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EXECUTIVO VAI MANTER VALOR 
DO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO

Na reunião plenária de ontem, a secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura foi questionada 
sobre a taxa de natalidade de Macau, que tem 
estado em queda nos últimos anos. Elsie Ao 
Ieong A secretária admitiu que o Governo quer 
estimular a natalidade, mas ressalvou que 
o subsídio de nascimento, no valor de 5.418 
patacas, não vai ser aumentado no futuro.•P. 3

WONG KIT CHENG QUER MAIS INCENTIVOS 
PARA AUMENTAR A NATALIDADE

Wong Kit Cheng, numa interpelação escrita ao 
Governo, pede que sejam implementadas medidas de 
incentivo à procriação para apoiar o desenvolvimento 
sustentável da sociedade. “Com a queda da taxa de 
natalidade mais o envelhecimento da população de 
Macau, as influências negativas para a futura mão-
de-obra, assistência médica e benefícios sociais 
serão vastas e profundas”, alertou a deputada.•P. 4

JIANG ZEMIN HOMENAGEADO EM MACAU

Realizou-se ontem a cerimónia memorial em 
homenagem ao ex-Presidente Jiang Zemin. Pelas 
10h, soaram sirenes no território em memória de 
Jiang Zemin e os membros do Governo reuniram-
se para assistir às cerimónias. Vários sectores da 
sociedade juntaram-se à homenagem e cumpriram 
três minutos de silêncio na manhã de ontem. Em 
Pequim, Xi Jinping destacou a “visão” de Jiang 
para a “construção de um país próspero”.•P. 6
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de restrições 
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“E lá se realizou mais uma edição da Maratona 
Internacional de Macau, que de internacional 
só tinha o nome face à ausência de atletas 
estrangeiros, tal como aconteceu na edição 
anterior.
Os mais bem preparados atletas do interior da 
China dominaram a competição, deixando aos 
locais os lugares secundários. O desinvestimento 
no desporto e a ausência de políticas também 
se mede por aqui, pela falta de competitividade 
e de resultados dos atletas locais, sujeitos há 
um ror de anos às mesmas políticas e aos 
mesmos dirigentes que a ninguém prestam 
contas.  
Desportivamente, porém, a grande nota foi 
mesmo o facto de ser uma corrida caseira, 
limitação imposta pela política de tolerância zero 
dinâmica e as medidas de controlo da Covid-19.
Esta circunstância reflecte bem até onde vai 
o ridículo e falta de sentido das medidas. Os 
“patriotas” locais esforçaram-se por berrar 
a pedir o fecho das fronteiras à entrada de 
estrangeiros, com medo do vírus, mas agora o 
vírus chega sempre do interior de país. Desta 
vez foi uma atleta que correu infectada vinda 
da província de Guangdong. 
Isto significa que não serviu para nada que se 
impedisse a entrada de estrangeiros, mesmo 
sãos, durante quase três anos, porque o vírus 
viajou na mesma para Macau e não precisou de 
fazer quarentena. Um senhor viajante.
Depois, o que aconteceu também prova que 

não serve para nada estarem a pedir-se testes 
a quem vem do interior da China, se logo no 
dia seguinte acusam positivo, porque afinal os 
contaminados podem circular livremente pelo 
Cotai, fazendo compras e comendo por aí sem 
necessidade de respeitarem as quarentenas 
impostas a quem chega do estrangeiro.
Para além disso, também não se percebe, de 
novo, qual a razão para se permitir a vinda 
de estrangeiros ao Grande Prémio de Macau, 
embora sujeitos a quarentena, para duas 
semanas depois, em relação à maratona, se 
voltar a impedir a sua participação com a 
desculpa da Covid-19.
Era preferível que todos pudessem entrar e 
sair livremente, e que todos fossem sujeitos a 
uma política coerente, sem discriminação por 
modalidades, nacionalidades ou etnias, uma 
política alinhada com a OMS e com o que se 
passa no resto do mundo, em vez desta farsa 
irracional, saloia e pouco científica. 
Olhando para tudo isto, em especial para os 
custos impostos, designadamente os desportivos 
– ainda há tempos um deputado sublinhava na 
Assembleia Legislativa as falhas da participação 
de Macau em provas internacionais –, e para 
as exigências impostas em relação a residentes 
que não viajaram para o exterior, mas que 
para participarem em eventos locais têm de 
apresentar testes com resultado negativo, sob 
pena de exclusão, fica-se sem perceber qual a 
lógica destas medidas.
Andamos nisto há praticamente três anos. 
Vamos passar mais um Natal com limitações 
de viagem, com zonas vermelhas, amarelas, 
algumas de cor de burro quando foge, não se 
podendo sequer participar em provas em Hong 

Kong (ninguém vai a HK correr num sábado ou 
domingo para depois ficar mais de uma semana 
“internado” e com código vermelho como se 
fosse um leproso na Idade Média) e verifica-
se que a política de tolerância zero só serviu 
para esconder o problema real, disfarçando as 
infecções internas, endurecer o controlo policial 
sobre gente pacífica e agravar as condições de 
vida da maioria da população.
Esta manhã, a Agência Xinhua informou que a 
Comissão Nacional de Saúde da RPC registou 
no domingo mais 4247 casos de “transmissão 
local confirmada”, o que não deixa de ser 
uma vergonha com custos pesadíssimos para 
a maioria da população e para quem tinha 
anunciado a derrota do vírus. 
Estamos a pagar os custos da tolerância zero. 
Resta saber durante quanto tempo mais.
Amanhã, a conta-gotas, por força do 
descontentamento popular, tal como está a 
acontecer no interior da China, poder-se-ão ir 
alterando as medidas, para se salvar a face e 
se evitarem as pouco prováveis manifestações 
nas ruas, que nunca seriam autorizadas pela 
PSP com o aval do secretário para a Segurança, 
ou as folhas de papel em branco, mas os 
verdadeiros responsáveis pela tragédia política, 
económica e social que todos estamos a 
viver na RAEM continuarão por aí, e por ali, 
escondidos, sem que nada lhes aconteça, sem 
prestarem contas à população. Insensíveis ao 
sofrimento alheio e aos custos da sua teimosia 
insensata e irresponsável.”

SÉRGIO DE ALMEIDA CORREIA
Visto de Macau
https://vistodemacau.blogs.sapo.pt/

“Quando soube da notícia da 
morte de Jiang Zemin, senti-
me como se tivesse perdido um 
membro da minha própria família 
- é o que acontece quando se dedica 
anos a escrever uma biografia. 
Jiang adorava aprender e falar 
línguas estrangeiras - tinha um 
conhecimento decente de inglês, 
russo e romeno, e familiaridade 
com os outros - e gostava de 
surpreender os estrangeiros com as 
suas capacidades. Alguns podem ter 
troçado do exibicionismo de Jiang, 
mas as línguas melhoraram o seu 
sentido transcultural”.

ROBERT LAWRENCE KUHN

Autor de “The Man Who Changed 
China: The Life and Legacy of Jiang 
Zemin (2005)”
South China Morning Post

“Como se podem defender as 
democracias dos que as querem 
destruir? Que se defendem mal, 
muito mal, já sabemos. Ou não 
estaríamos a assistir, no rescaldo 
das eleições brasileiras, a pedidos, 
nas ruas daquele país e nas redes 
sociais, de uma intervenção militar 
para impor uma ditadura. Não 
teríamos ouvido um deputado 
desconhecido, que acabaria por ser 
eleito (et pour cause?) presidente 
do Brasil, a glorificar a tortura e um 
torturador em pleno parlamento. 
Não estaríamos a ouvir um ex-
presidente americano, derrotado em 
eleições há dois anos, a continuar 
a reivindicar vitória e agora até, 
depois de ter suscitado uma invasão 
do parlamento, a “anulação da 
Constituição”. Não estaríamos a ver o 
atual dono do Twitter a permitir, em 
nome da “liberdade de expressão” e 
de uma ideia de “imparcialidade”, o 
regresso de contas que tinham sido 
suspensas por discurso de ódio e 
apelo à violência. Pela sua natureza 
dúctil e permissiva, que consagra 
a liberdade individual como valor 
e a livre expressão de ideias como 
princípio, assumindo como ponto de 
partida que todas as vozes e discursos 
valem o mesmo e merecem o mesmo 
respeito, a democracia às vezes 
parece uma terra de ninguém - um 
lugar onde pode vencer quem mais 
gritar, mais mentir e mais descer o 
nível”.

