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BISPO D. STEPHEN LEE PRESIDE
À CERIMÓNIA EM SÃO DOMINGOS

CONHECER AS LEIS DE MACAU

Fiéis recebem Crisma
no Pentecostes

Não se deve andar de bicicleta
de forma agressiva

© Ivan Leong

Adultos e jovens da paróquia da Sé
Catedral vão receber o Sacramento da
Confirmação (Crisma) no próximo Domingo (Solenidade de Pentecostes). A
cerimónia terá lugar durante a Missa em
Português da igreja de São Domingos,
sendo presidida pelo bispo D. Stephen
Lee, anunciou o padre Daniel Ribeiro
no final da missa do passado Domingo,
dia 16 de Maio (Ascensão do Senhor).
Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade
de língua portuguesa anunciou também
que a Cáritas está a proceder a uma angariação de donativos que serão enviados para a Índia, com o objectivo de
ajudar os mais necessitados. Os interes-

sados em associar-se à iniciativa deverão
contactar a Cáritas.
Para além de ter celebrado a Festa da
Ascensão do Senhor, a Igreja Católica
assinalou no último Domingo o 55.º Dia
Mundial das Comunicações Sociais. Segundo uma nota emitida pela Cúria Diocesana, “como já vem sendo habitual,
em todas as missas, a colecta [entretanto
já efectuada] destina-se a promover e
apoiar os Meios de Comunicação Social
da Igreja universal”.
O montante recolhido é “entregue
no Paço Episcopal, que o enviará para
a Santa Sé”, acrescenta a mesma nota.
J.M.E.

Há actualmente muitas pessoas que
optam por se deslocar de bicicleta e
também há pessoas que escolhem fazer
exercício de bicicleta. Em Macau, as bicicletas não têm matrículas e a condução de bicicletas não fica sujeita a pedir
a “carta de condução”, o que, no entanto, implica que andar de bicicleta nas
vias públicas não necessita de obedecer
às regras de trânsito?
De facto, nos termos das disposições
da Lei do Trânsito Rodoviário, consideram-se indiscriminadamente veículos,
as bicicletas, os automóveis e os motociclos, por isso, andar de bicicleta nas
vias públicas têm de obedecer estritamente às leis e normas legais relacionadas, por exemplo, as disposições sobre
a proibição do uso de telemóveis (mas
podem utilizar a função de comunicação no modo mãos-livres), obediência às
prescrições dos sinais de trânsito e das
sinalizações luminosas ao circular, deixar passar prioritariamente os peões nas
“zebras”, proibição da condução em sentido oposto ao legalmente estabelecido,
entre outras. Quem infringir as respec-

tivas disposições poderá ser punido em
conformidade.
É de notar que as disposições na
Lei do Trânsito Rodoviário relativas à
“condução sob influência de álcool” e
à “condução em estado de embriaguez
ou sob influência de estupefacientes
ou substâncias psicotrópicas” se aplicam às pessoas que andam de bicicleta,
ou seja, quem infringir as respectivas
disposições, por exemplo, quem andar
de bicicleta sob influência de álcool ou
em estado de embriaguez, tem de ser
punido com sanções administrativas
ou penais.
Em suma, tenham em mente que ao
andar de bicicleta têm também de obedecer às disposições legais, não podendo andar de forma agressiva.
Obs.: Na elaboração do presente artigo, teve-se
como principal referência o disposto nos artigos 3.º,
16.º, 37.º, 90.º, 96.º, 100.º e 103.º da Lei n.º 3/2007
(Lei do Trânsito Rodoviário).
Texto fornecido pela Direcção dos Serviços
de Assuntos de Justiça

Acto de Caridade．Amor sobre Amor
MELHOR LIDERANÇA PARA AS ESCOLAS CATÓLICAS – O programa para a certificação, na área da liderança, de
directores e outros responsáveis pela gestão das escolas católicas de Macau arrancou no passado dia 11 de Maio. Co-organizado pelo Domingos Lam – Centro para a Pesquisa em Educação, da Universidade de São José, e pela Comissão Diocesana da
Educação Católica, o programa tem a duração de oito semanas. Foram inscritos 31 participantes, oriundos de dezoito escolas
católicas do território, após minuciosa selecção. A primeira sessão dos trabalhos foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee.
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