento urbano
sustentável.
Um dos principais impulsionadores desta
iniciativa, o secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura da RAEM, Alexis Tam,

ara celebrar esta nova designação,
o Governo da RAEM irá lançar uma
série de atividades de divulgação e
sensibilização a nível local e internacional.
Várias iniciativas serão também realizadas
em diversas frentes, incluindo no reforço
da formação profissional, organização de
um fórum de gastronomia internacional
como evento anual, participação em eventos
internacionais de intercâmbio organizados
pelas diferentes Cidades Criativas, bem como
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美食 gastronomia

澳門與聯合國教科
文組織：
緊密無間
Macau e UNESCO:
uma relação bem-sucedida
1995

聯合國教科文組織准成員
Registo de Macau como membro
da UNESCO
力爭國際組織認可，申請之時甚至比澳門
回歸中國更早。
São os primeiros esforços para ver a
cidade reconhecida pela organização
mundial. Uma candidatura que se queria
confirmada ainda antes da passagem de
Macau para administração chinesa.

1998

聯合國教科文組織(UNESCO)為志願工作
議題舉行亞洲青年會議
UNESCO promove reunião de
jovens asiáticos a fim de serem
abordadas questões ligadas ao
trabalho voluntário
UNESCO時任青年及體育部長拉托科夫
(Boyan Radoykov)於接見前行政、教育暨
青年事務政務司黎祖智(Jorge Rangel)時表
達了冀在澳門組織會議的意願。拉托科夫
表示這個關於青年及體育的會議的舉行「
是聯合國計劃在澳門實現的第一個具體合
作項目」。
O interesse da UNESCO em realizar a
reunião em Macau foi manifestado por
Boyan Radoykov, então especialista
da Divisão de Juventude e Actividades
Desportivas (DJAD) da UNESCO, durante
uma audiência com o antigo secretárioadjunto para a Administração, Educação
e Juventude, Jorge Rangel. Boyan
Radoykov referiu que a realização
do encontro no território “constitui
o primeiro projeto concreto de uma
cooperação que aquela instituição das
Nações Unidas pretende ter em Macau”,
em capítulos ligados à juventude e ao
desporto.

2001

聖若瑟修院獲得聯合國教科文組織亞太區
文物古蹟保護獎
Seminário de S. José conquista
o Prémio para a Salvaguarda
do Património Ásia-Pacífico da
UNESCO
在申報澳門歷史城區列入世界文化遺產名
錄期間，聖若瑟修院獲得區域性獎項。
Dentro dos esforços para a organização
do reconhecimento do Centro Histórico
de Macau como Património Mundial da
UNESCO, o Seminário de São José recebe
o prémio de distinção na região.

2005

澳門歷史城區被列入世界文化遺產
Inscrição do Centro Histórico
de Macau como Património
Mundial da UNESCO
澳門歷史城區包括一系列歷史建築，包括
媽閣廟、港務局大樓、鄭家大屋、何東圖
書館、民政總署大樓、三街會館、仁慈堂
等，以建築的風格訴說小城裡中葡和諧共
存逾400年。2005年7月15日，澳門歷史
城區正式被聯合國教科文組織列入《世界
文化遺產名錄》，成為中國第31處世界遺
產。
O Centro Histórico de Macau inclui um
conjunto de edifícios históricos – entre
os quais o Templo de A-Má, o Quartel
dos Mouros, a Casa do Mandarim, a
Biblioteca Sir Robert Ho Tung, o Edifício
do Leal Senado, o Templo de Sam Kai
Vui Kun ou a Santa Casa da Misericórdia
– que narram de forma arquitetónica
a coexistência pacífica de chineses e
portugueses num mesmo território por
mais de 400 anos. No dia 15 de julho de
2005, o Centro Histórico de Macau entrou
para a Lista do Património Mundial da

Humanidade da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) e foi designado como
o 31.º Sítio do Património Mundial da
China.

2006

《保護非物質文化遺產公約》生效
Convenção para a Salvaguarda
do Património Cultural
Imaterial da UNESCO entra em
vigor
為宣傳及保護聯合國教科文組織所分級的
非物質文化遺產，《保護非物質文化遺產
公約》於2006年9月在澳門正式生效。
A Convenção para a Salvaguarda
do Património Cultural Imaterial da
UNESCO em Macau entrou em vigor
em setembro de 2006 a fim de defender
a promoção e proteção de todo o
inventário classificado pela organização
internacional.

2014

《文化遺產保護法》生效
Lei de Salvaguarda do
Património Cultural entra em
vigor
《文化遺產保護法》於2014年3月生效。目
的是為應對文化遺產保護及城市發展的并
行，保障被評定文物的未來。
A Lei de Salvaguarda do Património
Cultural entrou em vigor em março
de 2014, com o objetivo de proteger o
património de Macau do continuado
crescimento da cidade, pondo fim
a preocupações sobre o futuro dos
edifícios classificados.
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VII

2017

更完整的澳門文遺清單
Lista mais completa do
Património de Macau
苦難善耶穌聖像出遊及花地瑪聖母聖像出
遊成功列入澳門非物質文化遺產清單。這
是繼涼茶、粵劇、土生土語話劇、澳門土
生菜後最新的入清單項目，是清單自2015
年以來新增的項目。
As procissões católicas do Nosso Senhor
Bom Jesus dos Passos e de Nossa Senhora
de Fátima são a última adesão à lista de
património intangível de Macau que
inclui diversos items, como por exemplo,
o chá medicinal, a ópera cantonense,
o teatro em patuá e a gastronomia
macaense. A lista tem vindo a aumentar
desde 2015.

2017

《漢文文書》入選《世界記憶名錄》
“Chapas Sínicas” inscritas no
Registo da UNESCO Memória do
Mundo
名為《漢文文書》的系列文獻亦於今年獲
列入聯合國教科文組織《世界記憶名錄》
。《漢文文書》由1500多件中文文書原
件、5冊澳葡議事會葡文譯本和4小包零散
文件合共3600份檔案文書組成，現藏於葡
萄牙東波塔國家檔案館。另為慶祝其成功
入選《世界記憶名錄》，兩館將於2018年
及2019年先後在澳門及里斯本共同舉辦有
關檔案展覽活動。
Foi também este ano que a coleção
denominada “Chapas Sínicas” foi inscrita
no Registo da UNESCO Memória do
Mundo. No total são 3.600 documentos e
incluem mais de 1.500 ofícios redigidos
em língua chinesa, cinco livros de cópias
traduzidas para a língua portuguesa
de cartas do Leal Senado e quatro
volumes de documentos. As Chapas
estão atualmente no Arquivo Nacional
da Torre do Tombo de Portugal. Para
assinalar o reconhecimento da UNESCO
vão ser organizadas exposições em
Macau, já no próximo ano, e em Lisboa
em 2019.

2017

澳門膺創意城市美食之都
Macau designada Cidade
Criativa da UNESCO em
Gastronomia
10月31日澳門正式獲評定為聯合國教科
文組織創意城市網絡美食範疇的新成員城
市，再一次對澳門多元文化的重要性予以
肯定。
A 31 de outubro é confirmada a entrada
de Macau na Rede das Cidades Criativas
da UNESCO na categoria de Gastronomia.
Mais um passo no reconhecimento da
importância da diversidade cultural de
Macau.

VIII

旅遊

turismo
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