FERNANDA CÂNCIO

Jornalista
Diário de Notícias
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BRASIL DERROTA COREIA DO SUL E SEGUE PARA OS QUARTOS-DE-FINAL DO MUNDIAL DE FUTEBOL. Adeptos do Brasil comemoram a vitória e 
passagem do Brasil aos quartos-de-final do Mundial de futebol por cima de uma imagem da lenda do futebol brasileiro Pelé - que se encontra internado nos 
cuidados paliativos num hospital em São Paulo, para tratar um cancro no cólon -, no 974 Stadium, em Doha, no Qatar - José Sena Goulão/LUSA
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Elsie Ao Ieong quer combater a baixa taxa de natalidade, 
mas não vai mexer no subsídio de nascimento

horário e de trabalho, de modo 
a apoiarem os empregados na 
partilha de responsabilidades 
familiares”.

Por outro lado, o Grupo de 
Trabalho Interdepartamental 
dos Objectivos do Desenvol-
vimento das Mulheres tem 
promovido a “partilha de res-
ponsabilidades familiares en-
tre o casal e à criação de uma 
atmosfera de família saudável 
e harmoniosa na sociedade” 
e o Conselho para os Assun-
tos das Mulheres e Crianças 
tem estabelecido planos “que 
contribuam para criar condi-
ções favoráveis para as famí-
lias em diferentes áreas”. A 
secretária lembrou também 
que este ano o Instituto de Ac-
ção Social (IAS) lançou o pro-
grama sobre a educação para a 
vida familiar. 

Elsie Ao Ieong falou 
também do subsídio de nas-
cimento, que é actualmente 

de 5.418 patacas para cada 
progenitor. Este montante 
mantém-se constante desde 
Outubro de 2020 e, como a 
taxa de variação acumulada do 
índice de preços no consumi-
dor geral não atingiu os 3% - é 
agora de 0,91% - o mecanis-
mo para ajustar este valor não 
será activado, portanto, o va-
lor do subsídio de nascimento 
vai manter-se inalterado no 
futuro, explicou a secretária.

No que toca à infertili-
dade, “adopta-se o princípio 
primordial de tratamento de 
doenças primárias, tendo os 
Serviços de Saúde envida-
do esforços para proporcio-
nar medicação, intervenção 
cirúrgica e serviços de in-
seminação intra-uterina a 
pessoas com dificuldades de 
concepção”, indicou Elsie Ao 
Ieong, notando que, em 2021, 
foram atendidos 538 utentes 
na consulta externa de infer-

A secretária para 
os Assuntos Sociais 
e Cultura esteve 
ontem na Assembleia 
Legislativa (AL) 
a responder aos 
deputados. Ma Io Fong 
questionou Elsie Ao 
Ieong sobre a baixa taxa 
de natalidade da região. 
A secretária respondeu 
que o Governo quer 
estimular a natalidade, 
mas ressalvou que o 
subsídio de nascimento 
não vai ser aumentado 
no futuro.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

N
a reunião ple-
nária de on-
tem, a secre-
tária para os 
Assuntos So-

ciais e Cultura foi questiona-
da pelo deputado Ma Io Fong 
sobre a taxa de natalidade de 
Macau, que tem estado em 
queda nos últimos anos. Elsie 
Ao Ieong detalhou as medidas 
do Governo para inverter a si-
tuação e frisou que já estão em 
prática políticas para tal.

Por exemplo, Elsie Ao 
Ieong apontou que o Governo 
“tem também encorajado os 
empregadores a possibilitar 
uma maior flexibilidade e di-
versidade no agendamento de 

GOVERNO QUER 
TRANSFORMAR MACAU 
NUMA “CIDADE DE LEITURA”

Na reunião plenária de ontem, Elsie 

Ao Ieong garantiu que o Governo 

irá continuar a apostar no sistema 

de serviços de leitura das bibliotecas 

públicas da região, a fim de “criar uma 

‘cidade de leitura’”. No próximo ano, 

o Instituto Cultural planeia lançar uma 

biblioteca itinerante, de modo a reforçar 

o serviço de entrega de livros a grupos 

que necessitem desse serviço e a 

promoção da leitura, ao circular pelas ruas 

principais de Macau. Paralelamente, será 

experimentada, na Biblioteca da Taipa, a 

utilização de um robô para consulta e guia 

e de um robô para inventariação, com 

vista a acumular experiências e a recolher 

dados para o futuro desenvolvimento de 

projectos inteligentes.

Por fim, a governan-
te lembrou que o Conselho 
Executivo já concluiu a dis-
cussão sobre a proposta de 
lei das técnicas de procriação 
medicamente assistida, que 
segue agora para discussão 
em sede de comissão na AL. 
O novo diploma pretende 
melhorar o sistema de re-
gulamentação, supervisão e 
punição das técnicas de pro-
criação medicamente assis-
tida e garantir que as técni-
cas relevantes sejam aplica-
das com cuidado e segurança 
em conformidade com os 
padrões médicos, princípios 
éticos, e normas legais.

CERCA DE 65% DA POPULAÇÃO 
TEM COBERTURA DE SEGURO 
DE SAÚDE

A secretária para os Assuntos Sociais e 

Cultura respondeu a uma questão da 

deputada Song Pek Kei sobre os serviços de 

saúde da região. Na ocasião, Elsie Ao Ieong 

afirmou que, de acordo com as estimativas 

feitas com base no inquérito sobre o estado 

de saúde e a utilização de cuidados de aaúde 

dos residentes, entre a população com idades 

compreendidas entre os 16 e os 64 anos, 

cerca de 65% das pessoas têm cobertura 

de seguro de saúde ou recebem um plano 

de saúde fornecido pelos empregadores. 

A governante disse ainda que, em 2021, 

foram registados cerca de 3,42 milhões 

de atendimentos a utentes no âmbito dos 

serviços de cuidados de saúde comunitários 

de Macau, sendo que cerca de 75% dos 

serviços foram prestados por clínicas privadas. 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
HOTELEIRA 
ATINGIU 58%

Elsie Ao Ieong adiantou 

também que, no passado 

sábado, a taxa de ocupação 

dos quartos dos hotéis 

locais atingiu 58%, “o que 

representa um acréscimo 

significativo comparando com 

os 37% de taxa de ocupação 

do terceiro trimestre do 

corrente ano”. “Isto mostra 

que o Grande Prémio, como 

cartaz turístico-desportivo, 

desempenha um papel 

importante em cativar os 

turistas e também prolongar 

a sua estadia em Macau”, 

afirmou a secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura. 

Recorde-se que, após o fim 

do Grande Prémio, a Direcção 

dos Serviços de Turismo 

(DST) tinha revelado que, 

durante os quatro dias da 

realização do evento, Macau 

registou uma média diária de 

entrada de visitantes superior 

a 16 mil pessoas, não tendo 

chegado mais visitantes do 

que dias normais anteriores.

tilidade do Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, com 
20 utentes a submeter-se à 
inseminação intra-uterina. 
Entre Janeiro e Outubro de 
2022, foram atendidos 498 
utentes na consulta exter-
na de infertilidade, com 16 
utentes a submeter-se à in-
seminação intra-uterina .

“Ao mesmo tempo, como 
as técnicas de procriação me-

dicamente assistida são uma 
medida de assistência suple-
mentar, para os casais com 
necessidade de recorrer a es-
tas técnicas para conseguir a 
gravidez e que estão a dispos-
tos a pagar a fertilização in vi-
tro por conta própria, o Cen-
tro Hospitalar Conde de São 
Januário também lhes presta 
apoio e procede ao encami-
nhamento”, referiu.
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Wong Kit Cheng pede incentivos 
à procriação

A 
baixa taxa de natali-
dade em Macau vem 
batendo recordes 
negativos de há uns 
tempos a esta parte. 

Para fazer face a esse desinte-
resse das famílias do território, a 
deputada da Assembleia Legisla-
tiva (AL) Wong Kit Cheng, numa 
interpelação escrita ao Governo, 
pede que sejam implementadas 
medidas de incentivo à procria-
ção para apoiar o desenvolvi-
mento sustentável da sociedade.

De acordo com os dados dos 
Censos 2021, citados pela parla-
mentar, igualmente vice-pre-
sidente da Associação Geral das 
Mulheres de Macau, “a taxa de 
natalidade de Macau caiu para 
o nível mais baixo desde 2005, 
mais, durante os primeiros três 
trimestres deste ano, o número 
de nados-vivos voltou a descer 
para 3.203, menos 531 em termos 
anuais”. “Com a queda da taxa 
de natalidade mais o envelheci-
mento da população de Macau, 
as influências negativas para a 
futura mão-de-obra, assistência 
médica e benefícios sociais serão 
vastas e profundas”, acrescentou 
na mesma interpelação.

Apesar de considerar que 

o Executivo liderado por Ho Iat 
Seng tem vindo a acolher “am-
plamente as opiniões da socieda-
de sobre o aumento da vontade de 
procriação dos residentes, pro-
cedeu à melhoria da situação”, 
e tendo, na visão da deputada, 
“aperfeiçoado sucessivamente a 
assistência médica materna e o 
exame pré-natal, aumentado o 
valor do subsídio de nascimento, 
bem como o número de dias das 
licenças de maternidade e pater-
nidade e o número de vagas nas 
creches”, a taxa de natalidade 
“ainda não parou de diminuir, 
registando, pelo contrário, uma 
tendência de aceleração, o que 
merece a atenção e uma respos-
ta prospectiva da sociedade e do 
Governo”.

Na realidade, sugere Wong 
Kit Cheng, “quando os residentes 
ponderam ter filhos, não se trata 
apenas de uma escolha entre sim 
e não, tem implicações com mui-
tas questões, como por exemplo 
a alimentação e a educação, tra-
ta-se de um plano de longo pra-
zo que durará alguns anos, uma 
dezena de anos, ou até mais”. “É 
necessária a coadunação entre as 
políticas de apoio e a realidade. É 
de salientar que, tendo em conta 
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a queda da taxa de natalidade, o 
país, para além de ter adoptado, 
nos últimos anos, a política de 
três filhos, apresentou, em forma 
de complemento, a decisão sobre 
a melhoria das políticas de nasci-
mento para promover o desenvol-
vimento populacional a longo pra-
zo e equilibrado, a fim de prestar 
apoio àquela política”, enfatizou a 
deputada, enfermeira-especialista 
do Hospital Kiang Wu.

Wong Kit Cheng também re-
lembra o Governo local que, no 
relatório mais recente do 20.º 
Congresso Nacional do Partido 
Comunista Chinês, “refere-se a 
criação de um sistema de políticas 
de apoio à procriação, e as res-
pectivas políticas e documentos 
mostram, claramente, o apoio à 
redução dos custos da procriação, 
da alimentação, da educação”. 
“Isto demonstra que a atenção 
do Estado em relação à procriação 
aumentou significativamente, 
e os governos locais de todos os 
níveis lançaram diferentes me-
didas com base nisto. O proble-
ma da pouca vontade de procriar 
em Macau é mais grave do que na 
maioria das regiões da China con-
tinental, por isso, como é que po-
demos acompanhar o desenvolvi-
mento da política nacional e criar 
um sistema de políticas de incen-
tivo à procriação e de cuidados de 
excelência adaptado à sociedade 
de Macau, será importante para o 
futuro desenvolvimento susten-
tável da sociedade”.

Protecção 
das árvores antigas 
merece atenção 
governativa, 
defende deputado

ÁRVORES

As árvores antigas e de reconhecido 

valor são testemunhas da história, e 

memória colectiva da vida da população, 

portanto, a sua protecção tem 

significado importante para a ecologia, 

história, cultura e educação. A ideia é 

defendida e transmitida ao Executivo de 

Macau pelo deputado Ma Io Fong numa 

interpelação escrita.

O parlamentar, também presidente da 

Associação de Juventude da Associação 

de Educação de Macau, constata que as 

autoridades de Macau precisam e devem 

fazer mais pela protecção das árvores 

antigas e de reconhecido valor.

Dados de Novembro de 2021 mostram 

que o número da Lista de Salvaguarda 

de Árvores Antigas e de Reconhecido 

Valor aumentou 32, para 616, superando 

consideravelmente as regiões vizinhas. 

“Estas árvores são património precioso da 

nossa população e cidade”, notou Ma Io 

Fong que, no entanto, acrescentou que, 

de acordo com a informação do Governo, 

“há dias, várias árvores murcharam 

ou estavam prestes a cair devido a 

problemas de saúde, e o número total 

desceu para 612 no espaço dum ano, o 

que despertou a atenção da população 

para a respectiva conservação”.

Ainda analisando a referida lista, 

verifica-se que, de um modo geral, “o 

estado de saúde das árvores antigas 

não é satisfatório, e só poucas são 

saudáveis”. “Além disso, a doença da 

podridão das raízes tem sido um desafio, 

pois ainda não tem cura e só pode ser 

aliviada. A queda de árvores devido ao 

enfraquecimento da raiz pode ameaçar 

a segurança das pessoas e do trânsito. 

Mais, as árvores antigas estão a enfrentar 

ameaças de insectos e de espécies 

exóticas”, atirou o deputado-docente. 

De acordo com um aviso recente, 

divulgado por nove serviços públicos da 

China continental, a invasão de Hyphantria 

cunea é iminente em 14 províncias do 

país, e tem uma propensão de propagação 

na China. “Os serviços competentes 

dispõem de recursos suficientes para 

enfrentar o desafio e assegurar o trabalho? 

Esta situação deve merecer a atenção do 

Governo”, sublinha Ma Io Fong.

Sendo verdade que o Governo 

“conseguiu resultados positivos através 

da cooperação regional, convidando 

especialistas da China continental e de 

Hong Kong para examinarem o estado 

de saúde das árvores e realizarem acções 

de formação”, os trabalhos têm sentidos 

contratempos devido às mudanças das 

regras fronteiriças por conta da pandemia 

de Covid-19. Além disso, refere ainda 

o parlamentar, “há falta de recursos 

humanos no serviço público responsável 

pela protecção das árvores antigas”.

G.L.P.

A deputada considera 
que o problema da pouca 
vontade de procriar em 
Macau “é mais grave do 
que na maioria das regiões 
da China continental”. O 
pedido surge na senda do 
apoio ao desenvolvimento 
sustentável da sociedade, 
uma vez que, considera 
Wong Kit Cheng, “a 
taxa de natalidade ainda 
não parou de diminuir, 
registando, pelo contrário, 
uma tendência de 
aceleração [negativa], o 
que merece a atenção e 
uma resposta prospectiva 
da sociedade e do 
Governo”.

GONÇALO LOBO PINHEIRO

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com
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Elsie Ao Ieong, secretária 
para os Assuntos Sociais 
e Cultura, afirmou ontem 
que o Governo vai começar 
a relaxar as restrições 
pandémicas em breve. 
“Não nos podemos manter 
fechados em Macau 
para sempre”, referiu 
a secretária, à margem 
da reunião plenária da 
Assembleia Legislativa, 
acrescentando: “O Governo 
protegeu os cidadãos 
durante três anos, agora 
cada um tem de proteger a 
sua própria saúde”.

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

E
lsie Ao Ieong deixou 
ontem a garantia de 
que o Governo vai co-
meçar a relaxar as 
restrições impostas 

devido à Covid-19, três anos de-
pois do início da pandemia. Em 
declarações à margem da reunião 
plenária de ontem da Assembleia 
Legislativa (AL), a secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura afir-
mou: “Não nos podemos manter 
fechados em Macau para sempre”.

Citada pelo jornal Exmoo, a 
secretária salientou que a variante 

Governo promete começar a relaxar restrições

6.000 idosos com mais de 80 anos 
ainda não administraram a vacina 
contra a Covid-19, por isso, voltou 
a instar a população a vacinar-se “o 
mais rapidamente possível”.

Na base deste futuro rela-
xamento das medidas em Macau 
está o relaxamento no interior da 
China. Elsie Ao Ieong frisou que 
a região vai continuar a seguir a 
política pandémica do continen-
te, flexibilizando-a gradualmente. 
No interior da China, a diminuição 
das restrições foi anunciada dias 
após protestos da população em 
várias cidades contra a política de 
“zero Covid”.

Ómicron é menos perigosa, expli-
cando que as pessoas infectadas te-
nham menos probabilidade de ter 
sintomas graves ou até morrer. “Os 
dados mostram que não há neces-
sidade de a população se preocupar 
demasiado após a contratação da 
Ómicron, uma vez que a maioria 
dos adultos e crianças precisam 
apenas de tomar medicamentos 
para baixar a febre”, referiu.

A secretária adiantou ainda 
que o Governo vai começar, em 
breve, a distribuir ‘kits’ antiepidé-
micos para bebés, adultos e crian-
ças, que vão incluir medicamentos 
contra a Covid-19, máscaras e tes-
tes de antigénio. 

Salientando que as restrições 
serão retiradas gradualmente, El-
sie Ao Ieong disse ainda que a po-
pulação deve preparar-se para a 
entrada do vírus na comunidade, 
ressalvando que o Governo não irá 
deixar de tentar minimizar o nú-
mero de casos.

Aliás, a governante indicou 
mesmo que o Governo só tomará 
medidas mais rigorosas – como a 
suspensão das aulas, encerramen-
to de restaurantes e cancelamento 
de eventos de grande envergadura 
– quando o número de casos diários 
atingir uma média de 5.000 por dia.

“O Governo protegeu os cida-
dãos durante três anos, agora cada 
um tem de proteger a sua própria 
saúde”, disse Elsie Ao Ieong, subli-
nhando a importância da vacinação. 
A secretária notou que a taxa de 

vacinação entre os idosos é relati-
vamente baixa, sendo que mais de 

CORREDOR
VERDE COSTEIRO 
DO CENTRO DE 
CIÊNCIA ATÉ À BARRA 
TERÁ DE ESPERAR

A possibilidade de criação de 

um corredor verde costeiro 

da costa sul da península de 

Macau é limitada pelo espaço 

marginal entre o Centro de 

Ciência de Macau e a Barra. 

“No entanto, uma parte do 

terreno junto da costa sul 

está relacionada com as obras 

de outros serviços públicos 

e, assim, os trabalhos de 

concepção aprofundada 

do corredor verde costeiro 

devem ser desenvolvidos de 

forma ordenada, de acordo 

com a situação concreta de 

aproveitamento dos terrenos, 

na esperança de criar um 

melhor ambiente de lazer 

marginal para os cidadãos”, 

afirmou o presidente do 

Instituto para os Assuntos 

Municipais (IAM), José 

Tavares, em resposta a 

uma interpelação escrita 

do deputado Ron Lam. O 

responsável do IAM, na 

mesma resposta, referiu que, 

de acordo com o conteúdo 

do Plano Director da Região 

Administrativa Especial 

de Macau (2020-2040) 

e em articulação com os 

trabalhos de planeamento 

dos serviços competentes, 

“o IAM irá analisar e estudar 

a extensão da ciclovia da 

Zona de Lazer da Marginal 

da Taipa para o Pac On, 

incluindo o equilíbrio das 

condições de aproveitamento 

dos terrenos e das vias 

públicas, a direcção do 

fluxo e as instalações de 

atravessamento, entre 

outros”.

Padaria 
Lord Stow 
associa-se 
ao movimento 
Movember

SOLIDARIEDADE

Arrecadando pouco mais de 40 

mil dólares de Hong Kong, a 

padaria Lord Stow associou-se 

ao movimento Movember para 

ajudar a Fundação com o mesmo 

nome na luta contra as doenças 

masculinas, nomeadamente o 

cancro da próstata e testicular.

A Fundação Movember 

“preocupa-se em aumentar 

a consciencialização dos 

homens sobre a necessidade de 

verificarem se existem sinais de 

cancro prostático e testicular, 

concentrando-se em remover 

a relutância dos homens em 

comunicar-se uns com os outros 

sobre suaa a saúde mental, 

o que, por sua vez, leva à 

prevenção do suicídio”, escreve a 

Lord Stow em nota de imprensa.

A padaria Lord Stow doou 

50% das suas vendas totais de 

biscoitos em forma de bigode e 

cappuccinos com cobertura de 

bigode vendidos durante o mês 

de Novembro. Somado a isso, a 

empresa, liderada pela britânica 

Eileen Stow, patrocinou, pedindo 

a diversos homens que deixassem 

crescer o bigode pela causa. 

Apesar de crescerem bigodes 

sob máscaras faciais obrigatórias, 

25 homens participaram, 

acrescentando 25 mil patacas de 

patrocínio da empresa.

A colaboração com o The 

Lighthouse Club Charity 

acrescentou 2.790 patacas à 

campanha de angariação de 

fundos, que foi ainda reforçada 

pela generosidade de um 

cliente anónimo do café. No 

total, a Fundação Movember 

receberá 41.229 dólares de 

Hong Kong. “Estamos gratos a 

todos os nossos clientes que 

demostraram apoio a esta 

causa tão esquecida”, referiu a 

directora da empresa, Audrey 

Stow, citada pelo mesmo 

comunicado, acrescentando que 

é esperado “que mais empresas 

e associações de Macau possam 

ser criativas no próximo ano e 

multiplicar a consciência cem 

vezes”.

Em vários países, o Movember 

é mais do que uma simples 

campanha de consciencialização. 

Há reuniões entre os homens 

com o cultivo de bigodes cheios, 

símbolo da campanha, onde são 

debatidos, além do cancro da 

próstata, outras doenças como 

o cancro do testículo, depressão 

masculina, cultivo da saúde do 

homem, entre outros.

ALTERADAS REGRAS 
PARA QUEM CHEGA 
VINDO DO INTERIOR 
DA CHINA

Na tarde de ontem, o Centro de 

Coordenação de Contingência do 

Novo Tipo de Coronavírus anunciou 

novas regras para indivíduos 

provenientes do interior da China. 

A partir de agora, as pessoas que 

pretendam entrar em Macau ou 

tenham já entrado na região com 

histórico de viagem em áreas de 

baixo risco do interior da China nos 

últimos cinco dias terão de possuir 

um certificado do teste de ácido 

nucleico com resultado negativo 

no prazo de 24 horas após a data 

de recolha de amostra, assim 

como um teste rápido de antigénio 

realizado dentro de seis horas com 

resultado negativo. Terão também 

de efectuar os testes de ácido 

nucleico na ordem sequencial dos 

1.º, 2.º, 3.º e 5.º dias a contar do 

dia seguinte à data de entrada. E 

devem ainda efectuar diariamente 

um teste rápido de antigénio 

durante cinco dias consecutivos, 

no total de cinco testes. Por outro 

lado, as pessoas que pretendem 

entrar em Macau ou tenham 

entrado em Macau, com histórico 

de viagem em áreas de alto risco 

do interior da China no mesmo dia 

ou nos últimos 5 dias, mantém-se 

as medidas “5+3”. 

TERCEIRO ARGUIDO NO JULGAMENTO 
DAS OBRAS PÚBLICAS 
TAMBÉM ENVOLVE CHUI SAI ON

William Kuan, empresário 

e o terceiro arguido 

no processo das Obras 

Públicas que está a 

ser julgado no Tribunal 

Judicial de Base, também 

envolveu o antigo Chefe 

do Executivo na aprovação 

de projectos que fazem 

parte da acusação. 

Segundo a TDM-Canal 

Macau, Kuan assegurou 

em tribunal ter tido pelo 

menos duas reuniões 

com Chui Sai On sobre 

o projecto Windsor Arch, 

na Taipa. William Kuan, 

acusado de corrupção e 

associação criminosa, disse 

estar inocente e assegurou 

nunca ter corrompido nem 

Li Canfeng nem Jaime 

Carion, antigos directores 

dos Serviços de Obras 

Públicas e principais 

arguidos neste caso.
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Macau presta homenagem a Jiang Zemin

A cerimónia memorial 
em homenagem 
ao ex-Presidente 
Jiang Zemin 
realizou-se ontem 
e Macau participou. 
Os altos cargos 
do Governo 
e vários sectores 
da sociedade
 juntaram-se 
à homenagem 
e cumpriram 
três minutos de 
silêncio na manhã 
de ontem.

total de cerca de 260 perso-
nalidades. Todos os presentes 
a colocaram uma flor bran-
ca ao peito para assistirem 
juntos à transmissão directa 
da cerimónia memorial em 
homenagem a Jiang Zemin e 

cumprirem os três minutos 
de silêncio à mesma hora que 
na cerimónia em Pequim. O 
mesmo aconteceu com o pes-
soal dos órgãos Legislativo 
e Judiciais da RAEM assistiu 
também à transmissão di-

recta da cerimónia memorial 
e cumpriu os três minutos de 
silêncio.

“Todos os funcionários 
públicos cumpriram também 
os três minutos de silêncio, as 
sirenes das embarcações, as 
buzinas das viaturas do Go-
verno e os sistemas de alerta 
sonoro situados nos pontos 
altos (designadamente os que 
estão instalados no Farol da 
Guia, na Taipa Grande, no Alto 
de Coloane e na Escola Supe-
rior das Forças de Segurança 
de Macau) soaram durante 
três minutos, à mesma hora 
que na cerimónia memorial 
em homenagem ao ex-Presi-
dente Jiang Zemin”, lê-se no 
comunicado do Executivo.

A cerimónia foi transmi-
tida pela TDM, “permitindo 
que a população de Macau 
pudesse assistir à cerimónia 
e prestar homenagem com os 
compatriotas do Interior da 
China ao ex-Presidente Jiang 
Zemin”. As bandeiras nacio-
nais e regionais da RAEM e de 
suas missões no exterior fo-
ram colocadas ontem a meia-
-haste.

O Governo anunciou 
também que todos os titula-
res dos cargos públicos não 
participariam, ontem, em 
actividades públicas de entre-
tenimento. Além disso, todas 
as actividades de entreteni-
mento e de carácter celebrati-
vo organizadas ou subsidiadas 
pelo Governo foram suspen-
sas. Por outro lado, o Governo 
também apelou às associações 
e personalidades de todos os 
sectores que suspendessem, 
durante o dia de ontem, as ac-
tividades de entretenimento e 
de carácter celebrativo, para 
que o seu pessoal assistisse à 
transmissão directa das ce-
rimónias fúnebres e cumpris

R
ealizou-se 
ontem a ce-
rimónia me-
morial em 
homenagem 

ao ex-Presidente Jiang Ze-
min. Pelas 10h, soaram sire-
nes no território em memória 
de Jiang Zemin e os membros 
do Governo reuniram-se para 
assistir às cerimónias que ti-
veram lugar no Palácio do 
Povo, em Pequim.

O Chefe do Executivo, Ho 
Iat Seng, liderou os titulares 
dos cargos públicos do Gover-
no da RAEM para assistirem 
juntos à transmissão direc-
ta da cerimónia memorial e 
cumprirem os três minutos 
de silêncio em homenagem ao 
ex-Presidente, no Comple-
xo da Plataforma de Serviços 
para a Cooperação Comer-
cial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa. Em 
comunicado, o Governo diz 
mesmo que “todos os secto-
res da sociedade organizaram 

também actividades em ho-
menagem ao ex-Presidente 
Jiang Zemin”.

Também estiveram pre-
sentes os membros do Conse-
lho Executivo e os dirigentes 
dos serviços públicos, num 
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China despede-se 
de ex-líder Jiang Zemin 

O Presidente chinês, 
Xi Jinping, e vários 
outros altos quadros 
do Partido Comunista 
da China (PCC) 
prestaram ontem 
homenagem 
ao ex-líder Jiang 
Zemin, que morreu 
na semana passada.

Jiang Zemin mor-
reu aos 96 anos. A 
sua liderança ficou 
marcada por re-
formas económi-

cas e pela abertura da China 
ao exterior, que culminou 
com a adesão do país à Orga-
nização Mundial do Comér-
cio e a vitória de Pequim na 
candidatura para acolher os 
Jogos Olímpicos de 2008. O 
ex-líder chinês era também 

uma figura exuberante, que 
tocava piano, cantava em 
público e falava inglês com 
entusiasmo, contrastando 
com a formalidade dos seus 
antecessores e sucessores.

Engenheiro de forma-
ção e ex-secretário do PCC 
em Xangai, a maior cidade da 
China, Jiang liderou a China 
entre 1989 e 2002. Jiang as-
cendeu ao poder um dia de-
pois de tanques do exército 

a cerimónia, agradeceu ao 
falecido ex-Presidente por 
“esclarecer a relação entre 
o socialismo, a estabilidade 
e o desenvolvimento econó-
mico”. “Desejo glória eterna 
ao camarada Jiang Zemin”, 
proclamou.

Os participantes curva-
ram-se então três vezes e 
ouviram a Internacional co-
munista. Xi fez o discurso ao 
lado de um enorme retrato 
de Jiang, instalado na tribu-
na, onde os restos mortais do 
ex-Presidente foram cober-
tos com uma bandeira com a 
foice e o martelo.

Logo após a notícia da 
morte do antigo Presidente 
chinês, o Comité Central do 
PCC descreveu-o como um 
“líder notável” e um “grande 
marxista”, segundo um des-
pacho publicado pela agên-
cia noticiosa oficial Xinhua. 
O Comité Central exprimiu 
“profunda tristeza” pela 
morte de um “grande revo-
lucionário proletário, esta-
dista, estrategista militar e 
diplomata”. Jiang Zemin foi 
um “comunista comprova-
do” e um “excelente líder 
da causa do socialismo com 
características chinesas”, 
lê-se na nota difundida pela 
Xinhua.

A agência lembrou a car-
reira de Jiang, desde a juven-
tude, quando foi “iluminado 
pelo patriotismo” na luta 
contra a ocupação da China 
pelo Japão, até às suas ex-
periências durante a década 
de 1960, quando “foi ata-
cado” durante a turbulenta 
Revolução Cultural, a radical 
campanha de massas lança-
da pelo fundador da Repú-
blica Popular, Mao Zedong. 
A Xinhua destacou igual-
mente o contributo de Jiang 
Zemin, enquanto dirigente, 
para a implementação de um 
“Estado de Direito”, para o 
regresso de Hong Kong à so-
berania chinesa, em 1997, e 
para a “manutenção de uma 
política externa indepen-
dente e pacífica”. A decla-
ração também mencionou a 
“Teoria dos Três Represen-
tantes”, formulada por Jiang 
e aprovada como parte da 
ideologia do Partido no po-
der, em 2002. Isto permitiu 
a integração de empresários 
do sector privado no PCC.

A morte de Jiang, em 30 
de Novembro, devido a leu-
cemia e falência múltipla de 
órgãos, coincidiu com pro-
testos em larga escala em 
todo o país, contra as medi-
das restritivas de prevenção 
epidémica, no âmbito da es-
tratégia ‘zero Covid’. Lusa

presença da viúva de Jiang, 
Wang Yeping. O braço direito 
de Jiang durante parte da sua 
liderança, o antigo primeiro-
-ministro Zhu Rongji, e o seu 
sucessor Hu Jintao, não fo-
ram vistos durante a trans-
missão da homenagem, feita 
pela televisão estatal CCTV. 
Hu, que foi expulso em fren-
te às câmaras, durante o 20.º 
Congresso do PCC, esteve 
presente na segunda-feira, 
na cremação de Jiang.

Três minutos de silêncio 
precederam o início do even-
to, seguidos por sirenes e 
buzinas em Pequim e outras 
cidades chinesas, ao longo de 
180 segundos.

Xi enfatizou a persistên-
cia de Jiang em prosseguir 
com o processo de “abertura 
e reforma económica” e elo-
giou o seu papel no retorno à 
China da soberania de Macau 
e Hong Kong, outrora sob do-
mínio de Portugal e do Reino 
Unido, respectivamente.

O actual líder desta-
cou a “visão” de Jiang para 
a “construção de um país 
próspero”. Xi, que usou 
uma pulseira preta durante 

terem posto fim ao movi-
mento pró-democracia da 
Praça Tiananmen, na noite 
de 03 para 04 de junho de 
1989.

Durante o memorial 
realizado ontem no Grande 
Palácio do Povo, Xi Jinping 
descreveu Jiang Zemin como 
um “líder de prestígio e um 
grande marxista, diplomata 
e guerrilheiro comunista”, 
que liderou a China em “de-
safios sem precedentes”.

Jiang abdicou do seu úl-
timo título oficial em 2004, 
mas continuou a exercer 
influência nos bastidores, 
durante as disputas entre di-
ferentes facções do PCC, que 
antecederam à ascensão ao 
poder do actual líder chinês, 
Xi Jinping, em 2012. Rumo-
res de que Jiang poderia es-
tar com problemas de saúde 
surgiram depois da sua au-
sência no 20.º Congresso do 
PCC, que se realizou em Ou-
tubro passado, e que cimen-
tou o estatuto de Xi como 
o líder mais forte da China 
desde pelo menos a década 
de 1980.

O evento contou com a 
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Livakovic veste pele de herói croata 
e elimina Japão nos penáltis

O jogo prosseguiu equi-
librado, com ameaças dos ja-
poneses, num centro de Ito 
ao qual Maeda não chegou (12 
minutos) e num remate por 
cima de Kamada (41) e, pelo 
meio, dos croatas, num re-
mate falhado de Gvardiol (24), 
numa jogada em que Petkovic 
perdeu muito tempo (26) e 
num centro para ninguém de 
Barisic (28).

Com a primeira parte a 
fechar, aos 43 minutos, os 
nipónicos conseguiram, po-
rém, marcar: na sequência de 
um canto curto, Doan centrou 
tenso da direita, Yoshida ga-
nhou na área e colocou a bola 
em Maeda, que se limitou a 
encostar para dentro da bali-
za.

As duas equipas vieram 
sem novidades para a segunda 
parte e, logo aos 27 segundos, 
Kamada rematou com perigo, 
mas, sem que fosse previsível, 
a Croácia empatou aos 55 mi-
nutos, num grande cabecea-
mento de Perisic, após centro 
da direita de Lovren.

O golo não atemorizou 
os nipónicos, que ameaçaram 
retomar o comando do mar-
cador aos 57 minutos, num 
tiro de Endo, de fora da área, 
defendido por Livakovic, que 
teve réplica do outro lado, aos 

63, com remate de Modric e 
grande resposta de Gonda.

Após três substituições 
nos asiáticos e duas nos eu-
ropeus, os croatas ganharam 
ligeiro ascendente, mas Budi-
mir (66 minutos), Pasalic (74 
e 86) e Perisic (77) falharam o 
alvo, enquanto, do outro lado, 
Tomiyasu surgiu em boa posi-
ção, mas não rematou (80).

Os últimos minutos do 
tempo regulamentar já foram 
disputados muito a medo pe-
las duas equipas e o panora-
ma não se alterou na primei-
ra parte do prolongamento, 
marcada pela saída, na Croá-
cia, aos 99 minutos, dos con-
sagrados Modric e Kovacic.

Os croatas até atacaram 
mais, mas o único momen-
to de emoção aconteceu num 
contra-ataque dos nipónicos, 
com Mitoma a arrancar do seu 
meio-campo, a galgar metros 
e a rematar com violência, 
para a defesa a punhos de Li-
vakovic, aos 105 minutos.

Na segunda parte, a for-
mação de Zlatko Dalic, que 
ainda lançou Livaja e Orsic, 
teve mais tempo a bola e ata-
cou mais, perante um Japão a 
aparentar mais cansaço, mas 
só conseguiu um remate, e ao 
lado, de Majer, aos 120+1 mi-
nutos. Lusa

PUB

dade, uma inevitabilidade, já 
que, a partir dos 80 minutos, 
o medo instalou-se nas duas 
equipas e, praticamente, as 
balizas desapareceram, num 
jogo que se arrastou até aos 
120.

Antes, o Japão, que en-
trou personalizado e sem 
medo, adiantou-se aos 43 mi-
nutos, com um golo de Dai-
zen Maeda, que representou 
o Marítimo em 2019/20, mas, 

aos 55, no início da segunda 
parte, Ivan Perisic tirou da 
cartola um grande cabecea-
mento, longe da baliza, para 
o seu sexto golo em Mundiais.

Como, depois, mais nin-
guém teve arte para marcar, 
tudo se decidiu nos penáltis, 
com o Japão, que teve o leão 
Morita até ao final da primei-
ra parte do prolongamento, a 
cair nos oitavos - que nunca 
ultrapassou - pela quarta vez, 
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O guarda-redes 
Dominik Livakovic 
foi ontem o herói 
da Croácia, ao parar 
três pontapés no 
desempate por 
grandes penalidades 
face ao Japão (3-1), 
depois de 120 minutos 
inconclusivos (1-1), 
nos oitavos de final 
do Mundial2022 de 
futebol.

E
m Wakrah, na lo-
taria, o guardião 
do Dinamo Zagreb 
colocou os vice-
-campeões nos 

quartos ao deter os remates de 
Minamino, Mitoma e Yoshida, 
enquanto, entre os europeus, 
só Livaja falhou (poste di-
reito), ao contrário de Vlasic, 
Brozovic e Pasalic.

Os penáltis acabaram por 
ser, mais do que uma cruel-

como em 2002, 2010 e 2018, e 
a Croácia a repetir os quartos 
de 1998 e 2018.

Em relação ao fecho da 
fase de grupos, o Japão mudou 
três peças, trocando Itakura 
(castigado), Tanaka e Kubo 
(doença) por Tomiyasu, Endo 
e Doan, enquanto, na Croácia, 
entraram Barisic e Petkovic 
para os lugares de Sosa (doen-
ça) e Livaja.

O Japão encontrou des-
complexado e depois de uma 
primeira ameaça num livre de 
Doan, aos dois minutos, qua-
se marcou aos três, depois de 
um canto, com Endo a receber 
de Ito e a centrar para a área, 
onde Tanaguchi ganhou nas 
alturas e falhou por pouco o 
alvo.

A Croácia respondeu aos 
oito minutos, mas devido a 
uma falha de Tomiyasu, com 
uma perda de bola para Peri-
sic, que entrou na área, pela 
esquerda e, sem grande ângu-
lo, viu o seu remate ser defen-
dido por Gonda, com Petkovic 
a atrapalhar-se na recarga.
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Brasil intratável destroça Coreia do Sul 
numa noite repleta de samba

depois de ter aplicado essa receita 
ao México, na fase de grupos da edi-
ção realizada na Suíça.

O virtuosismo do recordista de 
fases finais e títulos (1958, 1962, 
1970, 1994 e 2002) da prova desa-
celerou na etapa complementar do 
sexto encontro dos oitavos, pou-
pando a ingenuidade dos asiáticos, 
que marcaram pelo suplente Paik 
Seun-gho, aos 76 minutos.

O Brasil encarará agora a vice-
-campeã mundial Croácia, que der-
rotou o Japão (3-1 nos penáltis, após 
1-1 no tempo extra), na sexta-fei-
ra, em Al Rayyan, na abertura dos 
quartos, fase em que foi eliminado 
em 2018, na Rússia.

Se o vencedor do Grupo G en-
globa pela oitava edição seguida 
o top-8, a Coreia do Sul, segunda 
classificada da ‘poule’ H, atrás de 
Portugal, continua sem alcançar os 
quartos desde o histórico quarto lu-
gar logrado em 2002, num torneio 
coorganizado com o Japão.

Três dias depois de ter gerido a 

condição física dos principais titu-
lares na derrota com os Camarões 
(0-1), Tite fez regressar o ex-portis-
ta Danilo e Neymar, que tinham fa-
lhado os últimos dois jogos, devido 
a entorses no tornozelo, num total 
de 10 mudanças no onze.

Já Paulo Bento repetiu nove ti-
tulares, apostando de início em Kim 
Min-jae e Hwang Hee-chan, autor 
do decisivo golo da vitória sobre 
Portugal (2-1), mas viu o talento 
canarinho estabelecer a diferença 
desde cedo, sem ter tempo para res-
pirar como contra os lusos.

Ao sétimo minuto, Raphinha, 
antigo jogador de Vitória de Guima-
rães e Sporting, tabelou na direita 
com Lucas Paquetá e cruzou rasteiro 
para a área, onde Neymar ainda fa-
lhou a emenda, com Vinícius Júnior 
a abrir o activo com um disparo cru-
zado ao segundo poste.

A estreia a marcar do extremo 
do Real Madrid no Mundial2022 
seria imitada por Neymar seis mi-
nutos mais tarde, ao converter um 

Quatro golos em 
sensivelmente meia hora 
permitiram ontem ao Brasil 
arrasar a Coreia do Sul, 
orientada por Paulo Bento, 
por 4-1, pautando o acesso 
aos quartos-de-final com o 
seu melhor desempenho no 
Mundial2022 de futebol.

N
o Estádio 974, em 
Doha, os tentos de 
Vinícius Júnior (sete 
minutos), Neymar 
(13), de penálti, Ri-

charlison (29) e Lucas Paquetá (36) 
patentearam o tradicional futebol 
samba dos sul-americanos, que 
marcaram mais vezes neste jogo do 
que na primeira fase toda.

Em branco nas primeiras par-
tes das três partidas anteriores, o 
Brasil atingiu o intervalo com uma 
vantagem de quatro golos em Mun-
diais pela segunda ocasião, 68 anos 

EP
A

FIFA ABRE 
PROCEDIMENTO À SÉRVIA 
POR “MÁ CONDUTA” 
FRENTE À SUÍÇA

A FIFA anunciou a abertura de um 

procedimento disciplinar à selecção 

da Sérvia por alegada má conduta de 

jogadores e adeptos no jogo contra a 

Suíça, próxima adversária de Portugal, 

no Mundial de futebol do Qatar. O 

organismo que gere o futebol mundial 

não especificou quais os incidentes 

ocorridos no estádio 974, em Doha, 

na sexta-feira, durante o encontro 

da última jornada do Grupo G, que 

os helvéticos venceram por 3-2 e 

garantiram o segundo lugar da ‘poule’ 

e a presença nos oitavos. A FIFA, que 

está a investigar alegados casos de 

“má conduta de jogadores e dirigentes” 

e actos de discriminação, também 

não deu qualquer indicação sobre a 

data para o anúncio de uma eventual 

sanção, que só poderá ser aplicada 

em Março, no próximo encontro oficial 

da Sérvia, de qualificação para o 

Euro. No centro da tensão estiveram 

os futebolistas suíços Granit Xhaka 

e Xherdan Shaqiri, autor do primeiro 

golo, ambos com raízes étnicas 

albanesas e laços familiares com o 

Kosovo, que declarou a independência 

da Sérvia em 2008, algo que Belgrado 

não reconhece. Nas bancadas do 

estádio 974, em Doha, foram ouvidos 

gritos anti-Kosovo, nas bancadas onde 

estavam apoiantes sérvios, e várias 

ofensas verbais a Shaqiri.

penálti ao seu estilo face ao guar-
da-redes Kim Seung-gyu, após Jung 
Woo-young ter errado na tentativa 
de desarme sobre Richarlison.

Alisson voou para negar a 
pronta reação da Coreia do Sul, aos 
17 minutos, num disparo de longe 
de Hee-chan, que voltaria a atirar à 
figura do guardião, aos 25, por entre 
uma incursão por cima de Hwang 
In-beom, aos 18, que precedeu novo 
golpe eficaz do Brasil.

Aos 29 minutos, aproveitando o 
posicionamento adiantado de Mar-
quinhos e Thiago Silva na ressaca 
de um canto, Richarlison ganhou 
nas alturas a Hwang In-beom, deu 
vários toques de cabeça até pousar 
a bola no solo e triangulou com os 
dois centrais para o 3-0.

Os asiáticos voltaram a investir 
ofensivamente através de Hwang 
Hee-chan, que cedeu à mancha 
de Alisson, aos 32 minutos, mas 
seriam castigados em contrapé, 
aos 36, com Vinícius, lançado por 
Neymar, a picar na esquerda para o 
tiro na passada de Paquetá.

Kim Seung-gyu impossibilitou 
o 5-0 a Lucas Paquetá (45+1 minu-
tos) e Richarlison (45+4) antes do 
intervalo, tal como foi travando Ra-
phinha no regresso dos balneários 
(46, 54 e 62), enquanto a equipa de 
Paulo Bento trocava de sistema para 
melhorar a sua imagem.

O capitão Son Heung-min (47 
minutos) e o inconformado Hwang 
Hee-chan (68) geraram mais duas 
paradas vistosas a Alisson, que se-
ria, porém, incapaz de afastar a 
bomba à entrada da área de Paik 
Seung-ho, na segunda vaga ao livre 
lateral de Lee Kang-In (76).

O avanço do relógio convidou 
Tite a refrescar as suas opções e a 
apostar novamente em Dani Al-
ves, que ultrapassou Roberto Car-
los para se tornar o segundo mais 
internacional pelo ‘escrete’ (126), 
aventurando-se num tiro em vólei 
contra um rival, aos 89 minutos.

Nessa fase já estava em cam-
po Weverton, que rendeu Alisson 
e foi o derradeiro dos 26 convo-
cados do Brasil a ser utilizado no 
Mundial2022, sem que a Coreia do 
Sul, sexta e última seleção asiática 
a cair, amedrontasse essa gradual 
descompressão canarinha. Lusa

FIFA ABRE PROCESSO 
À FEDERAÇÃO E 
ALGUNS JOGADORES 
DO URUGUAI

O Comité Disciplinar da FIFA 

abriu um processo à Federação 

Uruguaia de Futebol (AUF) 

e aos futebolistas José Maria 

Jiménez, Cavani, Muslera 

e Godín, por infracções no 

âmbito do jogo com o Gana, 

no Mundial2022. Na última 

jornada do Grupo H, o Uruguai 

conseguiu vencer por 2-0, 

com golos de De Arrascaeta, 

aos 26 e 31 minutos, mas 

ficou fora dos oitavos-de-final, 

no desempate entre golos 

marcados e sofridos, com a 

Coreia do Sul a terminar com 

4-4 e os sul-americanos com 

2-2. O processo disciplinar 

agora aberto prende-se com 

a infracção dos artigos 11, que 

diz respeito a comportamento 

ofensivo e violação dos 

princípios do ‘fair play’, 12, 

de conduta indevida de 

jogadores ou oficiais, e 13, de 

discriminação. Após o jogo com 

o Gana, os futebolistas sul-

americanos protestaram com o 

árbitro alemão Daniel Siebert e 

com o videoárbitro, numa acção 

em que Jiménez agrediu um 

dirigente da FIFA e ofendeu a 

equipa de arbitragem, enquanto 

Cavani foi visto a atirar o 

monitor do VAR ao chão.

PAULO BENTO 
CONFIRMA ADEUS 
À SELECÇÃO 
DA COREIA DO SUL

O português Paulo Bento 

anunciou ontem que vai deixar 

de ser seleccionador da Coreia 

do Sul, após a derrota com 

o Brasil (4-1), nos oitavos-

de-final do Mundial2022 de 

futebol, no Qatar. “A nossa 

participação terminou aqui 

e, agora, é pensar no futuro, 

que não passará pela selecção 

da Coreia. Vou descansar e 

depois logo verei o que farei. 

Acabei de o comunicar aos 

jogadores, ao presidente, é 

uma decisão que tinha tomado 

desde Setembro. Hoje acabei 

apenas por confirmá-la e 

agradecer tudo o que fizeram 

e tudo o que deram”, referiu. 

Na conferência de imprensa 

após o encontro com o Brasil, 

Paulo Bento disse que “não 

poderia estar mais orgulhoso” 

de ter treinado a selecção sul-

coreana, que liderava desde 

2018. “Se não foi o melhor 

grupo com que trabalhei, foi 

um dos melhores certamente”, 

afirmou.
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CARNEIRO
Carta do Dia: O Dependurado, que 
significa Sacrifício.
Amor: Dê mais atenção à família, 
especialmente aos seus filhos, se 
os tiver.
Saúde: Controle o stress. Dedique-
se a uma atividade de que goste.
Dinheiro: Aprenda a gerir melhor 
os seus investimentos. Evite 
períodos de maior sacrifício. 
Números da Sorte: 1, 5, 8, 25, 
37, 41

TOURO
Carta do Dia: 5 de Paus, que 
significa Fracasso.
Amor: Converse com o seu par. O 
diálogo é essencial para evitar o 
fracasso da relação.
Saúde: Faça caminhadas diárias. 
Previna doenças do coração.
Dinheiro: Fase estável a nível 
profissional.
Números da Sorte: 1, 3, 17, 19, 
25, 49

GÉMEOS
Carta do Dia: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e 
Mistério. 
Amor: Dê carinho e afeto ao seu 
par. Reforce a cumplicidade.
Saúde: Faça uma dieta livre de 
gorduras, coma mais frango ou 
peru, evitando carne vermelha.
Dinheiro: Período calmo a nível 
profissional. 
Números da Sorte: 1, 8, 21, 28, 
32, 45

CARANGUEJO
Carta do Dia: 3 de Paus, que 
significa Iniciativa.
Amor: Desfrute melhor de cada 
momento a dois. Não fique 
ansiosa com o futuro. 
Saúde: Tendência para dores de 
cabeça. Descanse mais.
Dinheiro: Ganhe iniciativa e 
defenda as suas ideias. 
Números da Sorte: 9, 13, 18, 32, 
34, 40

LEÃO
Carta do Dia: 6 de Paus, que 
significa Ganho.
Amor: Bom ambiente familiar 
e sentimental. Tudo está em 
harmonia.
Saúde: Possíveis dores de 
garganta. Tome chá de limão, 
gengibre e mel.
Dinheiro: É provável que receba 
uma recompensa pelo seu esforço.
Números da Sorte: 9, 11, 18, 25, 
26, 41

VIRGEM 
Carta do Dia: Os Enamorados, que 
significa Escolha. 
Amor: A harmonia reinará no seu 
lar. Aproveite para fortalecer a 
relação. 
Saúde: Sem preocupações. Para 
continuar assim alimente-se bem.
Dinheiro: No trabalho poderá ser 
confrontado com uma escolha. 
Números da Sorte: 1, 8, 17, 19, 
25, 32

BALANÇA  
Carta do Dia: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. 
Amor: Esclareça as dúvidas 
conversando com o seu amor.
Saúde: Faça uma alimentação 
mais rica em vitaminas.
Dinheiro: As suas ideias serão bem 
recebidas.
Números da Sorte: 12, 14, 18, 19, 
35, 37

ESCORPIÃO
Carta do Dia: 5 de Ouros, que 
significa Perda, Falha. 
Amor: As suas oscilações de 
humor podem causar atritos no 
seio familiar. 
Saúde: As gargalhadas fortalecem 
as células de defesa do organismo. 
Descontraia e ria mais.
Dinheiro: Cuidado com negócios 
arriscados. Evite perder o que tem.
Números da Sorte: 3, 12, 19, 24, 
38, 42

SAGITÁRIO
Carta do Dia: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada.  
Amor: Se está só, prepare-se, 
é provável que um novo amor 
invada o seu coração.
Saúde: Evite ambientes com ar 
condicionado.
Dinheiro: Possível surpresa no 
trabalho. Correrá tudo bem.
Números da Sorte: 9, 12, 21, 27, 
46, 48

CAPRICÓRNIO
Carta do Dia: 7 de Espadas, 
que significa Novos Planos, 
Interferências.
Amor: Confie mais no seu par e 
defenda-se contra a interferência 
de terceiros.
Saúde: Pode ter insónias, fruto de 
algumas preocupações. Procure 
relaxar.
Dinheiro: Empenhe-se mais nas 
suas tarefas. Mostre o que vale.
Números da Sorte: 1, 9, 12, 28, 
30, 47

AQUÁRIO
Carta do Dia: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Não alimente os seus 
medos e inseguranças.
Saúde: Se anda a ter pesadelos, 
evite comer muito à noite. Verá 
que recupera o sono.
Dinheiro: A sua situação 
profissional pode mudar. Encare o 
futuro com esperança.
Números da Sorte: 7, 12, 19, 21, 
28, 46

PEIXES
Carta do Dia: A Imperatriz, que 
significa Realização
Amor: Pense no percurso afetivo 
que tem vindo a fazer e lute pela 
sua felicidade.
Saúde: Período estável na saúde. 
Não se preocupe em demasia.
Dinheiro: É provável que venha a 
obter benefícios financeiros como 
resultado dos seus esforços. 
Números da Sorte: 2, 5, 14, 18, 
23, 36/ h
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Viagem de 
percepções
TEAMLAB SUPERNATURE MACAU
VENETIAN

Fotografias de Francisco Ricarte 
em exposição na residência consular

Festival 
das Luzes
DE 3 DE DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO

“Selos de 
Passagem”  
em Ka-Hó
ANTIGA LEPROSARIA DE KA-HÓ
ATÉ 11 DE DEZEMBRO

“Adeus, minha 
concubina”
ÓPERA DE PEQUIM 
GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DE MACAU 
16 E 17 DE DEZEMBRO

“Prêt à Porter 
– Obras de Leong 
Man Teng”
ART FOR ALL SOCIETY (AFA MACAU)
ATÉ QUINTA-FEIRA

Francisco Ricarte 

revela o projecto 

“EmCasa”, um 

conjunto de 20 

fotografias captadas 

entre 2017 e 

2019 que procura 

“evidenciar registos 

de um tempo e 

espaço não precisos 

ou referenciados 

em detalhe”. 

Na exposição, 

inaugurada a 30 de 

Novembro, Ricarte 

sugere que “os 

registos fotográficos 

terão sido 

conformados, como 

contraponto, com 

a realidade visual 

que nos envolve, 

designadamente a 

fascinante e vibrante 

Ásia, e Macau em 

particular”.
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The School Of Rock – 20H

A Chiara

HIT MOVIES

TDM CANAL MACAU

13:30  Telejornal RTPi (Diferido)

14:30  RTPi Directo

16:15  FIFA World Cup Qatar 2022: 

Portugal vs Suíça (Oitavos de Final 

- Diferido)

18:15  New Amsterdam Sr.1

19:00  A Impostora

20:00  Telejornal

20:45  Brooklyn Nine-Nine Sr.6

21:10  Mistérios Inexplicáveis

21:40  Valor da Vida

22:30  TDM News

23:05  Carcereiros Sr.2

23:30  Telejornal (Repetição)

00:15  TDM News (Repetição)

00:50  RTPi Directo

TDM DESPORTO

09:59  Open

10:00  GT World Challenge Europe 

2022 Highlights : Round 1 - Imola

10:50  Life Sport 2

11:10  Global Sports

11:55  BWF World Tour Finals 2022 : 

Group Stage - Day 1 Match (Live)

13:00  Sport News

13:05  BWF World Tour Finals 2022 : 

Group Stage - Day 1 Match (Live)

18:20  Macau Sports 2022

19:00  FIFA World Cup Qatar 2022TM : 

Morocco vs Spain - Round of 16 (Repeat)

20:55  Sport News

21:00  2022 Archery World Cup 

Highlights : Stage 5 - France

21:30  Sports Memory 4

21:40  FIFA World Cup Qatar 2022TM 

Highlight

UA GALAXY 
CINEMA

The Menu
12h40; 16h30; 16h55; 
19h; 19h20; 21h20; 
21h30

Violent Night
14h40; 17h; 19h20; 
21h25

Men of Plastic
11h40; 16h05; 20h25

Notre-Dame on Fire
14h; 22h30

Strange World
14h50; 17h10

Hong Kong Family
14h45; 18h15

Black Panther: 
Wakanda Forever
11h50; 12h50; 15h50; 
16h; 19h; 20h30; 
21h40; 22h

The Sparring Partner
12h; 19h15; 21h50

SAOP - SCHERZO OF 
DEEP NIGHT
19h10

Black Adam
17h30

CINEMATECA 
PAIXÃO

A Chiara
19h

Women Do Cry
21h30

CINETEATRO 
MACAU

Black Panther: 
Wakanda Forever
14h30; 21h15

SAOP - SCHERZO OF 
DEEP NIGHT
17h30; 19h30; 21h30

Hong Kong Family
14h30; 16h45; 19h15; 
21h30

Strange World
14h30; 16h30; 19h15

ÓCIO

22:10  FIFA World Cup Qatar 2022TM 

: Portugal vs Switzerland - Round of 16 

(Repeat)

23:10  Sport News

23:15  FIFA World Cup Qatar 2022TM 

: Portugal vs Switzerland - Round of 16 

(Repeat)

00:15  2022 Beijing Winter Paralympic 

Games Highlight

00:45  Sports Medical

01:00  Close

TDM ENTRETENIMENTO

09:59  Open

10:00  The Variety Gala

11:20  Guardians of the Ancient Oath

12:10  The Beauty of Jiangnan

13:10  24 Hours in Beijing

14:00  Repeat of Good Morning Macau

14:30  TDM Focus

14:31  Life Is A Long Quiet River 

(Repeat)

15:20  Singing Out Loud

16:40  Guardians of the Ancient Oath 

(Repeat)

17:30  Singing China

18:00  U & Bear

18:25  Love And Redemption

20:00  Transmitters of Heritage Season 

2

20:55  Património Cultural Intangível De 

Macau

21:00  Life Is A Long Quiet River

21:50  Love Sichuan

22:00  Global Child (Season 2)

23:00  Revolution

00:01  Life Is A Long Quiet River 

(Repeat)

00:50  Made in Macau

01:00  Close

Livro de Receitas 
dos Lugares Imaginários
Alberto Manguel
Tinta da China, 2021

Este livro tem sopa de amantes-
demónios, omeleta de dragão, 
dedos de feiticeiro, dinobúrgueres, 
jardineira utópica de legumes, 
mamilos doces da Amazónia e até 
um cocktail de sangue fresco — 
todos (muito) comestíveis. E, além 
de encher a barriga, é também 
um convite para que se sente à 
mesa com as suas personagens 
preferidas, tendo como cenário de 
fundo alguns dos mais marcantes 
lugares imaginários da literatura. 
Tal como colecciona leituras, 
Alberto Manguel lê, pede, altera, 
experimenta e inventa receitas 
desde a adolescência — neste 
livro, que acompanha muito bem 
com o seu icónico Dicionário de 
Lugares Imaginários, junta as 
duas paixões, na certeza de que 
desde «um elaborado banquete na 
Atlântida ao mais simples jantar 
na ilha de Robinson Crusoe, toda a 
comida (diz-nos a literatura) é, na 
sua essência, uma prova da nossa 
humanidade comum».

Vercoquin 
e o Plâncton
Boris Vian
E-primatur, 2021

O divertidíssimo clássico de 
Boris Vian sobre um outro 
desconfinamento. Publicado 
em 1947, Vercoquin e 
o Plâncton é o primeiro 
romance de Boris Vian. 
Obra eufórica que recupera 
as surprise parties que se 
tinham popularizado em 
Paris, em meados da década 
de 40, quando a população 
se vê finalmente liberta da 
ocupação nazi e dos meses 
de tensão do final da guerra. 
As surprise 
parties consistiam numa 
espécie de assaltos de 
carnaval em que um grupo 
de pessoas, mais ou menos 
conhecidas entre si, se 
encontravam nas ruas 
ou nos cafés e decidiam 
organizar uma festa na casa 
de alguém mais ou menos 
conhecido no meio (sem 
que esta pessoa soubesse). 
Levavam discos de jazz, 
dançavam e foliavam.
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